
1922.
85:e årgången.

Häfte N:r 11
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Berättelse 
-öve~ Kungl. örlogsmannasällskapets verksamhet under 

det förflutna arbetsåret. 

Säaskarpet har varit smulat till 7 ordinarie sammanträ-
,den, varvid avgivits 4 årsberätte,lser, nämligen: 

Torpedv,äsende av ledamoten S,imons,son, 
Sk,eppsbyggeri- och maslcinväsende av ledamoten Lin'd
g·ren, 

i Navigatiorn och Sjöfart av 'ledamoten Reinius samt 
Reglementen och Förvaltning av ledamoten Ehlin. 

Föredu·ag har dessutom håHHs av ledamoten T:iselius om 
'"Det Brittiska Amiralitetet". 

Till Sällskapet har linkommit en täVilingsskrift behand
lande "HandelsföPstöringens inverkan på utgången av. världs
krigen nu och fÖJ' hundra år sedan". Tävlingsskriften, till 
vill"en författaren visat ·sig vaTa kommcndöl"kaptenen A. E. 
Tyden, har belönats m ed Sällskapets medalj i silve'l:. 

Redaktörskapet av tidslu·1ften har fortfarande utövats av 
ledamoten Söderhamn med ledamoten örnberg som under
r·edaktör ri Stockholm, 

Inom Sällskapet hava följa·nde förändringar ägt rum: 

Med döden avgått: 

l h edersledamot, 
3 arbetande ledamöter och 
l ·korresponderande ledamot. 

.Tidskrift i Sjöväsendet, 37 
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Tillkommit: 

Arbetande ledamöter: 
Löjtnanten vid Kungl. Fl,ottan T. S. H:'son Tamm, 
Kommendörkaptenen vid KungL F loltan G. Ekelund. 
K.\ptenen vid Kungl. Flottan N. I. Arnberger, 

N. F. Ekeroth, 

" A. H. von Bahr, 
, friherre L. M. Beck-Friis ,. 

Elektroi,ngenjören C. V. Chri'stoffer,son, 
Kaptenen vid _Kungl. Flottan A. E. Biörklund, 
Förste Marinläkaren E. G. Asplund, 
Mariningenjören av 1. gr. G. H. Halldin, 
Kaptenen vid Kun19l. Kustartilleriet K. O. J. Bro

Juan och 
Kaptenen vid Kungl. FloHan I. Blomberg. 

Korresponderande ledanmt: 
Amirali te Lsrådet H. vV olff. 

För närvarande utgöres Sällskapet av: 

Förste hedersledamöter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3. 
Heders,ledamöter, svenska .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37 

, utländska . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 
Arbetande ledamöter ............. . .. . ......................... . ..... 108 
K'OlTesponderande ledamöter, !SVenska ..... ... . . ..... . .. .. ... . 

" utländska .......... . ....... . . . 
20 

3 

Summa 173 

.. 
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Minnesteckningar. 

Föl j ande ledamöter av Kungl. örlogsmannasällskapet 
h ava sedan det sista högtidssammantr-ädet med döden avgått, 
n ämligen: 

Marinöverdirektören Adam Mauritz August von Ecker
n1ann, 

Majoren Johan Magnus Rikard Melander, 

Kommendörkaptenen av 1. gr. Carl Adolf Felix P :n Ro
sen.svärd, 

Förste Marinläkaren Adolf Rudberg, och 

F. d. V~ceamiralen Jarl Casimir Eugene Chr,isterson. 
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Adam Mauritz August von Eckermann. 

Under det gångna arbelsåret har marinen drabbats av en 
svår förlust, i del dess högste tekniske chef, mar.inöverdirek
tören och chefen för mariningenjörkåren A. M. A. von Ecke:r
mann vi·d 62 års ålder ännu i sin fulla arbetskraft den 11 de
cember 1921 bortgick ur tiden. Ingen anade väl, då von 
Eckermann vid Chapmansfesten :i Göteborg den 9 •September 
1921 såsom Hottans oHicielle representant, med kraftfuU 
stämma tolkade sin :stor·e föregångar·es, Fredrik af Chapman, 
levnadsbana och liv.sverk till flottans kraftiga förnyande under 
Gustaf III: s dagm· eller då von Eckermann, med levande in
tresse för vårt undervattensbåtvapens utveckling, i november 
1921 återkom från en visserli,gen mycket anslr·ängande tjänste
resa till Tyskland och Italien för praktiskt :studerande av de 
under världskT,iget vunna erfarenhe lerna på detta för vår mar 
rh1 så viktiga område, alt hans dagar så snart sku}ile s,lutas; 
han nådde knappast alt delgiva Hottans mynd~gheter sina 
rika erfarenhetsrön, då döden ryckte honom bort. 

Amn. Minnesteckningen författad av ledamoten Falkman. 
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Adam Mauritz August von Eckermann föddes den 1 
augusti 1859 på Edeby gård i Ripsa socken i Södermanland 
och var son till godsägaren, kammarherre A. Th. F. von 
Eckermann och hans maka, född grevinna Lewenhaupl. Han 
tillhörde en gammal tysk släkt, som i ·Sh1tet av 1700-talet 
överflyttat till Ryss•land, där hans farfar såsom överste i rysk 
tjänst år 1798 av kejsar Paul belönades med adelsdiplom. 
F adern hade år 1839 inflyttat till Sverige, där han. ägde och 
bebodde Edeby. 

Redan tidigt stod von Eckermanns håg h'll sjön och föl
jande sin ä·ldre broders, förre kaptenen vid floltan, kammar
herr.e Wilhelm von Eckermann, föredöme tänkte han ägna sig 
å t sjöofficersyrket, varför vi finna honom vid 14 år:s ålder 
såsom extra kadett å segelkorvetten Lager b j el k e och ång
k orvetten Thor. Tjänsten å sistnämnda korvett, ett av 
flottans första med ångmaskin framdrivna fartyg, vars 
monumentala maskinstativ numera pryda galjonsträdgården 
å Karlskrona varv, torde eggat hans teluuiska sinne, han över
gav den militära banan samt genomgick 1877-1880 Kungl. 
Tekniska Högskolans avdelning för maskinbyggnadskonst. 
l\ien flottan övergav han icke, utan lade sin teor·etiska och 
p1 aktiska utbildning med tydlig tanke på att återkomma och 
ägna sina :krafter åt samma vapen, fastän inom dess tekniska 
kår. Under sommarferierna praktiserade han således å Lin
dahl & Runers mekaniska verkstad i Gävle samt genomgick 
efter ·avlagd högskoleexamen under två års tid kursen för ut
bildning av mariningenj örer vid l'ecole d'application du genie 
maritime i Cherbourg och t}än·stgj.orde därvid under prak
tiska tiHämpningsövningar vid örlogsvarven i Taltlon och la 
Seyne. 1882-1885 hade han anställning vid den stora skepps
hyggerifirman R. Napier & Sons i Glasgow, dels som plåtsla
gare, dels som fartygsritare. Under denna sin tid i Skottland 
hirde han känna vår frejdade landsman, kammarherre Thor
sten Nordenfelt, fram1gångsrik som uppfinnare inom vapen
tekniskens områden, och vid denna tid arbetande på lösandet 
av undervattensbåt'sproblemel. Nordenfelt hade redan fått 
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sin första undervattensbåt - framdriven över och under vatt

net med en ångmaskin, vilken vid undervattensgång fick ånga 

från en isolerad ångaccumulator - byggd i Stockholm vid 

dåvarande Palmcrantzska verks ta den å Söder Mälarstrand 

samt prövad i Öresund und er år 1885, då han fick beställnin er ,.., 
å en liknande undervallensbåt för grekiska marinen. Båten 

byggdes i England, men transporterades till Grekland i delar, 

varefter v. Eckermann av Nordenfelt fått det ansvarsfulla 

uppdraget alt i Grekland såsom "superintending engineer" 

övervaka undervattensbåtens hops,ättande, komplettering och 

provturer. Uppdraget Juligjordes av v. Eckermann på så 

hedrande sätt, att det utsträcktes att omfatta molsvarande 

arbeten i Konstantinopel för ett par till Turkiet levererade 

liknande båtar. Månrga voro de krihska situati·oner v. Eckei'

mann hade att klara ut under dessa tider, kraftigt biträdd av 

en svensk maskinistunderofl'icer, som senare även var v. 

Eckermann behjälplig vid nybyggnaden av vår första 

svenska, på Galärvarvet i Stockholm byggda undervattens

båt, den nyligen utrangerade undervattensbåten n :r l, tidi

gare benämnd Hajen. Såsom erkbinsla för sitt arbete med 

de turkiska undervattensbåtarna mottog v. Eckermann rid

dartecknet av Meschidieorden ävensom en turkisk silverme

dalj. Efter båtarnas fullbordande å tervände v. Eckermann 

1887 till England ·och vidare till Sverige, oaktat han mottagit 

smickrande erbjudanden att vinna anställning i Turkiska ma

rinen. Under väntan på ledigbliven plats inom mariningenjör

staten, där han nu önskade vinna inträde för att ägna sin 

tjänst och erfarenhet åt fosterlandets flotta, tog han anstäH

ning på Gävleångaren Vesta 'Såsom eldare samt företog i denna 

befattning flera Nordsjöresor för att vinna praktisk erfarenhet 
även på detta område. 

Den l juni 1888 antogs v. Eckermann till unel eringenjör 
vid kungl. mariningenjör.staten med tj.änstgöring vid flottans 

varv i Stockholm. Här var han placerad ända t1ll 1907, med 

avbrott för de tider, då han antingen var sjökommenderad 
eller erhållit särskilda tjänsteuppdrag inom eller utom landet. 
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P uder sin tid som verkstadsingenjör å varvet i Stockholm hade 

han elen stora _tillfredsställelsen att få leda byggandet av sven

ska fl.ottans första undervattensbåt, ovan nämnda av dåva

r ande mariningenjör Richson konstruerade undervattensbåt 

Jfajen, varvid han fick ti.IUälle att låta flottan tillgodog0ra 

sig mycket av hans i praktisk undervattensbåtstjänst vunna 

erfarenhet . Vid sida·n av sin tjänst på varvet var han lärare 

fö r underbefälsskolans maskinistklass samt ledde under tor

pedvapnets tidigaste utveckJi.ngsår undervisningen om. skö

lande och 'Utskjutande av "s}älvgående minor". Bland sär

skilda uppdrag från denna tid må nämnas: deltagande i leve

ransbesiktningarna av kanonbålen Suen·sksund, pansarbåten 

Thu le, torpedkryssaren örnen, torpedbåten n :r 83, pansarbå

-ten Nanligheten, den i le Havre hos Normand nybyggda tor

pedbåten Plejad ·samt den i London hos Thornyeron nybyggda 

jagaren Magne, ävensom uppdrag att såsom kontrollant över

vaka nybyggnadsarbeten för pansarbåten Göta, nybyggnaden 

av den hos Schichan i Elbing byggda torpedbåten /{omet, till

Yerkningen av Hottans första Yarrowpannor i England samt 

ay pansaPplåt i England, Frankrike och Tyskland för pansar

båtarna Niord, Dristigheten, Äran, 1Vasa och Tapperheten. 

Under flera somrar tjänstgjorde han hll sjös·s som fartygs

ingenjör, flottingenjör för torpedbåtar och såsom stabs

ingenjör samt vann under denna tjänstgöring till följd av sin 

gedigna erfarenhet samt sina framstående karaktärsegenska

per sina överordna·des och kamratel"s inom sjöofficerskåren 

fu llständiga tillgivenhet och förtroende, varpå han sedan un

der hela sin tjänstetid kund e bygga det rätta samarbetet och 

samförståndet till sjövapnets fromma mellan flottans militära 

och tekniska kårer. 
1906 befordrad till marindirektör av 2 :a graden vid den 

nyorganiserade mariningenjörkåren, tjänstgjorde v. Ecker

mann 1907- 1909 såsom marinöverdirektörsassistent samt 

hade även under denna tid ett flertal särskilda besiktnings

uppdrag för flottans nybyggnader. Sålunda deltog han bl. a. 

·åsom kronans ombud vi·d leveTansprovturerna med den i 
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Spezia efter italienska ritningar byggda undervattensbåten 
Hualen samt med den i Göteborg byggda jagaren Sigurd. Frå1i 
l oktober 1909 förordnades han att vara chef för ingenjörde
partementet i Karlskrona samt befordrades 1910 till marindi
rektör av l :a graden. Under sin t}änst såsom chef för ingen
jördepartementet i Karlskrona tog han initiativet till nybyg
gande vid Karlskr-onavarvet av undervattensbåtar, som seder
mera med så gynnsamma resultat fortsatls, samt intresse-· 
rade sig alldeles särskilt för varvets förbättrande och verk
städernas modernisering för att möjli.ggöra byggandet även 
av större krigsfartyg. I sådant syfte erhöll han 1914 i upp
dr·ag att tillsammans med dåvarande varvschefen, numera 
amiral Juel, och chefen för Götaverken, direktör Hammar,. 
verkställa utredning ~örande flottans varvs i Karloskrona ut
vidgning och modernisering. 

Slutligen förordnades han den 24 april 1914 att vara ma
rinöverdirektör och chef för mariningenj-örkåren samt in
trädde i detta ämbete även som ledamot av kungl. marinför-· 
vallningen och chef för dess il1!genj öravdelning. U n der de 7 1 l "' 
år han i dessa befattningar bar det tekniska ansvaret för de 
under denna tid för marinens räkning utförda fartygsbygg
naclerna, förstod v. Eckermann, med vidsynt blick för tiden 
krav och krigsfartygsteknikens hastiga framsteg, att med 
aldrig svikande intresse följa dessa och på ·ett - såsom re
sultaten visade - synnerligen lyckligt sätt tillgodogöra sig 
dem vid planlä·ggandet och utarbetandet av de skilda fartygs
typerna och deras maskinanläggningar. Hans namn skall där
för i flottans annaler städse komma att stå med heder intimt 
knutet till de vackra resultat, som vunnits med de uneler åren 
1914- 1921 för flottans räkning verkställda nybyggnaderna. 
Bl,ancl dessa märkas: avslutandel av pansarbåten Sverige, för 
vars konstruktioner dock hans företrädare, marinöverdirek-
tören, greve Mörner, bär det ursprung.liga ansvaret, pansarbå-
tarna Gustaf V och Drottning Victoria, i olikhet mot "Sverige"· 
framdrivna av utväxlade ångturbiner, här för första gången 
inom vår flotta använda på pansarbåtar, j agarna W" rang el och 
1Vachtmeister, likaledes våra förs ta j agar c med utväxlade å111g-
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turbiner, undervattensbåtarna Hajen, Sälen, Valrossen, Bä-
vern, Illern_ -och Uttern, av för svenska flottan nya, större och 
förbättrade typer, bland vilka särskilt dc tre sistnämnda un
der hårt väder i Östersjön och Nordsjön visat sig hava sär
deles framstå ende sjöegenskaper, samt trenne större vedett
båtar Sökaren, Sveparen och Sprängaren. Som synes ett icke 
obetydligt antal för vår flotta nya och värdefulla konstruk
t ioner. Men v. Eckermann ville ej heller kopiera äldre typer 
och anordningar, om tekniken under sin hastiga utveckling 
övergivit dem och funnit nya v·ägar; han tog tvärtom med 
glatt mod och lugn til.lförsikt på sig det tyngande och krä
vande samt ofta föga tacksamma ansvaret för det nya, så 
snart han trodde på dess militära, ekonomiska eller tekniska 
fö reträden framför tidigare konstruGdioner. 

Med en blick på ovanstående .förteckning över de stöl're 
nybyggnader, som tillkommit uneler v. Eckermanns överdi
rektörstid torde man med fog kunna påstå, att han till fullo 
löste de både krävande och ansvarsfuLla uppgifter, inför vilka 
han ställdes vid tillträdet lill överdirektörsbefattningen 1914, 
nämligen att i tekniskt hänseend e realisera det flottprogram , 
som fastställdes av 1914 års försvapsriksdag. De, som under 
hans senaste år stått honom nära, veta oäven huru v. Ec.ker
manns största omsorger och livligaste intresse knöto sig till 
de resultat, som skul>le kunna uppnås, med det nya på hans 
förslag och ansvar, på pansarbåtarna Gustaf V och Drottning 
Victoria installerade maskinsystemet m ed utväxlade turbiner. 
Efter att uneler 1917 hava företagit en studieresa till Nord
amerika för att näryara vid provning av de hos Vl estinghouse 
t illverkade kuggväxlarna för dessa turbiner om sammanlagt 
per fartyg över 30,000 AHK samt för att taga del av redan 
vunna resultat med motsvarande turbininstallationer, avvak
tade han med lugn dc förestående leveransproven med pan
sarbåtarna. Hans glädje och •stolthet över de verkligen under 
sommaren 1921 uppnådda resultaten under maskinproven med 
"Drottning Victoria" voro därför icke mindre, liksom hans 
slora tillfredsställelse, då han från de praktiska jämförande 
proven under normala driftsförhållanden mellan "Sverige" och. 
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"Drottning Victoria" fick konstaterat, att den senares kolför
brukning vid marschfart var över 30 % lägre än den förras. 
Beklagligtvis ficrr{ han icke uppleva resultaten med pansar
håten Gustaf V, vilka ytterligare påvisade de driftekonomiska 
fördelarna vid det nya turhinsystemet 

Icke mindre var hans stora intresse för de föreslående 
resultaten med vår nyaste undcrvattensbåtstyp, "Bävern", som 
planlagts med ledning av under världskriget vunna erfaren
heter. Ehuru han icke fick uppleva de genomgående prov, 
som utförts under 1922 och varigenom man fått l"onstatera 
denna nya typrs stora överlägsenhet under hårt väder i öppen 
sjö framför ä ldre typer, hade han dock tillfredsställelsen att 
närvara under Bäverns första forcerings- och dykprov. 

Det torde icke vara ur vägen att här framhålla den stora 
del v. Eckcnnann tagit i vårt undervattensbåtsvapens utveck
ling, visserligen icke så'som konstruktör, men för dess aU
männa planläggning, därvid helt naturligt driven av det in
ti·esse för detta vapens fullkomnande, som lagts hos honom 
redan genom arbetet med de Nordenfeltska undervattensbå
tarna. Som verkstadsföreståndare i Stockholm ledde han ar
betena å vår första undervattensbåt Hajen 1904, såsom kro
nans ombud deltog han i leveransbesiktningen i Spezia med 
Hualen 1909, såsom chef f,ör ingenjördepartementet i Karls
krona ivrade han för att å därvarande varv kunna upptaga 
byggande av undervattensbåtar samt ledde planläggningen av 
arbetena därstädes å undervattensbåtarna Braxen, Gäddan, 
Laxen och Aborren, såsom marinöverdirektör framlade han 
förslagen till Hajen, Sälen och Valrossen samt planerna för 
undervattensbåtarnas utveC'lding med ledning av krigserfaren
heterna, vilka tillgodogjordes i Bävern, Illern och Uttern och 
hans sista arbeten för marinen gällde utarbetandet av pla
nerna för den undervattensbåt, vartill 1921 års riksdag bevil
jat medel och som var avsedd att bliva av för vår flotta helt 
ny typ, den numera uneler byggnad varande Valen. 

Av yttre utmärkelsetecken har v. Eckermann, förutmn 
.ovan omnämnda turkiska nådevedermälen, kommendörsteck
nen av 'Vasaorden och Dannebrogsorden samt riddartecknen 
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aY Nordstjerneorden, Hederslegionen, Preussiska Röda örns
orelen och . Portugisiska Kristiordcn. Den 7 november 1906 
k allades Y. Eckermann till arbetande ledamot av detta sällskap 
sam t avgav i denna egenskap år 1907 årsberättelse i skcpps
hyggcri och maskinväscnde, varuti han bl. a. redogjorde för 
de under 1906 utförda provturerna med Oscar II, Fylgia och 
torpedbåtarna 7, 8 och 9. I år,sberättclsen återfinnes en syn
nerligen intressant redogörelse för förslag till svenskt ång
tu rbinmaskineri å en l: a kl. torpedbåt, system de Laval, så
ledes samma ångturbinsyslem, smn v. Eckermann sedermera 
med goda resultat använde å jagarna Wrange l och lVachl
meister. Vidare redogöres för nybyggnaderna inom andra 
länder och lämnas bl. a. en mycket fulls ländig beskrivning 
ÖYer den tidens stora upplevelse på krigsfartygsbyggnadsom
rådct, Dreadhought och Jndomitablc-klassen, jämte resultat 
från deras provturer. Ä ven av kungl. ~uigsvetenskapsakade
mien vm: v. Eckermann ledamot. Under sin Karlskronatid 
deltog han med intresse i det kommunala livet samt var leda
mot av stadsfullmäktige. 

August von Eckermann var en framstående och kun
skapsrik facl<man på sitt område, därom vittna resultaten från 
de enligt hans planer utförda nybyggnaderna. Som chef för · 
mariningenjörkåren var han vördad och avhållen samt följde 
sina underlydande med oväld oc'h alddg svikande intresse, 
sporrande dem till arbete för utvecklingen och vidmakthål
landet av vår flylande själkrigsmaterieL Hans intressen för 
sina underlydande sträckte sig dock även långt utanför kåren, 
d ärom kunna säkert alla de underbefäl och arbetare på flot
tans båda varv i Stockholm och Karlskrona vittna, som stått 
under hans chefskap, vare sig som verkstadsföreståndare eller 
som direktör. Alla kände de honom och visste att, då dc 
komm,o till honom med sina bekymmer, möttes de alltid av 
hans goda, varma hjärta, hans intresserade deltagande och 
kände med sig, då de lämnade honom, att deras s3'k hlicvit 
lagd i bästa händer. De gingo aldrig ohörda från honom, om 
de ras sak var rättvis. Dess::; goda egenskaper utmärkte Y. 
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Eckermann såväl i som ulom tjänsten, alltid erkänd och upp
buren av .förmän som av underordnade. Lika ståtligt soill 
hans yttre var, lika präktig och gcdigeri var hans karaktär. 
Genom sitt vinn'andc, älskvärda sält och sin rika erfarenhet 
inom det marintekniska området, vunneu bl. a. under långa 
vistelser utomlands, såväl i det privatas som statens tjänst, 

hade han redan tidigt fått en stor umgängeskrets, så inom som 
utom landet, vilket många gånger var honom till ovärderlig~ 
nytta vid hans strävanden för utvecklingar och förbättringar 
av vår flottas tekniska materiel. 

Gift sedan 1893 med Bcate Busch, dotter till förre tyslut 
ministern Busch i Stockholm, efterlämnade v. Eckermann 

inga barn- beklagligt nog, då han var stor barnvän. De som 
selt honom, omgiven av en lekande barnaskara, strålande glad 

över att göra dem lyckliga eller som sett, hans outtröttliga 
intresse för dc barn, som stodo honom nära, och hur han med 
faderlig stolthet följde deras uppfostran och gladde sig åt 

deras framgångar och då sett glimten i hans Jukliga ögon, dc 
visste, att i hans barm klappade ett hjärta, fullt av godhet och 
deltagande för det uppväxande släktet. 

Men för att ålergå till hans livsverk, vilken utveckling 
av flottans tekniska detaljer J'ick han ej genomleva! Under 
sitt ,första år i flottans tjänst, 1874, trampade han som ung. 

extra kadett däcken på gamla korvetten Lagerbjelke och på 

ängkorvetten Thor - 4 7 år därefter, under sitt sis ta levnadsår, 
deltog han 1921 i forceringsproven med nybyggda pansarbåten 
Drottning Victoria och i forcerings- och dykningsproven med 
undervattensbåten Bävern·, för vilka båda fartygs såväl hyg
gande som resultat v. Eckcrmann såsom marinöverdirektör 
har ansvaret. I sanning en vacker livsgärning uneler nära ett 

halft sekel, under vilken han aldrig tappade ur sikte målet,. 
den tekniska utvecklingen av fosterlandets sjöförsvar. 

Ericl över August von Eckermanns minne! 
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Johan Magnus Rikard Melander 

v ar Karlskronabarn. Han föddes elen 12 september 1857 och 
mottog uneler barndomsåren i örlogsmännens stad de intryck, 
som skulle komma att för livet rikta hans håg nl'ot havet. 

Efter avlagel studentexamen valde han lantofficerens yrke 

och blev 1878 unelerlöjtnant vid Norra Skånska infanterirege
m entet, där han 1897 befordrades till major. 

~felander blev en flitig medarbetare i tidningar, tidskrif
ter odh kalendrar samt började snart att i bokform utgiva 
sina speciellt för un,gdomen avsedda skildringar. 

1895 erhöll han tillstånd att medfölja den på hösten ut
gående långresekorvetten. Efter hemkomsten skildrade han 
sina intryck från denna för en lanto1Ticer säregna upplevelse 
i en bok som han kallade "På långtur". 
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En skeppskamrat från denna .~ärd, generaHotsdirektören 
Hägg, ägnar i tidskriften "Vår Flotta" den bortgångne vännen 
en vacker minnesruna, varur följande må anföras: 

"Länge hade lTan eftersträvat att under örlogsflagga få 
deltaga i någon resa till avlägsna farvatten och omsider blev 
denna hans önskan förverkligad. Sommaren 1895 erhöll han 
tillstånd att · medfölja korvetten Freja under den kommande 
vinterns långresa till Västindien. Denna för såväl honom som 

. övriga deltagare onwäxlande och minnesrika expedition för
djupade hans kärlek till 'havet och gav honom de rikaste upp
slag till ·fortsatt författarverksamheL De starka vänskaps
band, han då knöt med flera ·Sjöofficerare, befästade hans in
tresse för sjöförsvaret, vilket i honom alltid hade en varm 
föresprål'"are. 

Sedan många år tillbaka var Rikard Melander en verk
sam ledamot av Allmänna Försvarsföreningen, dels såsom 
sekreterare, dels såsom medlem av dess verkställande utskott. 
När han 1913 efter sex års tjänst såsom major vid Norra 
Skånska infanteriregementet erhöll sitt avsked, övertog han 
befattningen såsom sekreterare i föreningen Sveriges Flotta, 
varmed han under de senaste tre åren även förenade posten 
såsom redaktör av tidskriften Vår Flotta. Han fick sålunda 
tillfälle att arbeta inom det område, där hans intresse i hög 
grad var samlat, och hans insatser till främjande av före
ningens syften blevo också mycket betydande. 

Rikard Melanders sällsynt ged~gna personlighet återspeg
las i hans författarskap. 

Hans många ypperliga ber•ättelser för ungdomen uppbä
ras av en stark känsla för det vackra och rätta här i livet och 
av tro på det godas seger. Hans naturskildringar från havet 
och de västindiska öarna förråder en sant konstnärlig uppfatt
ning. Och hans många iniägg i försvarsfrågor präglas undan
tagslöst av värdighet, manlighet och varm kärlek till fäder
neslandet. 

Rikard Melander har nu fullgjort sin segling över liwls 
ocean, och man kan med fog säga, att han alltid låtit vägleda 

1 
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sig av den bästa och pålitligaste kompass - det redligaste 
uppsåt och en stark ansvarskänsla. 

Hans insegling i den sista hamnen skedde tidigare än 
väntat var, upplösande ett hem samt berövande många en tro
fast vän och föreningen Sveriges Flotta ett värdefullt stöd. 

Vi ·s·änka flaggan d1ör honom till hälsning och farväl!" 
År 1900 hade Melander kallats att vara korresponderande 

ledamot av Kungl. örlogsmannasällskapet. 
Hans dödsdag blev den 11 februari 1922 . 
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Carl Adolf Felix P:son Rosensvärd, 

son av kommendören A. F. Hosensvärd, föddes i Karlskrona 
den 5 .september 1854. Faderns levnadskall blev även sm1ens, 
och han antogs såsom 14-årig till kadelt vid sjökrigsskolan, 
där han år 1874 avlade sin dTiccrsexamen. Han hade då del
tagit i 5 .sjöexpedi lioner på af Chapman, ~ära v ett aspirantår 
före inträdet i sjökrigsskol an, sam t två expeditioner på Norr
köping. 

Under sin löjtnantslid genomgick han Gymnastiska Cen
tralinstitutet, tjänstgjorde vid ·eldpagedcpartcmentet i Karls
krona, som. ~wmpanichef vid skeppsgossekåren, som instruk
tionsofficer i exercisskolan samt vid varvets mindeparlement. 
Åren 81-82 var han bilrädande adjutant hos militärchefen 
i Karlskrona. Bland sjö·expeditioner från denna tid må näm
nas korvetten Balelers långresa 75- 76 till Västindien, N<H'd
och Sydamerika under 10 månader samt tjänstgöring på 
skenssgossefartyg som följd av hans kommendering till 
f>keppsgossekåren. 1880 deltog han på sommaren i korvetten 
Norrköpings expedition i Nord- och Östersjön samt följande 
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vinter i fregatten Vanadis expedition till Medelhavet under 
!l månader. 1882 tjänstgjorde han på korveaen Saga under 
dennes expedition i Norra Atlanten och 1885 finna vi honom 
å lcr ombord på Vanadis i Nord- och östersjöfart. De somrar 
han ej deltog i sjöexpeditioner till avlägsnare farvatten, tjä
nade han till sjöss vid Sveriges kuster och deltog då vid ett 
par tillfällen i sjömätningar. 

Sedan han 1886 under sin tjänstgöring i underbefäls
skolan blivit befordrad till kapten erhöll han påföljande år 
k ommendering som äldste ofiicer vid ekipagedepartementet i 
Karlskrona, i vilken befattning han kvarstod till 1890. Men 
med undantag av året 1888 tillbringade han även under denna 
t id sommarmånaderna till sjöss. 1891 återbördas han till 
.skeppsgossek åren, denna gång som kompanichef, vilken be
fattning han beklädde till 1894. Under denna tid deltog han 
såsom fartygschef på briggarna Falken och Gladan i skepps
gossarnas sjöexpeditioner. Vintern 93-94 var han sekond 
på Freja under dess expedition i Medelhavet. 

Sedan han 1896 befordrats till kommendörkapten av 2. 
gr. beordrades han för tredje gången till skeppsgossekåren, 
n u som dess chef, varmed sommartid följde avdelningschefs
s•kapet för skeppsgossefartygen. Vid skeppsgossekåren kvar
s tod han till sommaren 1899 då han blev fartygschef på den 
nybyggda pansarbåten Niord under detta fartygs provresa. 

År 1898 hade Hosensvärd befordrats till kommendörkap
ten av l. gr. 

På hösten 1899 förflyttades han till Stockholms station 
som chef för exercis- och underbefälsskolorna därstädes. 
Sommaren 1901 var han chef på Dristigheten, men hissade på 
h östen ,samma år sitt befälstecken på korvetten Freja samt 
besökte under vintern i Medelhavet de trakter, där han 7 år 
t idigare varit som sekond på samma fartyg. 

År 1907 hade han på pausaTbåten Thordön sin sista sjö
k ommendering som avdelningschef för Karlskrona-avdel
Jlingen. 

Tidsk1'·ift i Sjöväsendet. 38 
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1902-1903 var Rosensvård chef för underofficers- oclr 
sjömanskårerna i StoCJkholm och insattes si:tnämnda å~· i ~en 
kommitte, som hade att framlägga förslag till omorgamsahon 
av sjömanskåren. 

Efter fullgjort uppdrag tjänstgjorde han dels vid tvenne 
tillfällen som t. f. chef för Marinförvaltningens intendents
avdelning, dels på stationen. År 1908 efter Marinförvaltnin
gens omorganisation, återbördades han till ämbetsverket som 
dhef för dess nautiska avdelning, där han kvarstod tilll912, 
då han i september ingick i pensionsåldern och överflyttades 
till reserven. Efter krigsutbrottet 1914 kallades han för en 
kortare tid att ånyo vara avdelningschef i Marinförvaltningen. 
Sedan han ett par år arbetat i Sjökarteverket, flyttade Rosen
svärd till Motala, där han erhållit befattningen som slussin-
spektör. 

Rosensvärd ansågs på .sin tid föi· en framstående instruk-
tions·oll'icer. I pl~kttrohet och samvetsgrannhet var han ett 
gott föredöme för alla dem vilkas uppfostmn och utbildning 
blev honom anförtrodd och med ett levande intresse grep 
han sig an med sina uppgifter. 

Medan han var skolchef i Stockholm konstruerade han 
tillsammans med sin äldste instruktionsofficer, kapten The
lander, den för oss alla välkända rörliga kanonplattfmmen, 
som första gången prövades i Stockholms exercisskola under 
övningsåret 1900 med det resultatet att sådana plattformar 
sedan tilfverkades -för flottans exercisskolor i Karlskrona och 
Stockholm. Det behöver icke för detta auditorium fmmhål
las denna uppfinnings stora betydelse ,för skjututbildningen 
vid flottan. 

År 1903 kallades Rosensvärd till arbetande ledamot i K. 
örlogsmannasällskapet. Dess sekreterare var han från no
vember 1896 till juli 1899. 

I den idylliska lilla staden vid Vetterus strand slutade han 
sin levnad skärtorsdagen 1922 efterlämnande hustru samt en_ 
son, chef f·ör f·ästningsingenjörskompaniet i Karlskrona. 
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Jonas Adolf Rudberg. 

Den 2 oktober 1922 avled i Karlskrona efter en längre 
tids sjuklighet f. d. försle marinläkaren Jonas Adolf Rudberg 
i en ålder av 77 år. Han var född den 21 juni 1845 i Isgärde, 
Glöminge socken på Öland. Föräldrarna voro lantbru'karen 
och riksdagsmannen i bondeståndet Erik Johan Rudberg och 
Maria Nilsson. 

Efter att hava genomgått Kalmar högre allmänna }äro
verk inskrevs han 1867 såsom student vid Uppsala universitet, 
avlade medico-filosofie kandidat-examen 1869, medicine kan
didat-examen 1874 och medicine licentiat-examen vid Karolin
ska institutet 1877 samt blev förklarad för legitimerad läkare 
l juni samma år. 

1870 var han under tiden l april-l oktober underläkare 
vid allmänna garnisonssjukhuset och antogs till stipendiat i 
fälUäkarekåren 20 juni 1871. 1871 tjänstgjorde Rudberg så
som distriktsläkare i Botkyrka distrikt och somrarna 1872-
1873 såsom extra läkare vid livregementets grenadjärkår un
der bevärings- och regementsmötena å Utnäs löt. 1874 30 
mars blev han utnämnd till pensionär vid fältläkarekåren ; 

Amn. Minnesteckningen författad af ledamoten J. Lagerholm. 
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samma år erhöll han förordnande att under sommaren såsom 
extra läkare tjänstgöra i Sundsvalls provinsialläkaredistrikt 
und er därvarande provinsialläkarens t j änstlcdighet. 187 5 var 
han kommenderad .såsom extra läkare vid artilleribefälets 
skjutövningar å Tånga hed och 1877 10 augusti förordnades 
han att tillsvidare bestrida en förste bataljonsläkarctj än st vid 
flottans station i Karlskrona, å vilken tjänst kunglig fullmakt 
utfärdades 1880. Sedan 1882 var han biträdande stadsläkare 
i Karlskrona. 

1900 förordnades han att upprätthålla regementsläkare
tjänsten vid flottans station i Karlskrona och samma år fält
läkarcbefattningcn. Vid marinläkarekårens tillkomst 1903 blev 
Rudberg förste marinläkare vid Karlskrona station, vilken be
fattning han innehade till dess han 1908 avgick med pension. 

Bland sjöexpeditioner, i vilka Rudberg deltagit, kunna 
nämnas långresan till Medelhavet med fregatten Vanadis 
1880-1881, under vilken han hade tillfälle att vara prins 
Oscar Bernadotte ,följaktig på en färd genom Egypten uppåt 
N ilen och därefter på en färd från J arra till Jerusalem och 
Betlehcm. 1881 på hösten var han kommenderad på en expe
dition med fregatten Vanadis till Danmark och Fredrikshamn 
med ändamål att avhämta kronprinsen och kronprinsessan 
och överföra dem till Göteborg. 

1878 företog Rudberg med understöd av riksstatens rese
stipendium för militärläl<.are en utrikes resa till Tyskland, 
Frankrike och Italien, varunder han studerade navalhygien 
samt tog närmare kännedom om hälso- ooh sjukvårdsförhål
landena vid franska örlogsflottan i Toulon, den italienska i 
Spezzia och den tyska i Kiel. Under resan idkades även me
dicinska studier i Paris och Wien ävensom navalhygieniska 
vid Ecole de medicine navale i Toulon. Påföljande år i januari 
företog han en ny velenskaplig resa till Tyskland och Öster
rilke, varvid huvudsakligen Wien, Halle och Kiel besöktes. 

Rudberg deltog 1880 i naturforskaremötet i Stockholm 
och 1884 i internationella läkarekongr•esscn i Köpenhamn. 
Hösten 1889 vislades han för medicinska studier i Berlin. 
1892 valdes Rudberg till fullmäktig och 1894 till direktör i 
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flottans pensionskassa samt 1895 till landstingsman för Karls
krona stad i Blekinge läns landsting. Han var även ledamot 
av lasarettsdiPektionen. I det •kommunala livet deltog han 
med intresse och var i flera år stadsfullmäktig i Karlskrona. 

Ledamot av K. örlogsmannasällskapet 1885 har han i 
Tidskrift för sjöväsendet skrivit "Om hälsovården å flottans 
fartyg" och "Om sårades transport i .flottans fartyg". Han 
har dessutom skrivit en del uppsatser i Tidskrift i militär 
hälsovård. 

För frimurareorden var hans intresse varmt och han var 
under många år dess styresman i Karlskrona. Han var rid
dare av Vasa- och Nordstjärncordnarna. 

Rudberg cft.erläiimar ma'ka född Åström, sönerna: Nils 
Tage, kapten vid Kalmar regemente, Ernst Er~k, kapten vid 
kmstartilleriet, Hans Adolf, medicine doktor, stadsläkare i 
Amål, Ivar Emil, assistent vid flottans pensionskassa och Mae 
Sigurd, civilingenjör, s•amt döttrarna Anna Maria, gift med 
kommendörkaptenen friherre C. Liljencrantz och Elsa Emilia, 
gift med musikern, professor \V. Bachmann, Dresden. 

Som läkare var doktor Rudberg högt uppskattad. Han 
hade under sin 'krafts dagar en vidsträckt praktik så väl i 
staden som på landsbygden och värderades av både hög och 
låg som den all tid redobogne, godhjärtade människovännen 
och skicklige läkaren. 

Personligen var han en blid, försynt natur, avhållen av 
alla. Han var en god talare och hans poetiska begåvning i 
förening med en oförarglig humor gjorde honom högt upp
skattad i vän- och :kamratkroetsar, där han alltid spred glädje 
omkring sig. Han var även medlem av det glada sällskapet 
S. H. T. 

Under de sista åren, då hans sjuklighet tilltog, :fick man 
alltmera sällan se hans vackra vitlockiga huvud med det goda 
och vänliga ansiktet, men alla, som lärde 'känna honom, skola 
länge minnas honom som den varmhjärtade läkaren och 
människan, den trofaste och oförgätlige vännen. Heder åt 
hans minne. 
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Jarl Casimir Eugene Christerson. 

Den 7 november avled ,j sitt hem i Mariefred Sällskapets 
äldste hedersledamot, f. d. vic-eamiralen Christerson 89 år 
gammal. Icke fullt 14 dagar tidigare hade han ledsagat sin 

maka till hennes sista viloplats. 
Jarl Casimir Eugene Christerson föddes i Karlskrona den 

2 oktober 1833. Föräldrarnavoro den siste justilieborgmästa
ren i Karlskroq-a Håkan Fredrik Chr.isterson och han ma'ka 

Erika Abelin. 
Sedan Christerson 1850 av1Jagt studentexamen i Lund an

togs han till kadett vid Kungl. Krigsakademien på Karlberg, 
seglade 1852 ooh 53 på korvetterna .J arramas och af Chapman 
samt erhöll sistnämnda år sin officersfullmakt som sekund
löjtnant vid K. Maj :ts Flotta. 1854 var han, kommenderad 
oft'icer på linieskeppet Carl XIII samt påföljande år fartygs
chef på kanonjollen Trast. Under åren 1856-58 seglade han 
på briggen Nordenskjöld samt korvetterna af Chapman och 
Svalan. Expeditionen på af Chapman var ade i nära 12 må
nader, samt utsträcktes till Cap Verde öarna och Medelhavet. 
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Sedan han 1861 avslutat kurs vid artilleriläroverket på 
:Marieberg deltog han på vintern i korvetten Lagerbielkes ex
pedition till Medelhavet, varefter han 1862 kommenderades till 
skjuts'kolan på Drottningho~m. De två följande åren tjänst
gjord e han i. franska flottan .först som navigeringsofficer på 
linieskeppet Redoutable i Medelhavet sedan som l. officer på 
fregatterna La Surveillante och La Themis i Mexikanska viken. 

Hemkommen från fransk örlogstjänst blev han beordrad 
som repetitör till Krigsakademien på Karlberg, men embar
kerade redan på hösten samma år på fregatten Vanadis samt 
deltog i dess 9 månaders expedition till Sydamerika och Väst
indien. Christerson, som 1863 befordrats till premierlöjtnant 
vid K. Maj :ts Plotta överflyttades år 1866 till K. skärgårds
artilleriet där han följande år befordrades till kapten. 

1868 beordrades han avresa till Frankrike för att studera 
nyheterna på pansarets och artillerite'knikens område, blev 
1870 lärare i matematik vid sjökrigsskolan, var 1874-75 
ledamot av Sjöförsvarsdepartementets militärtekniska byrå 
och tjänstgjorde 1876-77 i varvsbyrån. 

Påföljande år beordrades Christerson till Marinförvalt
ningen. Med avbrott de[s för kortare sjöexpeditioner i hem
lands farvatten dels för sekondresan på korvetten Balder i 
Norra Atlanten, tjänstgjorde Christerson i ämbetsverket till 
J 881 då han blev chef för artilleridepartementet i Karlskrona. 
Sedan han vintern 1883-84 tjänstgjort i Marinförvaltningens 
militäravdelning övertog han 1884 chefsskapet för ämbetsver
kets adilleriavdelning, en post som han beklädde till i de
cember 1892 då han kallades till statsråd och chef för Sjöför
s varsdepartementet. 

Det var i en för Svenska örlogsflottan betydelsefull tid 
som Christerson började sin tjänstgöring i Marinförvaltnin
gen. Landets första pansarbåt, Svea, fullbordades då och er
höll sin bestyckning, och artilleriavdelningens chef var den 
förste som hissade sitt befälstecken på detta för sin tid kraf
tiga och välbestyckade fartyg. 1886 var Christerson nämligen 
1.:hef på Svea under dess provresa, och han förde även befälet 
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över fartyget under dess första exp edition följand e år. Detta 
var också Christersons sista tjänstgöring till sjöss. 1882 hade· 
Christerson b efordrat s till kommendörkapten av 2. gr. 1886-
blcv ·han kommendörkapten av 1. gr. och 1889 kommendör. 

Samtidigt med sin utnämning till chef för Sjöförsvars
departementet b efordrades Christerson till konteramiral vid 
flo ttan och utnämndes 1898 strax före sin avgång frå n stats
rådsämbetet till viceamiral, varvid han erhöll avsked från 
beställning på sta t och överflyttades till r eserven . 

Christerson var 1892 ledamot i den sjökrigsmaterielkom
mitte, som fick sig anf.örtrott att uppgöra riktlinjerna för ör
logsflottans nyskapand e. Som sjöminister blev det hans för
nämsta uppgift att förmå statsmalderna följa dc riktlinjer, 
som av kommitten an givits. Även om detta icke fullt lycka
des, så blevo dock de 1kommande åren en nydaningens tid för 
Sveriges första försvarslinj c. 

Det blev Christerson .förunnat att under sin statsrådstid 
få se Svenska flottan materiellt tillväxa m ed 5 pansarbåtar, 
5 torpedkryssare och 9 torpedbåtar färdigbyggda eller be
vilja·de. 

Med torpedkryssarue tillfördes flottan en ny fartygstyp , 
som kommit mycken kritik åstad. Sällskapets föredragande 
i Skeppsbyggeri och Maskinväsende år 1897 säger om torped~

kryssarne att "åsikten om det relativa värdet hos denna far
tygstyp må vara vilken som helst. Ett förhållande, som icke 
torde kunna jävas, är dock, att intet annat fartyg med så små 
dimensioner och •m ed sitt maskineri placerat under ett kring 
vattenlinjen anbragt skyddsdäck av här ifrågavarande tjock
lek ännu uppnått en så hög fart som örnen". 

Från trycket utgav Christerson 1881 "Handbok i Sjöar
tilleri tillledning vid undervisningen i flottans skolor". Denna 
bok är mycket väl och omsorgsfullt utarbetad . Oaktat det nu 
är 40 år sedan den skrevs har den ännu i många stycken stort 
intresse och en hel del av vad där står går igen i våra nyaste· 
artilleriböcker. 

Christerson var Karls•kronabarn. Han omfattade sin 
h embygd med all den kärlek som är ett utmärkande drag hos. 
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de nna stads invånare. Då h an för 9 år sedan såsom 80-årig 
för sista gången gästade Karlskrona uppsökte han företrädes
Yis sådana platser, där han tidigare vistats eller verkat. Så
lunda reste han ut till Skärfva, som tillhört hans fader, och 
som Christerson efter ·fadern s död under n ågon tid ägde till
sammans med sina syskon, och där han under uppväxtåren 
t illbragt sina sommarferier; likaledes besökte han varvet och 
ä gnade särskilt sitt intresse åt artilleridepartementet, som han 
i detalj genomgick. Christerson var till sitt y ttre en sträv 
natur; mycket fordrade h an av andra, men han s tällde också 
s tora fordringar p å sig själv. Under den sträva ytan klappade 
cH gott lhjärta. 

Till arbetande ledamo t i detta sällskap invaldes h an 1876. 
Under 1882 redigerade han SäJllskapets tidskrift. År 1893 
uppflyttades han till h edersledamot. 

1867 ingick Christerson giftermål med Agat Therese Lind
man. Sedan denna förening blivit upplöst genom hustruns. 
dö d år 1870, ingick Christerson 1874 äktenskap med Hanna 
Charlotta Smerling. Han efterlämnar från sitt första äkten
skap en dotter gift med .kommendörkapten en Nordenfelt samt 
från sitt andra äktenskap 2 ·söner och 3 döttrar. 
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Utdrag ur årsberättel.se i Sjökrigskonst och 
S j ö krigshistoria. 

Avgi ven vid K. örlogsmanna sällskapets högtidsdag elen 15 nov. 1922 

av ledamoten Tis elius. 

Det s. k. Stilla Hafsproblemet. 

Den korta överblick, som följer, är huvudsakligast häm
tad ur ett nyligen på engelska utkommet arbete av den ryske 
generalen N. Golovin, biträdd av 'landsmannen amiral A. D. 
Bubnov. 

Detta arbete berör visserligen e j en fråga, som direkt 
ligger oss svenskar nära, men behandlar dock ett ämne, som 
för varje sjömilitär hör vara av rätt stort intresse. Boken 
är ock ägnad att giva oss en särskild anledning till eftertanke, 
på den grund att författaren kommer till den slutsatsen, att 
endast ett starkt och pånyttfött Ryssland kan giva världen 
och Europa en efterlängtad fred och lugn utveckling. 

Det förefailler, som om man efter Rysslands sammanstör
tande i allmänhet, och icke minst i vårt land, vid diskussion 
av försvarsproblemet allt för mycket frånsett den roll detta 
land snart nog åter kan komma att spela. Man talar om rand
och buffertstater och ser i deni en säkerhet. Men huru skola 
dessa i en framtid kunna reda sig, kunna bestå, utan efl"ektivt 
stöd utifrån? Kan någon på allvar tro, att det framtida Ryss
land, vare sig det blir bolsjevikiskt, tsaristiskt eller någonting 
. annat, i längden konuner att låta nöja sig med sina nuvarande 
av de för tilHället maktägande dekreterade gränser, vare 
:Sig dessa i en del fall nödtvunget godkänts, eller, som 
i. ex. i fråga om Åland, bestämt förklarats icke erkända? 
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General Golovin .gör tydligt gällande, att Ryssland långt 
ifrån spelat ut en framträdande roll. Svårt är väl också att 
tro, att ett rike med sådana resurser i längden skall nöja sig 
m ed, att i nuvarande mån vara avstängt från tillgång till 
h avet här i Östersjön. 

"Pass på J apan" var underlaget i de artiklar, som den 
nyligen avlidne Lord Northcliffe skrev, då han kom hem från 
sin resa till östern, och detta är också den förmaning som 
giYe s av den här nämnde ryske författaren. Måhända finnes 
fl et i vissa länder anledning till att med lika fog utropa: "Pass 
på Ryssland". 

Beneral Golovin är en mycket ansedd strateg, som gör 
gällande, att ett krig mellan Japan och Förenta Staterna är 
oundvikligt, med mindre den senare makten försäkrar sig om 
s tödet av ett nyorganiserat och starkt Ryssland. Denna syn
punkt innebär intet nytt, men behandlas i det ifrågavarande 
arbetet med större auktoritet än i de flesta andra verk. Gene
r al Gol o vin undersöker problemet rent sakligt. Han betrak
ta r icke den j apanska imperialismen som ett mål i och för 
si a utan som en nödvändighet för ett land, som icke har plats b• 

rör sin stadigt växande befolkning. 
Washington-konferensens resultat anser författaren bra 

nog illwsoriska, och häruti stödes han av sin medarbetare, 
am iral Bubnov, som i boken bidragit med ett par värdefulla 
m arintekniska betraktelser. 

Några intressanta punkter i den Golavinska boken. 

Bevisen för att krig mellan U. S. A. och Japan är ound
v ikligt, levererar författaren i kapitel VI, varur här följ er 
några utdrag. 

"Den stora massan av det tyska folket var år 1914 fast 
iivertygad om, att rätten låg på deras s~da. Tyskland måste 
offra millioner av sina söner på krigebs altare, innan det över
gav iden att basera sin historia på världshegemoniens princip . 

För att lyfta slöjan över de öve11hängande händelserna i 
S ti lla Oceanen, måste vi söka sätta oss in uti det japanska 
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folkets åskådning, som har ofantligt mycket gemensamt med 
elen tyska under de tiotal av år, som närmast föregingo det 
stora världskriget. Vi skola finna, alt Japan står vid slutet 
av en period av intensiv kamp och enelast kan stoppas av 
verklig materiel kraft och icke enbart genom diplomatiska 
underhandlingar. De motiv, som tvinga Japan att kasta sig 
i denna kamp äro så djupa och vittomfattande, att icke ett, 
utan flera, krig måste 'Utkämpas, innan en lösning av frågan 
kan nås. Låt oss illustrera denna syn på tingen genom ett 
exempel ur senare tids historia . 

Krigen av 1864, 1866, 1870~1871 och 1914~1918 äm 
blott l•änkar i kedjan av händelser- i det tyska folkets kamp 
för expansion i Central Europa. 

Vi finna de fönsta länkarna i en liknande kedja i de kine

sisk-japanska krigen av år 1874, 1894 och 1900, rysk-japanska 
kriget 1904~1905 och kriget mot Tyskland 1914~1918. Var 

ligger nästa länk? För att besvara denna fråga, måste vi till 
en början fastställa, vilken makt som först och främst står i 
vägen för Japans expansi·on. Ryssland, ruinerat av bolsjevi

kerna, kan för någon tid framåt ej bliva någon allvarlig oppo
nent. övriga sannolika molståndare äro Stor-Brittanien och 
U. S. A. 

Stor-Brittaniens och Japans intressen i fjärran östern 
sammanfalla 'huvudsakligast i handelsintressen på Kina. En 

vänskaplig överenskommelse dem emellan i fråga om intresse
sferer visade sig också möjlig, och Stor-Brittanien var elen 

första europeiska stat, som beträdde denna väg (år 1902). 
Stor-Brittani en skulle också hava fullföljt den inslagna vägen. 
om icke en hotelse av hennes maritima vägar börjat skönjas. 
Japan med sin alltjtämt växande befolkning kan jämföras med 
ett fartyg, som tillfö·ljd av växande tryck inifrån nödgas börja 

låta lasten s~ppra ut. Denna last kommer att söka sig väg i 

riktning mot de öar, som bilda en kedja runt de östra strän
derna av den Asiatiska kontinenten, sammanbindande denna 

med Australien. Australien börjar skönja hotelsen och på
vi1sar, att hennes bef•olkning på 6 millioner icke skall kunna 
stämma strömmen av detta tillflöde. 
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Förflyttande sig i denna riktning, kommer Japan att 
mö ta U. S. A. vid Fi'lippinerna. 

Traditionellt utmärkande för brittisk utrikespolitik är att 
skickligt försvaga sina rivaler genom att sätta andra makter 
emot dem och att först ingripa i striden, då sistnämnda mak
lers styrka icke längre visar sig tillräcklig. 

Så gick det till i de Napoleonska krigen, där Stor-Britta
nicn var elen ivrigaste motståndaren till Frankrikes 'växande 
makt. Stor-Brittanien organiserade och understödde en koali
tion av europeiska makter mot Napoleon. Ryssland, Öster
rike och Preussen dränkte Europa i blod. Stor-Brittanien tog 
en mindre del i det hela, på sekundära krigsteatrar ~ i Spa
n ien och Portugal ~ ~ill dess att ödet tvingade till ett delta
gande i jätteslaktningen vid Waterloo. Men där var det en
dast fråga om att giva Napoleon dödsstöten. 

På samma sätt var det, då Tyskland i slutet av det 19 :de 
[u·hundradet började visa sig som en farlig konkurrent. Stor
Brittanicn band sig icke genom någon allians med Frankrike 
och Ryssland, men ingick i en "entente cordiale" som läm
n ade landet fritt från att bliva aktiv deltagare i en kamp mel
lan dessa tyå länder och Tyskland. Vi erinra oss alla, att Stor
Bril lanicns beslut att i augusti 1914 förena sig med Frankrike 
och Ryssland först :fattades i elfte timmen. Stor-Brittanien 

fö rklarade k rig, då Belgiens neutralitet kränktes, därför aU 
de lta var ett hot mot dc brittiska öarna. 

(De t är blott synd att föraltaren icke givit sig in på för
k laringen till att Slor-Brittanien tiderna igenom k nnna t föra 
en dylik för sig förmånlig politik.) 

Lärdomarna från det förgångna giva oss berättigande att 
a ntaga, att Stor-Brittanien skal•l draga fördel av, att U. S. A. 

fr ämst står i vägen för elen Japanska expansionen och hålla 
sig undan, så länge det är möjligt." 

Efter att sedan hava lämnat en mycket intressant redo
görelse för, varför U. S. A: s intressen driva dem till konflikt 

med Japan, vilken redogörelse emellertid här av utrymmeeskäl 
måste förbigås, övergår författaren, d. v. s. Amiral Bubnov, 
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till j.ämfördse mellan de båda ländernas sjöstridskrafter. 
Denna jämförelse är även för ·oss just nu av stort intresse, 
enär av densamma framgår, vilken ·stor betydelse Amiralen 
tillmäter "farten" (jämför vår marinberednings ståndpunkt 
vid skisserandet av vår framtida Flotta). 

U. S. A :s och Japans sjöstridskraftei' i Stilla Oceanen. 

Japans sjöstridskrafter •äro alltid redo, och r·edo i Stilla 
Oceanen. Denna ocean 1har varit deras vagga under gångna 
århundraden, och japanska Flottan är lika hemma·stadd i 
Västra Stilla Oceanen, som den brittiska i östra Atlanten. 

Japans hela Flotta har alltid varit och är alltjämt en 
"Home Fl.eet", som endast ihar ett mål sig förelagt att hålla 
ett stadigt grepp om nycklarna till de vatten, över vilka den 
"uppgående solen" sprider sina strålar. 

Huru stor är den styrka, som U. S. A. kan detachera till 
västra Stilla Oceanen? 

Amerikanska Flottans närmaste bas, Pearl Harbotll' på 
Honolulu, ligger på, 5,000 mils distans 1från den linje s::lm 
förenar Nagasaki med Filippinerna. 

Efter en resa av 5,000 mils längd, skulle de stora slag
skeppen icke hava den bränslekvantitet i behåH, som fordras 
för strid. De kunna således icke medföras i Flottan. (Här 
föreligger tydligen en liten svagrhet i framställningen, enär 
författaren längre fram r.äknar med, att de skola vara m.ed .. 
Sannolikt vill han väl hava sagt, att de icke kunna medföras, 
utan att extra ordinära åtgärder vidtagas för deras förseende 
med bränsle etc. uneler väg.en.) Ju 'äldre fartygen äro, jlL 
större äro utsikterna för att deras slitna maskiner icke giva 
mö}lighet till omedelbar strid efter en lång resa. För att icke 
åsidosätta ·en så viktig taktisk egenskap, som hög fart hos 
flottan i dess helhet, kan ej i;frågakomma att medföra gamla 
fartyg. 

Jagare ooh u-bålar utan stor aktionsradie måste ock läm
nas hemma. Annars skulle amerikanska flottan löpa risken 
av att offra kvaliteten för kvantiteten och återuppr·epa den. 
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r yska regeringens misstag, då den under rysk-japanska kriget 
sä nde Amiral Rojestvensky's eskader till Stilla Oceanen. På 
grund av att i .denna eskader urmodiga fartyg medtogos, ned
braktes i slaget vid Tsush'ima flottans fart till 10 knop, under 
det att de bästa divisionerna kunnat göra 16 knop. Om man 
tag·er i betraktande, att amerikanska flottans medelfart är 2 
knop mindre än den ja·panskas, kan det knappast vara klokt 
a lt taga risken av ytterli·gare fartunderlägsenhet. Det synes 
därför föga troligt att slagskepp, underlägsna \Vyoming-klas
scn, lätta kryssare med lägre fart än 30 knop, jag.ar·e av 
mindre tontal än 1,000 tons och andra u-båtar än oceangå
ende, komma att uppträda i Västra Stilla Oceanen. 

Låt oss under sådana förhållanden uppdr.aga en jämfö
relse mellan den amerikanska Flotta, som under normala tak
t iska förhållanden kan operera i V1ästra Stilla Oceanen, och 
den j1apanska Flottan, sådan den var i början av år 1922. 

I slaget vid Jrutland kämpade 5 tyska slagkryssare av 
Dreadnought-typ i över 3 timmar med 6 brittiska kryssare av 
samma typ. De senare voro understödda aiV 4 brittiska Super
Dreadnoughts och 3 s~agkryssare. Den numeriska överläg
senheten, såväl som beväpning·ens styrka, var sålunda tydligen 
å den brittiska sidan, och likväl resulterade striden i förlust 
av 3 brittiska slagkryssare, uneler det att tyskarna endast för
lorade en (dagen efteråt). 

Efter kriget ooh överlämnandet av den tyska Flottan till 
de allierade studerade dessa konstruktionen av dc tyska far
tygen. · De funno därvid, att ehuru de tyska fartygen i freds
tid föreföllo att vara svagare än de <brittiska, fanns där 'Vissa 
detalj er i konstruktionen, särskilt pansarskyddets anbringan
de, som gjorde dessa fartyg ej enelast icke svagare än sina 
opponenter, uban t. o. m. starkare. Detta visar, att den verk
liga styrkan av våra dagars slagskepp icke kan exakt bedömas, 
enär många detaljer, som håi!as hemliga, undgå även sådana 
specialisters uppmärksamhet, villm icke känna dessa hemlig
h eter." 

Det är otvivelaktigt att, såsom för,fattaren säger, vissa 
detaljer hos de tyska fartygen voro överlägsna motsvarigihe-
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terna hos de brittiska (t. ex. pansarskyddet), men om det är 
riktigt att säga, att de tyska fartygen ·därför i sin helhet voro 
kraftigare än de brittiska, är väl minst sagt tvivelaktigt. Åt
minstone har detta från officiellt engelskt håll aldrig erkänts, 
ulan tvärtom raka motsatsen med styrka hävdats. 

Det är nog även andra omständigheter, vilka här blir för 
långt att ingå på, som måste tagas 1p.ed i beräkningen, då man 
söker anledningen till stridens utgång. Jag vill blott nämna 
d et fö1,hållandet, att engelsmännen genom omständigheterna 
icke kurude, eller att Beatty icke ville, utnyttja sin överlägsna 
fart till att håUa det stora avstånd, på vilket hans artilleri 
skulle kunnat utnyttja sin överlägsenhet. 

Vare härmed huru som helst, så har författaren säker
ligen rätt i sin slutsats, att det är vanskligt att i förväg rätt 
bedöma egna fartygs styrka jämförd med ·en eventuell mot-
ståndares. 

Han fortsälter: 
"Det är särskilt svårt att bedöma den japanska Flottans 

materiella styrka, emedan .publicerade upplysningar härut
innan äro mycket knappa och detaljerna dolda under den 
stränga hemlighetsfullhet, som är så utmärkande för det ja
panska folket. 

Vi komma därför säkerligen att, beträffande den japan
ska Flottan i aktion, mötas av mång1a överraskningar av 
samma slag som den tyska beredde oss i slaget vid Jutland. 

Tekniska framsteg ifråga om fartygskonstruktionen i 
.stort bliva naturligen snart allmänt bekanta, och endast de
talj er kunna hållas !hemliga. Det skulle därför vara ett miss
tag, ·att t. ex. antaga att 5 slagskepp av en viss typ i styrka 
äro likvärdiga 1ned 10 andra fartyg av samma typ och unge
färligen samma konstruktion, men del skulle heller icke vara 
riktigt att antaga att samma 10 fartyg vore starkare än 7 
eller 8 liknande fientliga liartyg; allra minst efter erfarenhe
terna från Jutlandsslaget. 

Hitintills har man vid uppskatlandet av olika Flottors 
styrka an•vänt en mycket enkel metod: Man har räknat med 
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a ntalet fartyg av en viss typ inom vardera Flottan, och olik
heten i antal har fått angiva den relativa styrkan. Delta till
vägagångssätt kunde nog vara riktigt under segelfartygens 
dagar, liksom sedan under den tid, då ångflottorna framgingo 
i en enda stor enkel kolonn. I dessa dagar begränsades de 
stridandes taktiska ideer till "enkelkolonnformeringen", och 
vad dc huvudsakligast eftersträvad e var alt kunna bibehålla 
denna linje obruten. 

Efter rysk-japanska kriget och i all synnerhet efter det 
s lora världskriget, hava emellertid sjötaktikerna helt över
givit denna trånga och omoderna uppfattning och gått in 
för den s. k . "Manöver-taktiken", som giver ampla tillfällen 
till utförande av en Högste Befälhavares ideer, och som består 
uti att under striden manövrera med J'! era slölida och oaY
hängiga taktiska enheter (divisioner), sammansatta av ett be
gränsat antal enhetliga fartyg. · Härvidlag kommer fartygens 
fart alt spela en långt större roll än förr, enär farten är den 
för manövrernas Iycl<ande mest be tydelsefulla faktorn. 

Dc, som bevittnat tillkomsten och utvecklingen av denna 
taktik i den japanska flottan under rysk-japanska kriget, och 
se tt huru dessa ideer satt sin prägel på Japans flottbyggnads
p rogram, lmnna för visso icke tvivla på, alt japanska Flottan 
skall komma att begagna sig av manövertaktikens modernaste 
m etoder. Vad v i endast oklart kunde skönja i den brittiska 
taktiken vid Jutland ~ oberoende divi sioners fria rörelse ~ 
konuner otvivelaktigt att ldart framstå i den taktik japanerna 
k omma att använda sig av i kommande sjödrabbningar. 

Då man uppdrager en jämförelse mellan de amerikansim 
och japanska Flottornas styrka, får man 'icke lämna den roll, 
den moderna taktiken spelar, ur sikte; icke endast jämföra 
antalet fartyg, utan även· det antal taktiska enheter ( divisio
ner), som de båda Flottorna förfoga över. 

Den japanska Flottan bildades och utvecklas fortfarande 
di Yisionsvis med fyra slagskepp a:v samma typ i varje division. 
De tta fartygsantal anses i våra dagar som det bästa i manö
YCravseende och för eldl;;:onccntrat•ion under kamp. Av detta 

Ti dskrift i Sjöväsendet. 39 
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skäl har Japan byggt sina fartyg parvis, och kombinerat dessa: 

par i divisioner. 
Amerikanska Hottan •har icke tillämpat något bestämt 

system i detta avseende. Först syntes det, som om man gått 

in för ati bygga fartyg parvis, men detta ändrades så små

ningom, då man byggde 3 fartyg av New Mexicotypen. Nu 

har man gått in för att hygga 6 fartyg av samma typ." 

Efter alt hava ingående behandlat det amerikanska ny

hyggnadssystcmet, fortsätter författaren med att förklara, att 

den amerikanska Flottan kommer att vara artilleristiskt star

kare, men i fråga {)m fart och torpeder svagare än den ja

panska. 
Han gör upp en enkel jämförelsetabell av följande ut

seende: 
Amerikan·ska Flotian: 2 '/, division om 12 slagskepp med 

132 svåra kanoner, 28 torpedtuber, 21 knops fart. 

Japanska Flottan: 2 '/, division om 10 slagskepp, 100 

svåra kanoner, 72 torpedtuber, 23 (27 '/,) knops fart. 

Härvid är emellertid att märka, att han helt enkelt dragit 

ett streck ö.ver de amerikanska slagskeppen av Florida-typen, 

och det gör han på den gPund, att de i strid mot verkligt mo

dernra fartyg icke simile vara av någon nytta. Han fram

håller, att de icke äro bestyckade med svårare artilleri än 12-

tums kanoner, till på köpet av gammal konstruktion, aU de 

äro dåligt bepansrade ooh för övrigt hava för liten aktions

radlie för att kunna uppträda i Västra Stil1a Oceanen. 

"Innebär detta", frågar han "att den amerikanska Flot

tan blir .starkare än den japanska? Vi betvivla det. Erta

renheterna från Jutlandsslaget lära oss, att viss fördel i fråga 

om fartygsantal och kanoner icke är en avgörande faktor i 

strid. 
Vi rhava icke för •avsikt att tillmäta den trefaldiga japan

ska överlägsenheten i torpedluher alltför stor betydelse. An

föras bör emellertid, att den modernra torpeden har ungefär 

.samma skottvidd, som arti.Jleriet, och det är alls ej otroligt, 

att den i drabbning kommer att användas i samma utsträck-
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ning som kanonen. (Här komma nog artillerisliska röster att 

höj a sig till gensaga!) I .Jutlandsslaget kom mo torpederna 

lili användning å JJåda sidor, och - det finnes skäl att antaga 

- ej alldeles utan framgång. Torpedens växande betydelse 

för slagskepp under våra tiders sjödrabbningar har redan er

känts av den brittiska Floltan, som tilldelat densamma samma 

hedersplats, som den intager i den japanska. 

Under denna styrkediskussion hava vi hittills avsiktlicren 
t> 

undvikit att nämna bcpansringsfrågan. Saken är, att dessa 

FloUor hav~a oli'ka bepansringssyslem. Det amerikanska sy

steinet går ut på, att med mycket tjockt pansar skydda far

tygets vitala delar, lämnande en avsevärd del av detsamma 

fullständigt oskyddat. Det japanska däremot, skyddar de Vii

tala delarna mindre effeklivt, i avsikt att kunna täcka även 

övriga delar med lätt pansar. Det amerikanska systemet är 

grundat på fredslidserfarenJhct (försök mot det gamla slag

skeppet San Mm·cos), det japanska har utarbet·ats på basis 

av erfarenheterna från rysk-japanska kriget, vilka givit vid 

handen, att pansarskyddets utsträckning betyder m er än dess 

vikt. Som världskriget i detta avseende icke givit några skäl 

för att ändra de slutsatser, som dragits av det rysk-japanska, 

är omdisputabelt, vilketdera systemet, som är att föredraga. 

Kombinerat med den japanska Flottans i1ögre fart, är det 

emellertid icke otroligt, att sistnämnda Flottas sätt att be

pansra, kommer att giva densamma överlägsenhet över den 

amerikanska, ty den högre farten giver japaneserna möjlig

het att under strid hålla sig på sådant avstånd, som reducerar 

pansarviktens betydelse, runder det att betydelsen av pansarets 

utsträckning alltjämt kvarstår och kanuner att öva inflytande 

på stridens utgång." 

I stort sett kan man säga, a tt överlägsenhet i faTt kraftigt 

ligger på Japans sida. Farten hos amerikanska Flottans hu

vudstyrka överstiger icke 21 knop, motsvarat av 23 knop be

häfTande den japanska och 27," hos den sistnämndas tredj e 

kryssaredivision. Denna överlägsell!het ihos japanerna med

fö r för .dem icke blott fördelen av att under strid kunna hålla 
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det ,för dem lämpligaste avståndet, utan även styrkan av att 
kunna ·lwncentrera såna krafter mot en del av den amerikan
ska Flottan, och därigenom förtaga nackdelen av underlägsen
heten i antalet fartyg oC'h kanoner. 

Denna fartdi'slm'ssion visar ock, om dC'n är 1·iktig, det 
det ovisa uti att tro, att gamla fartyg, moderniserade i fråga 
om artilleristyrka och sjövärdighet, kunna i något avsevärt 
avseende jämnställas med moderna och snabba fartyg, och 
måste förtaga en lusten alt på dylika lägga n ed sloTa ombygg-
nadskostnadeT. 

Författaren övergår sedermera till alt 'framhålla japan-
ska Flottans överlägsenhet i fråga om lätta kryssare ooh den 
amer-ikanskas beträffande j aga r e. 

Han fortsäller därefter: 
"Amerikanska Flottan har över 50 oceangående u-båtar. 

Det är mycket svårt att bilda sig e tt begrepp om antalet ja
panska undervattensbåtar, som kunna operera i Västra Stilla 
Oceanen, enär ,man här åter stöter på den ogenomträngliga 
japanska sekretessen. Vilket antalet än må vara, så kan det 
aldrig nämnvärt förändra det omdöme om F-lottornas styrka, 
vi bildat oss genom jämförelsen mellan slagfartygcn. Under
vattensbåten har nämligen ännu icke nått den f ulländning, 
att den är av någon betydelse i en sjöstrid, som utkämpas 
under 20 knops fart. I detta avseende skönjer man ännu 
föga :förbättring av den typ, som under Jullandsslaget visade 
sin ytterliga impotens. (Däremot konuner antalet un dervat
tensbålar att avsevärt inverka på de strategiska operationerna 
på krigsteatern i dess helhet.) Det samma gäller luftvapnet, 
som nu tyckes hava blivit allas gunstling och skötebarn. Man 
kan icke undertrycka känslan av, att delta vapen kommer att 
bjuda på många missräkningar för dem, som hava överdrivna 
förhoppningar, då de en gång konfronteras med verkligheten. 
Vi anse det därför förhaslat att betrakta flygmaskinerna, som 
någon avgörande faktor Ii en sjödrabbning. 

Det •föregående hänför sig huvudsakligast till slagkraften 
hos de båda flottorna. Som välbekant är, beror emellertid 

( 
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elen effektiva styrkan icke endast på slagkraften (kanoner , 
L01·pecler etc.) u lan i lika mån på förbandens förmåga av tak
tiskt uppträdande. 

Slaget vid Trafalgar :har inpräntat hos oss den ofanlliga 
betydelsen av det taktiska uppträdandet. Nelsons taktik har 
hittills varit och kommer alltid att bLi etl evangelium för all 
vä rld ens sj·ökrigare. Tog os taktik, som ofnllkomli ert to er s1· •s 

b o "' 
uttryck i slaget vid Tsushima, var, ända till på sista tiden, 
föremål för alla sjömilitärers intresserade studium, men har 
överglänsts av Bealtys briljanta och dådkraftiga uppträdande 
vid J,utJand. 

(U ndertecknads anmärkning: Vad dådkraften beträfia r 
äro nog alla ense med Amiral Bubnov, 1111en i övrigt äro nog 
meningarna även i England en smula delade.) 

Det torde emellertid 'Vara ett misstag att fastslå, att en 
F lottas taktiska uppträdande endast är elt uttryck av Högste 
Befälhavarens uppfattning. Sjökrigshistorien visar att en 
Flottas :förnämliga taktiska upptr,ädande alltid föregåtts av 
en period av intensiv utveckling och utkristallisering av tak
tiska begrepp. Hela Flottans befälspersonal haT tagit del i 
detta arbete och sedermera producerat dc kompetenta Ami
raler och Fartygschefer, som i de t avgörande ögonblicket om
givit Högste Be fälhavaren, som oumbärliga sateUiter. 

Ä ven en Högste Befälhavare, 1som vore ett fullkomligt 
geni, skulle vara alldeles hjälplös utan under.bcfälhavarc, vana 
att handla självständigt. Om en Högste Befälhavare ioke bi
trädes av divisionschefer, som äro fullt genomträngda av mo
dern taktisk uppfattning, så äro hans planer, huru djärva och 
geniala dc än må vara, dömda att misslyckas. 

Krig är naturligen den bästa skolan för utveckland e av 
taktiska ideer och för övning av befälhavare, och Japans krig 
hava givit tillfälle härtilL Dessa krig (hava prod ucerat dc 
amiraler, som komma att leda den japanska Flottan i kom
mande sjödrabbningar ooh som inlett den japanska Flottan 
})å den väg, som skall göra densamma till ett id eellt 'Vapen 
för tillämpande av manöver-taldikens styrka. 
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Erfarenheterna från de senaste krigen hava inpräntat hos 

dessa amiraler, att !hög fart och starka kryssaredivisioner för 

samarbete med slagskeppen är det mål, efter vilket deras 

Flotta skall ·sträva. 
Liknande impulser äro !icke märkbara inom den ameri

kanska Flottan. överlägsenheten i fart har utan motstånd 

lämnats åt japanerna; lika1så d en lämpligaste proport1onen 

mellan kryssare och slagskepp. 

Spansk-amer>ikanska kriget gav inga tillfällen till tak

tiska operationer och därför helt natur.ligt ingen levande kraft 

till skapande av taktiska am<iraler inom den amerikanska 

Flottan." 
Bft.er dessa betraktelser övergår författaren till skärskå

dandet av de båda ländernas nybyggnadsprogram, sådana 

dessa komma alt te sig med eller utan hänsyn tagen till 

\Vashingtonkonferensens bestämmelser. Härpå medgiver oss 

emellertid ti1d och utrymme ej att följa honom. Hans slut

omdöme om Washingtonkomferensen, är emellertid, att denna 

var fullkomligt misslyckad. 

Att författarons framställning av de japanska ooh ameri

kanska Flottorna är av synnerligt allmänt sjömilitärt intresse 

finner jag otvivelaktigt, likaså att densamma även för oss, 

ehuru arbetande under så små förlhållanden, innebär mycket 

a tt taga vara på. Alldeles okritiskt får man dock icke se på 

densamma . Man kan nog däri ·spåra en del av ryssens föT

klarliga, men allt för stora, respekt för sin •fi ende av 1904-

1905. 
Vad som emellerlid är för oss av minst lika stort intresse 

~ir förfaltarens upprepade påstående, att ett pånyttfött starkt 

Ryssland är den bästa garantien för Europas och världens 

fred. 
Historien visar, huru Ryssland intill nu fört en fram

gångsrik ooh aggressiv politik på sina grannars bekostnad. 

I början av mitt föredraggg tillät jag mig att förutspå, att 

samma makt, åter stark, vare sig under bolsjevikiskt, tsaris

tiskt eller annat styre, kommer att fullfölja samma politik. 

(.. 
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Yi se nu, såsom förut anförts, till stor del vår 'säkerhet i de 

s . <le randstaterna. Lantmilitärt ooh även sjömilitärt sett 

hava vi fått Finland •som bu!Ierstat. Sjömilitärt intaga de 

fo rna östersjöprovinserna i viss mån samma ställning. I vårt 

intresse borde sålunda ligga, att gentemot Ryssland stötta 

clessa stater, som, om vi hålla en efter våra förhållanden möj

lig F lotta, själva icke kunna bliva för oss farliga. 

Den ryska Flottan har alltid varit :svag, till stor del på 

grund av dess avsaknad av goda ba,ser, men huvudsakligast, 

enär den salmat sjöfolie Vad gott den i båda nämnda avse

enden ägde, härstammade i !huvudsak från randstaterna. 

Detta goda är f. n. borteliminerat, frånsett basen Kronstadt, 

som dock lider av åtskilliga svaghe ter. Jag vågar upprepa: 

Hur länge kon11ner detta att räcka? Hur länge skola vi, utan 

att bättre än vad nu sker, se om vår snart nästan obefintliga 

Flotta, kunna känna någon, genom världskriget och dess följ

der väsentligt ökad trygghet? 

Gynnsamma omständigheter göra emellertid, alt vi ge

nom alt nu, utan dr.öjsmål, skaffa oss ett efter våra krafter 

avmätt, got1t, för<svar, och först och främst och framför allt, 

genom att ofördröjligen återupprätta och med de modernaste 

hjälpsmedel förse vår ännu för ett tiotal år sedan rätt goda 

Flotta, kunna vinna en relativ trygghet. 

Innestängd inom de snävaste gränser har saklwnskapen 

sag t sitt ord. 

Vi l j a våra maktägande och deras förtroendemän till

s tyrka de uppoliringar, som krävas för dylik säkerhet åt vårt 

.gamla Rike? 

Må vi hoppas, att de 'Som stå för rusthållet och ytterst 

det svenska Folkets representanter i Riksdagen må känna 

de t ofantligt dryga ansvar, som påvilar dem! 

lord Jellicoe, och slaget vid Jutland. 

Ganska olika hava omdömena fallit om de engelska för

]Jereclelserna för sj ö kriget och om Amiral J ellicocs u p p trä-
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dande under detsamma särskilt under slaget vid Jutland. Ej: 
minst i England hava de kritiserande varit skarpa. I ett synes 
emellertid alla hava varit ense - i erkännandet av J: s man
liga sätt att efteråt stå för vad som inträffat, utan att i likhet 
med de flesta andra historieskrivande chefer skylla ifrån sig, . 
vare sig på överordnade eller underlydande. 

Ett annat för förhållandena utmärkande drag är, att hans 
vedersakare icke äro att finna inom Flottan, utan nästan ute
slutande bland amatörsakkunniga och bland ingalunda sak
kunniga, men rsådana människor, som, utan hänsyn till tidens 
utveckling och Nationens säkerhet, endast hylla gamla tradi
tioner, "the Nelson touch" m. m., bortseende ifrån varthän 
denna "touoh" i fall av misslyckande, skulle kunna leda. För 
dem var Beatty, den djärve och hänsynslöse gåpåaren, begå
vad med skarp blick och snabb uppfattning, men utan djupare 
kunskaper, det borna idealet. 

Låt oss först betrakta några utdrag ur, vad en arv Lord 
J ellicoes arga<ste vedersakare har att anföra. 

Denne man, rf. d. sjöofl'icer, numera politiker och Parla
mentsledamot, lägger huvudskulden till "misslyckandet" på 
Amiralitetet, "systemet", men g i ve r också J ellicoe hans be
skärda andel, framför allt på grund av den del han skulle hava 
i Amiralitetets skuld, men ävenledes direkt, på grund av Yissa 
åtgärder, eller uteblivna åtgärder, från hans sida, under slaget. 

Efter att hava talat om den engelska underlägsenheten i 
fråga om strålkastare, avståndsmätare, pansar m. m., m. m., 
kommer rförfattaren in på jagarefrågan och påtalar bristen på 
dylika fartyg, samt övergår sedan till kritik av utbildningen 
för jagaretjänst. "Stridsresultatcn", skriver han, "vore en 
direkt följd av .utbildningssystemet. Under det att tyskarna 
under mer än 20 år envist oah stadigt fullföljt politiken att 
bruka torpeden för ofl'ensivändamål, Jade vi allt Inindrc ooh 
mindre vikt vid detta vapen. Vi visste väl, att tyskarna i åra
tal övat genombrottstaktiken, som innebär, att jagare genom
bryta egen slaglinje för att lägga ut en rökslöja eller för att 
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anfalla fienden. Avsikten är härvid icke endast att med tor
ped träfia fiendens fartyg, utan också att orsaka villervalla 
och att tvinga de fientliga fartygen att styra undan för tor
pederna. Offensiv taktik ingj u ter förtroende. I stället för 
att hos våra j agareofl'icerare in g j ut a förtroende för egen makt, 
gjorde vi raka motsatsen. Var och en, som för några år sedan 
deltog i en prisskjutning, erinrar sig nog, att om en F. C. 
gick in på nära håll för att söka få en trätl', riilmades detta 
honom till last; sköt han inom 1,200 yards avs tånd, fick han 
endast räkna 60 % av träffens värde, sköt han inom 600 
yards, räknades träffen icke alls. D. v. s., •ofl'icerarnc lärdes, 
att det var viktigare, att de räddade sitt eget skinn, än att dc 
skadade fienden, i stället för att det ständigt skulle hava 
inplantats hos dem, att säkerheten ligger i djärvhet. Ingen, 
som studerat krigshistoria, skulle kunnat utfärda nämnda 
tävlingsbestämmelser, utgivna av våra äldre officerare, ocli del 
är verkligen tillfredsställande att finna, att i 15 eller 16 fall 
våra jagarechefer göra anspråk på, att under nattstriden vid 
.Jutland hava överskridit dc förbjudna gränserna. 

Före kriget betraktades jagaren av oss som ett under 
dagstrid defensivt vapen, kapabelt till anfall, endast nattetid. 
Därför målades hon också svart och rframhölls det, att hennes 
uppgift var att avslå anfall från fientliga jagare. För den 
skull konstrerades hon också i första hand som artillerifartyg; 
lorpedbestyclming kom i andra rummet. Först sedan vi fått 
erfarenhet av fiendens taktik i Jutlandsslaget, insågo de, som 
makten hade, att alla fartygs primäruppgift är offensiv, och 
att ja.garens härifrån icke utgör något undantag. Endast 
Beatty bröt mot den gällande regeln, ty han gav före Jutlands
slaget sina jagarechefer order att angripa, därest gynnsamt 
tillfälle er b j öd sig. 

En annan kuriös lärdom inplanterades hors våra jagare
otricerare - nämligen, att deras huvuduppgift utanför fient
lig kust icke var att a nfalla fiendens fartyg, utan att inrappor
tera hans rörelser. Det var slagskeppens sak, att sänka fient-
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liga slagskepp. och om en jagare anföll ett dylikt, var chefen 
långt i från säker på att icke bliva ställd inför krigsrätt. 

Vad ·blev följden av dylika lärdomar ? Två exempel kunna 
anföras: 

I Helgolandsslaget avskötos omkring 48 torpeder på av
stånd, s·om ibland överstego 5,000 yards, mot enstaka lätta 
kryssare eller mot andra jagare. Torpederna helt enkelt 
kaslades bort. Det finns t. o. m. skäl att antaga att mer än 
en avfyrades endast för att vederbörande ~skulle bli kvitt den
samma oCJh undgå risken av att den, träffad av en fientlig 
projektil, skulle explodera inom eget fartyg. (Undertecknads 
anm. Det sistnämnda torde väl vara ett misstag av författa 
ren, då ju sådan risk är ytterligt minimal, om ej själva tänd
medlen träffas.) 

Vilken ofTicer med förtl'ocndc för sitt vapen skulle miss
bruka det på dylikt sält? Och vilken dråplig konunentar är 
det icke till den undervisning, som givits våra officerare i 
fråga om strid till sj ö ss! 

EU annat exempel gives oss från Hartlepool-raiden, då 
7 av The Grand Flcets jagare passerade den fientliga styrkan, 
som bestod av l kryssare, 3 -lätta kryssare odh ett antal jagare. 
Detta inträfiade kl. 4 f. m. en mycket mörk natt. Av de 7 
brittiska jagarue var det endast en, som sköt torped, en tor
ped, ehuru avståndet till fienden var mycket kort. De övriga 
öppnade eld med sina små kanoner. En jagareflottilj befann 
sig sålunda här i ett läge, som varje ofiicer borde bett till 
Gud ·om, och intet som helst bruk gjordes av situationen. Det 
var em.cllertid icke fartygschefernas fel, ulan "system.ets". 

Författaren kommer sedan in på ett nytt område och 
skriver: 

"OIIicerarne blcvo aldrig in.strueradc om, vad som var 
särskilt viktigt att hålla hemligt. Likaledes icke heller om 
be lydelsen av klarhet i rapporter och signaler. Lord J ellicoe 
påvisar flerfaldiga gånger i sin berättelse över Jutlandsslaget 
felaktigheter i de underrättelser, som lämnades hononL öv-

o 
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ning i skrivandet av rapporter och meddelanden förekom icke 
i sjöoiiicerarnes utbildning, 'med 'Undantag ,för det fåtal offi
cerare, som genomgingo "the War College". 

Ifråga om ·det stora j agareanfall et, som mycket syssel
sätter författaren ,skriver ihan bl. a.: 

"Försiktighetsskäl bjödo där f·ormcring på babordsfly
gcln, medförande avlägsnande från fienden. önskemålet att 
snart komma i strid fordrade däremot anslutning styrbord 
htin. Försiktigheten segrade. 

Skälen härtill hava utförligt behandlats i Lord Jellicoes 
bok. Där upptogos emellertid endast materiella faktorer till 
betraktande, under det att den mycket betydelsefullare mora
liska sidan av saken hel t lämnas åsido. Ingen hänsyn tages 
till det 'hastigt tilltagande mörkret, ingen till överrasknings
momentet. Endast materiel hänsyn hade betydelse för Lord 
J ellicoe, odt dock visar historien, att en befälhavare skall 
lägga största vikten vid de moraliska faktorerna, som i strid 
hava det största inflytandet. Viljan att segra, att taga risker 
oC:h att göra uppofl'ringar ,för att slutligen vinna segern~ brast 
hos honom. Hans eget försvar dömer honom. Han tänkte 
som Byng, på vad som skulle hända, om han blev besegrad, 
och att bevara sin Flotla oskadd var för honom huvudmålet. 

Vi hava sett, alt formeringen babord hän, medförde, för
utom förluster av överraskningens moment, av tid och av det 
korta avstånd, som av synbarhetsskäl krävdes, även vissa 
andra nackdelar. Slagkryssarne måste vända och för att möj
liggöra för dem att intaga plats i teten, måste slagflottan re
ducera sin farl till 14 knop. 

Lord J cllicoe säger, att torpedanfallen medförde ingen 
vidare efickt. Dc tvingade likväl 27 slagskepp att lämna 
stridslinj en! 

Beträfl'ande j agareanfallen skriver författaren vidare: 
"Vid det första anfallet, som i allmärrhet icke uppmärk

sammades, girad e endast ett .fåtal fartyg undan. Under det 
a ndra vände alla de 27 slagskeppen, och 11 torpedbanor obser-
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verades. Från ett senare anfall, som ävenledes riktades mot 
köen, rappm·lcradcs ytterligare 11 torpedbanor. 

Nu var den tyska torpedens räckvidd mindre än 8,000 
yards. Lord Jellicoe medgiver, att i det andra anfall et, för 
Yilket 'han girade, torpederna avskötos på avstånd, varierande 
mellan 10,000 'och 6,500 yards, och att jagarne först vid sist
nämnda avstånd girade och passerade akter om linjen under 
avgivande av mäktiga rökmoln. Det kan därför ganska säkert 
påstås, att dc flesta torpederna skötos på, ell er i närheten aY, 

det kortare avståndet, och då "l h e Grand Fleet" även efter 
giren närmade sig torpedbanorna, är det enelas t allt för troligt, 
att samtliga torpeder hade m indrc än 8,000 yards att löpa, 
för att skära den aktersta divisionens kölvatten. Det har 
enelast rapporterats, att en torped gick ut sin distans, innan 
den nådde mållinjen. Härav kan man draga den slutsatsen. 
att om Flottan girat mot jagarnc, hade den icke mött flera 
torpeder, än vad nu var fallet. Hade så gjorts, hade däremot 
de fientliga jagarne helt säkert mötts av en lå ngt cfl'ekli\'are 
artillerield, och, vad smn är långt mycket mera betydelsefullt, 
den tyska huvudflottan hade icke undgått den tillintetgörande 
elden från 27 slagskepp." 

Här hava endast upptagils ctl litet fåtal punkler ur för
fattarens mycket genomgående krilik. Han giver emellertid 
till slut en slags sammanfattning av sina anm~irkningar, vilken 
här skall i stort sett återgivas. 

Han skriver: 
"Vi hava nu slutat vår överblick, och det står öppet för 

·läsaren att bilda sitt omdöme om följande sals i Lord Jellicocs 
teleg rafiska rapport till Amiral i te te t dagen cfler slaget: 

"S lagflottan utnyttjade i fullaste mån de få tillfällen alt 
ingripa, som väderleksförhållandena, den korta tiden av dags 
ljus och fiend ens taktik medgåvo." 

"Om så gjorts, så skuUe slaget vid Julland i fråga om 
avgörande karaktär kunnat jämnställas med Trafalgar och 
Tsuschima. Det intensiva undervattensbåtskriget hade a ldrig 

• 
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konunit till stånd. Ryssland skulle icke hava brutit samman, 
utan i ofantlig grad stärkts. Kriget skulle avsevärt hava för
kortats, de enorma förlusterna av människoliv i Frankrike 
undvikits och slulligen, allt del elände och allmänna miss
nöj e, som alltid uppstå efter el t i onödan utdraget krig, icke 
nu hava rått ibland oss." 

Anklagelsepunlderna, något förkortade, äro följande: 

l) Kriget var icke förberett, på grund av alt vi saknade 
en wrldig krigsslab. Amiralitetet J1ade icke gjort klart för 
sig, huru kriget skulle föras. Med andra ord, Amiralitetet, 
vari Lord .Jellicoe satt som medlem, brast i fullgörandet av 
sina plikter. 

2) Vi und gingo stora faror endast på grund av att elen 
tyska krigföringen saknade ofl'cnsivanda. 

3) Amiralitetet misslyckades i att skapa en upphöjd 
krigsancla, genom dess underlåtenhet, eller vägran, att ställa 
felande högre befäl havare inför krigsrätt. 

-l) Lord .Jellicoc misslyckades genom sina egna åtgärder 
uli att upprätthålla signalförbindelse med flottstyrkan i Ro
syth och mötte på den grund fienden tidigare än beräknat var 
och västligare, än vad som antagits. 

5) Genom Lord J ellicoes u tvccklande av sin stridslinje 
babord hän, förlorades fördelen av ett överraskande moment, 
fördröjdes hans deltagande i striden, och kom han att bi
draga till förlusten av Invinciblc. Undertecknads anmärkning. 
Knappast har väl fönfattaren rält att tala om förlust av elt 
(ivcrraskanclc moment, ty enligt hans uppfattning, kunde det ju 
för tyskarna icke hava innehuri t någon överraskning, om Lord 
.J ellicoe ,formerat sig styrbord hän). 

G) Den dåliga sikten fordrade strid på nära håll, men 
n ärstrid söktes icke av fruktan för torpeder. 

7) slagflottans jagare anföll o icke fienden vid dagsljus, 
enär dc icke övats för dagsslricl. 

8) Alt vid två tillfällen styra undan med hela Flottan 
av 27 slagskepp, på grund av anfall från en jagareflottilj, var 
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ett stort och omdömeslöst missgrepp. I båda fallen förde det 

hela slagflottan fullkomligt ut ur ·shrden, då den hade den 

fientliga Flottan, eller åtminstone en del av densamma, full 

ständigt i sitt grepp, och lämnade åt slagkryssarue och små

fartygen att ensanuna fortsätta striden. Beatty anhöll om 

hjälp genom signal, som avläsles av hela Flottan, i det ögon

blick, då slagflottan kl. 7, 21 vände ryggen till, men det är tyd

ligt, att decentralisationen icke var effektiv, ty han fick ingen 

hjälp. 
9) Trots det att våra kryssare och jagare hade känning 

av ooh voro inbegripna i strid med fienden från kl. 10 e. m. 

till 2 t. 30 m. f. m., uneler det denne styrde sydostvart mot 

Horns Refs-l< analen, lämnade dc dock J cllicoe så ofullstän

diga underrättelser orn fiendens "ställe", att denne lyckades 

undkomma med sina skadade fartyg. Härigenom kom hans 

totala förlust att bli betydligt mindre än vår egen och omfat

tade i bepansrade fartyg endast slagkryssaren Liitzow och det 

gamla slagskeppet Pommern mot våra 3 slagkryssare och 3 

stora pansarkryssare. 
10) Vi uppsökte icke i daggryningen fienden på den 

plats, där han lmnde förväntas vara, utanför Horns Refs fyr

skepp, emedan Lord Jellicoc lfruktade anfall av torpedfartyg, 

under det hans egna jagare ännu vore spridda efter nattens 

strider. 
11) Ehuru Amiralitetet visste, att en stor sjödrabbning 

pågick, utsändes ej sjöstyrkan i Hanvich, utan beordrades 

kvarligga i hamn, till dess tyska flottan lyckligt undkommit. 

12) Följderna av att Lord Jellicoe icke lyckades till

kämpa sig en stor sjöseger, då slagkryssarue avskurit fienden 

från hans bas, och ehuru J. ägde en fartöverlägsenhet av 3 

till 8 knop och en oerhörd överlägsenhet i slagkraft, sträckte 

sig ut över rhcla världen, men berörde i synnerhet kraftigt 

Ryssland. Det tyska undervattensbåtskrigct, som icke kun

nat föras utan Högsjöflottans stöd, växte till sådana dimen

sioner, att vi på elt hår när förlorade hela kriget. "The Grand 

Fleet" måste hållas i ständig beredskap för ett nylt sjöslag. 

o 
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Här hava .framlagts anklagelsepunkterna i stort. Ankla

gelserna rikta sig emellertid mot ett system, icke mot en man, 

ty mannen är offer för det system, som fostrat honom. Ma

terielen skulle alltid gå i första hand, då det gällde sjömilitär 

uppfostran. Lord Jellicoe följde denna väg, som leder till en 

säker katastrof. 
Från sin första oiiicersticl var J. artillerispecialist, och 

specialist på detta område ,förblev rhan under hela sin tjänste

tid. Han var den mest arbetsamme man, som -lade hand vid 

varje detalj och lämnade föga eller intet till sina underly

dande; men så fången var han i den materiella grenens av yr

ket armar, att den högre siclan av sjökrigskonsten fullstän

digt undanskymdes för hans blick. 

Låt oss nu se, vad en av J cllicoes anhängare säger i el t 

u ttalancle i en engelsk facktidskrift. 

"Mer än hundra år efter slaget vid Trafalgar och efter en 

hundraårig kontrovers, .ansåg Amiralitetet önskvärt att utse 

en kommitte för klargörande av, huruvida denna drabbning 

utkämpades i överensstämmelse med Högste Befälhavarens 

ursprungliga intentioner eller ej." Denna sats i företalet till 

hans bok om "The Grand Fleet", är det enda inpass Lord 

Jellicoe gör i kontroversen om slaget vid Jutland. Vi tro, 

att han gör rätt uti, att åt historien lämna domen, om huru 

slaget utfördes. 
Att bliva anklagad för ett felaktigt ledareskap, omdömes

löshet, obeslutsamhet och även räddsia J'ör fienden, har varit 

varje berömd sjökrigares öde, ända från de tidigaste dagar, 

vår sjökrigshistoria omspinner. Själve Nelson gick ej fri 

därför, särskilt när franska Flottan lyckades lämna Toulon. 

Samma öde mötte Hawkc, Hoclney och S :t Vincent, och det 

är därför endast naturligt, alt Amiral J ellicoc, som hade be

fälet över våra huvudstridskrafter uneler dc svåraste förhål

·lanclen vi någonsin mött och som, utan möjlighet till återupp

rättande, krossade Tysklanels marina kraft, skulle bliva utsatt 

för samma öde. Anklagelsen mot J ellicoe består uti, att han 

icke totalt förstörde den tyska Flottan vid Jutlancl. Olyckligt 
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nog för anklagarne, har fienden själv sedermera erkänt, att 
om ock flertalet av hans fartyg undkommo efter denna strid, 
bröts dock kamplusten hos hans sjömän därigenom fullstän
digt." 

Författaren i fråga ,förklarar vidare, att brittiska Flottan 
har rätt att betrakta slaget som en absolut avgörande seger, 
och att Lord Jellicoe för alla tider nedskrivit sitt namn bland 
historiens stora strategers och taktikers. 

För att bevisa ovederhäftigheten hos J: s molståndare fort
s·ätter författaren: 

"Deras misstag ligger uti, att de hasera sina anklagelser 
på de mest lösa och falska grunder. Innan Lord Jellicoes bok 
utkom, fanns det icke någon detalj era d redogörelse för slaget. 
Det har nämligen nu :visat sig att, - som var j e intelligent 
människa hade anledning misstänka - hans rapport av juli 
1916, tydligen redigerats i "\Vhitehall", varvid en hel del 
mycket betydelsefulla fakta uteslutits .. De kritiserande skrevo 
emellertid, som om de bestrtte en mycket ingående kännedom 
om förhållandena. Vad de skrevo visar emellertid, att de icke 
visste mer än var och en annan, som läst tidningarna. ( Un
dertecknads anm. Della kan icke gälla elen nyss anförda 
kritikem, vars arbele utkom efter, och kritiserar Jellicoes 
bok). De antydde, för att icke rent av säga påstod o, att J el
licoe blivit så skräckslagen av alt två av Amiral Beattys slag
kryssare så hastigt mölt silt öde, att han vände ryggen till, 
så snart fiendens eld blev el! smula het, och på så sätt missade 
2 tillfällen att komma in på så nära håll, att våra projektiler 
kunnat genomtrånga det tyska pansaret. Till en början må 
de emellertid veta, att Högste Befälhavaren visste ingenting 
om "Queen Marys" och "Indefatigables" öde, förrän morgonen 
efter deras undergång. Följ a kliigen kunna icke hans åtgär
der under slaget hava varit influerade av någon överdriven 
fruktan för fiendens eld, ty han var mer eller mindre okunnig 
om dess verkan. (Undertecknads anm. Det engelska förbin
delseväsendet fungerade, såsom mångenstädes framhållits, ej 
väl.) 

• 

t 
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Vad var då hans skäl till att bilda sin slaglinje på ba
]Jords i stället för på styrbords flygelkolonn? Hade "The 
Grand Fleet" formerats styrbord hän, är det mer än troligt, 
att torpederna krävt en dyrbar lull av våra slagskepp. En 
sådan manöver var tydligen vänlad av våra fiender, som pla
cerat sina jagare därefter. Babordsgiren ökade visser-ligen i 
viss mån avståndet, men räddade å andra sidan Flottan från 
anfall av jagare "en masse", anfall, som skulle kunnat kosta 
oss icke blott denna drabbning, utan hela kriget. Även som 
det V!fr, rusade torpederna massvis mot vår slaglinj e, och åt
skilliga av våra värdefullaste fartyg räddades endast genom 
ett 1glänsande sjömanskap. Hcrcules, Neplune, Agincourt, Re
'l'enge, Colossus, Colling"·ood, Bar h am och sj älva Iron Duke 
voro bland dc fartyg, som endast på ett hår undgingo förstö
Telse. Hade Flottan, utvecklats styrbord hän, skulle torpe
derna hava avskjutits på mycket kortare håll och "bommar" 
skulle måhända hört till unelantagen i stället för regeln. (Un
dertecknads anm. I sanning intet dåligt betyg åt jagarnas 
förmåga att göra sig gällande äVien i en modern dagsstrid.) 

Det är icke svårt att föreställa sig det utbrott av indigna
tion som skulle hälsat Amiral J ellicoe, om han fallit i denna 
snara, och kanske förlorat en division av sina värdefullaste 
fartyg. Om vi så må säga, så visa hans kritici en fundamental 
okunnighet om modern sj ökrigsvetenskap. För dem är tor
peden fortfarande det primitiva vapen, den var för 25 år sedan. 
De sväva i lycklig okunnighet om det faktum, att den mo
derna torpeden är dödligt träffsäker på 8,000 yards och farlig 
på 15,000 yards. Till all lycka för vårt land och för civilisa
tionen hade Lord J ellicoe expertens uppskattning av torpeden 
och dess makt och formade sin taktik därefter. (Underteck
nads mun. Man må förvåna sig över, eller från engelsk syn
punkt sett beklaga, att denna "expertens uppfattning", ej nå
got förut gjort sig gällande.) 

I annat ~all skulle måhända hans kritici nu varit syssel
satta med den otacksamma uppgiften att förklara det brit
tiska nederlaget vid Julland - ett nederlag, som de helt sä-

Tidskrift i Sjöväsendet. 40 
l 

l 
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kert skulle tillskriva Högste Befälhavarens brottsliga missakt
nina för torpedfaran." 

b . t Författaren gisslar onekligen rätt kraftigt J elhcoes an a-
gonis ter, men han gör det på ett ganska övermodigt sätt, 
ibland med fraser utan bevis, där sådana tarvas, ibland på 
ganska litet bärkraftiga grunder. 

Det skulle vara ganska intressant, om efter detta, någon, 
mer än undertecknad initierad i tysk uppfattning, ville i Tid
skriften framhålla den allmänna tyska synen på det engelska 
uppträdandet i slaget. 

Länge komma nog meningarna att vara delade om Lord 
Jellicoes uppträdande under denna jättedrabbning. Helt visst 
torde han hava flertalet brittiska sjöofficerare på sin sida. 
Alldeles uteslutet är nog dock icke att deras bedömande i nå
gon mån påverkas av respekben för J: s gedigna kunskaper 
och känslan av samhörighet med den personlige så modige och 
avhållne f. d. Chefen, kanske även av månheten om den brit
tiska Flottans ära. Den engelska kritiken kommer emellertid 
som sagt i stort sett från annat håll. Dels från en klick mer 
eller mindre sakkunniga, som äro svurna fiender till Amirali
tetet, med vilket J ellicoe var så nära förbunden, dels från 
Nationen i stort, som grämde sig öv,er att Flottan ej lyckades. 
bättre, över att icke ånyo ha fått skåda ett "Trafalgar". Man 
har ock med dem en smula svårt att t. ex. förstå, att J. ej vid 
det stora jagareanfallet girade emot, i stället för från, fienden, 
även med risken att därvid förlora "en division av sina bästa 
fartyg" . överlägsenheten hade likvisst varit hans, och tyska 
Flottan skulle sannolikt redan då mött sitt öde, varförutom. 
kriget långt tidigare avgjorts. Nelson hade säkerligen gjort 
det. Måhända Beatty. 

. Såväl J ellicoes anhängare, som hans opponenter, hava 
emellertid framlagt ganska vägande skäl för vardera sin syn 
på saken. När dock all världens sakkunskap, efter år av 
studium, ännu icke kunnat framlägga några verkligt överty-

l 
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gande bevis för, att J. handlat rätt eller orätt, förstår man, 
att det var icke några lätta beslut den ensamme mannen på 
bryggan hade att fatta med några ögonblicks tidsfrist. Kriti
seras kan han för visso, dömas - knappast. Och dock fick 
han, så egendomligt uttrycket än låter, på sitt sätt sin egen 
nations dom i den nationalbelöning, som tilldelades honom. 
Han, Högste Befälhavaren, blev Viscount och tillerkändes ~v 
Parlamentet f. 50,000; Beatty, den underlydande, blev Earl 
och begåvades med f, 100,000. 
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Kungl. örlogsmannasällskapets tävlings
. ämnen för år 1923. 

l. Vilka erfarenheter ·lämnar världskriget i fråga om vår 
flottas strategiska och taktiska uppträdande? 

2. Vilka erfarenheter lämnar världskriget i fråg~ om vår 
sjökrigsmateriell ? 

3. Behovet av svårt artilleri, fast och rörligt, för det fasta 
kustförsvaret enligt · erfarenheterna från världskriget. 

4. Vilka erfarenheter lämnar världskriget i fråga om luft
stridskrafternas användning i sjökriget ? 

5. Huru böra våra fartyg konstrueras, för att bereda bästa 
möjliga skydd mot moderna anfallsmedel? 

6. Fritt val av ämne inom området för örlogsmannasällska
pets verksamhet. 
Tävlingsskrift bör, åtföljd av förseglad sedel, upptagande 

författarens namn och adress eller ock ett valspråk, vara in
given till Kungl. örlogsmannasällskapets sekreterare, Karls
krona, senast den l nästkommande september. 

Finner Sällskapet inlämnad tävlingsskrift förtjänt av 
pris, tilldelas Iförfattaren Sällskapets medalj i silver. Sknlle 
inlämnad skrift anses vara av synnerligen utmärkt förtjänst, 
kan Sällskapet besluta att tilldela författaren samma medalj 
i guld. 

Tävlingsskrift, som icke kan belönas med pris men likväl 
anses förtjänt av Sällskapets erkännande, erhåller på högtids
elagen hedrande omnämnande. 
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Skullc den förseglade sedeln, vilken åtföl j er skrift, som 
blivit prisbelönt eller erhållit hedrande omnämnande, endast 
innehålla valspråk, tillkännagives detta under första hälften 
av november månad i " Post- och inrikes Tidningar" m ed an
hållan, att författaren ville till Sällskapet uppgiva namn och 
adress. 

Såvida författaren av inlämnad tävlingsskrift icke till
kännagiver motsatt önskan, förbehåller sig Kungl. örlogs
mannasällskapet rättighet att i sin tidskrift offentliggöra den
sanuna. 

Karlskrona november l 922. 

sekreteraren. 
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Förteckning 
över de böcker och tidskrifter som äro s k ä n k t a till 

Kungl. örlogsmannasällskapets Bibliotek från den 
15 november 1921 till den 15 november 1922. 

Willis, Ed ward J., m. fl. Tlle l\fatcmaLics of Navigation. Richmoncl-Vir
ginia 1921. 

Kungl. Sjölmt· teverl•el: 
Tillägg till SYenslc Lots . Del I 1920, II 1921, III 1918. Stockholm 1922. 
Göteborgs hamn med plan öYer kajer och förtöjningsbojar. Stock

holm 1921. 
Nya Specialer N :o 109, 110. Stocld1olm 1922. 

Äl;erhlom, F., Bullet in Mensuel de L'Observatoire Met eoro logiqu o clc 
L'Univcrsite D'Upsala. Vol. LIII 1921. Upsala 1921-22. 

Generaist ab ens Kri!J Sh islorislm aydelnin!J: SYeriges Krig Åren 1808-1809. 
IX Delen. I 'l'ex•t och Bilago r. II Kartor . Stockholm 1922. 

:~ndringar i Reglemen le t för Marinen. Del I 191ö. Del II 1909, fr. o. m. 
'/, t . o. m. "/, 1921. Stockholm 1922. 

A,- Chei'en för Sjöl'örsvarsdepat1.ementet utsedda Saldmnnina: Betänkande 
och Förslag angäencle officerskärens vie! Flottan reJcr'J·tering och ut
b ildning m. m. samt IV. Antagning och utbildning av Befäl i Flottans 
reserv. tockholm 1922. 

Lindsslt·öm, Cl. Sammandrag av :.\1arinberedningens Förslag till Sjöför
•svarets ordnande. stockhalm 1922. 

l\larinöYCt'lälmren . Hälso- och Sjukvärclcn vid Marinen 1919 '/,0-1920 °0
/, 

och 1920 '! ,,-"!, 1921. Stock11olm 1921. 
Malmö f •·ihamns Al<ti ebolag. :\1almö ifrihamn ocl1 huvuddragen av dess 

organisation. l\ falmö 1922. 
Bring, Sam uel E. Göta kanals histori·ft. Del I: 1. Uppsala 1922. 
Berlin!J, C. F. (översätLn.) Engelske Am iralen Lord Viscount Horazio Nel

sons leveme. Lund 1806. 
Kungl. Sjökri.gsskolans Rulla 1921. Stockholm 1921. 

l 
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'1\un gl. MarinförvaltniH!JCn: 
Liggaee över cle i Riksstalen upj)'föeda anslag ä Fjärcle huvudtiteln. 

3 Sj öför.sYaret ,f ö e år 1922. 
Fjäeclc huv ucltilelns lnncllällsförleclming och 1922 ärs 'l'illäggsstat. 

Stockholm 1921-1922. 
'Svenslm Telmologföreninuen. Ledamotsföelcckn in g m. m. Stockholm 1922. 
Hnnul. J<om nt et•s lwllc!J ium. Heclogörclse rörande Svenska fartygs sjö

olyckor 1920. stoeld1o1m 1921. 
Lindt·oth, Hjalmar. Namnforskningar blanc! Västkustens öar ocl1 skär. 

Stockholm. 1921. 
l\f iliUirl ittcra tru•l'ör·cnin!JCn 1871-1921. En återblick. Stockholm 1921. 
Ridderstad, Vilhelm. Artiklar, Brev, Inteevj uer, Notiser m. m. ur Sven.slm 

ticlningae, samlade och orclnade av överste \Vilhelm Riclderstacl; en 
gäva av honom pä Sällskapets 150-c esclag den 15 november 1921. 

Dagbok .Jlällen å H. M:s Fregatt Eugcni es Jordomsegling ären 18ö1, 52, 53 . 
. '\ \' en omborcl Yarande Bätsman. Sölvesbo rg 1851 .. 

Hamlbucl1 fi.ir J-Teer une! Flotte av Georg von Allen . Berlin 1909- J2. 

Tidskrifter för år 1921-22: 

1'iclskrift 
·riclskrift 

Sj ö\'äsenclel. 
:.\lilitär Hä lsoYärcl. 

Tidskrift i Fortifikation. 
Tidskrift .för Maskinister. 
~\r t i llel'i-Tidsl<riif t. 
::\Tållltisk 'l'iclskrift. 
Teknisk 'l'iclskrift. 
Kungl. Krigsvetenskaps-Akaclemicns Handlingar och Ticlskrift. 
Svensk Kustartilleri-'l' iclskri.ft . 
Sve nsk Lots- ocl1 Fyrt icl ning. 
Svenska Furirförhumlets T idning. 
Tidskrift i Sjpvresen (Norsk ). 
Ticlsk rift i SpYresen (Dansk ). 
La Hevue Maritime . 
:\Iarin o Hundsc.hau. 
Unitccl S talcs Naval Institute Proceclings. 

Kal'!skrona elen 13 novemJ)et· 1922. 

Bibliotekarien. 
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Innehåll i åtskilliga maritima och krigsveten
skapliga tidskrifter 1922. 

Artilleri och handvapen . 

Sprengstoffer til militrert bruk ......... ...... ... .. . 

Sj öl;ri[Jshistoria. 

Die Rolle cl er Secmacht in der französiscllen 
GeschiciJ ·te .......................... .. .................. . 

Die flanclrische klisto in elen machtkämpfon 
des 17. jahrhunderts ... ... . .... ... ..... .... , ... ..... . 

Das Marinekorps in Flandern 1:91~ bis 1918 .. . 

Ot•ganisation och budu et. 
Utviklingen av vårt sjl')fl')rsvar ...... .............. . 
Kan elen fromtidige orclning av vårt sjl')vern 

J)yggos på cle samme grunnsetninger som 
flåteplanen av 1836, og hvorlcdes bl')r clisse 
i ,så tillfelle utformes ......... ................... . 

i\"aviuation. 

t N. T. f . S., sid. 22G, 264 . 

i.\L R. , sid. 317. 

l\I. R. , sic!. 365. 
~1. H., sid. 379. 

N. '1'. ·L s., sid. 201. 

N. T. J. S., sid. 2'19. 

Das E eho lo t .. .. .. .. ... .. .. .. ... ... .. . .. .. .. . . .. .. .. ... .. . .. .. . ~1. R, sic!. 348. 
Om bestemmelse af vreskekompasscts magne-

'tiske morment .. .. .............. ...... .......... ,.. . .. .. N. '1'. f. S., sic!. 224. 

Undervattensbåtar, torpeder och minor m . m. 

Om anvendelsen af forankr ecle miner ......... D. 'l'. f. S., nov.-häftet.. 

Telenrafi och telefoni. 
Die Brauchbarkeit der Parallelohmmetod o f ii r 

Lantstärkemossungen in der Funktele-
graphie ........ . ................................. .. ....... I. el. '1'. '1'. , sid. 268. 

Die Isolatoren fiir clrahtlosc Telege-aphi e, 
ihre Entwicklung uncl mechan isch-tech-
nische PrLifung ........... .. .. ............. .... ...... I. el. T. 'l'., sid. 278 . 

Sjöfart. 
Der Staat als Reeclor ..... ... ............................ ?II. n., sid . 335, 390. 
Av skiit)lsfartens historie unclc.r verclenskri:gen 

1914- 1918 ' """"" ' " '"'""""'"""' ............ . N. T. f. S., sic!. 278. 

Diverse. 

Er smuglerjakten marinens enes te nyttige 
gjerning .... ..... ........ . ... .. .... .. ... ................. . 'r. of. s., sic!. 288. 

A. T . 
n. T. r. s. 
J. d. T . T. 
J. R. S. I. 
K. M. 

K. T. 
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Använda förkortningar: 

= Artilleritidskrift. 
= Tidskrift for Sovresen (Dansk). 
= Jahrbuch der drahtlosen Telegraphie und Telephonie. 
= Journal of the Royal United Service Institution. 
= Kommersiella Meclclelanden. 
= Svensk Kustartilleritidskrift. 

K. V. A. H. (T.) = Kungl. Krigsvetenskapsakademiens Handlingar (Tid
skrift). 

M. R. 
M. T. 

N. M . R. 
N. T . 
N. T. f. S. 

P. U. S. N. I. 
R. A. 
R. M . 
S. A. 

S. G. 

S. L. T . 
'l'. F. 

T. H. 
T. M. 
'l'. T. 

U. S. G. 
V. F . 
Y. 

= Marine Rundschau. 
= Svensk Militär Tidskrift. 
= The naval ancl military record. 
= Nautisk tidskrift. 
= Norsk tidskrift for Sjovresen. 
= Proeectings of the United States Naval Institute. 
= Revue d'artillerie. 
= Revue maritime. 
= Scientific American. 
= Scandinavian Shipping Gazette. 
= Svensk Lots- och Fyrtidning. 
= Tidskrift i Fortifikationen. 
= Tidskrift i militär hälsovård. 
= Tidskrift för maskinister. 
= Teknisk Tidskrift. 
= United Service Gazette. 
= Vår Flotta. 
= Le Yacht. 



Datum 

14/10-22 

21/10-22 

28/10-22 
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Kungjorda patentansökningar. 

l Diarie-1 
nummer 

1467/20 

920/21 

2602/20 

1404/20 

1855/20 
4130/21 

. Uppfinningens art. 

Säket~hetsan orchJing för sjösättn ing av livbåtar från 
i'art~·g. P. W. Sieurin, Göteborg. 

Hyclraulisk clriYanorclning för fartyg. H. J ensen, 
Kragcrö, Norge. 

Anordning för bestämmancle av elen hastigl1et, var
med ett i rörelse varancle föremål närmar s ig 
en viss punkt. Siemons & Halske Aktiengesell
scllaH, Siemensstaclt, Berlin. 

Anordni ng föt' utsä ttn ing av li\nbåtar från far.tyg. 
D. n. Ljungman och F. D. Jans~on, Göteborg. 

Löstagbar isbrytarestäv. K P eters, Stockholm. 
Lock ,för ventil atorrör å fartyg. Ventilator Cap &l 

Cowl Cover Company, Seattle. 
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