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Årsberättelse i torpedväsende.
Avgil'l'n Yid ·r\ungl. OrlogST11>llll1<1Siillsknpct s orrlinario sammanträd<•
d<'n 1 feb rua ri 1 !! :2~ a1~ lc Lh<moi\'11. Simonsson.

En av världskrigets många lärdomar i fråga om sjökrigsmaterielen och en av de till synes mera påtagbara är den
ökade betydelse, som hädanefter måste tillmätas torpedvapnet såväl i fråga om fartygens bestyckning som flottornas
sammansättning. [ alldeles särskild grad gäller detta sådana
marin er, vilka på grund av slagfartygens utveckling se sig i
större eller mindre omfattning ur stånd att bekämpa dessa
med likvärdiga fartyg. Minvapnet, ehuru alltjämt fruktansvärt, har dock åtminstone tillsvidare blivit delvis beskuret i
sin effektivitet genom paravanens tillkomst. Visserligen kan,
som ock på sina håll skeit, med stöd av krigets resultat i fråga
om antal et med artilleri, torped och mina oskadliggjorda fartyg göras gä Ilande, att torp edens insats därunder ej varit särskilt framträdande. Och alldeles oberättigat förefaller för visso
ej detta tal. Men vid ett bedömande av de olika vapnens värde
får ej förbises torpedens stora moraliska inflytande, dess förmåga att överraskande och utan varning kunna utd ela ett slag
med de mes l ödesdigra följder; torpedens betydelse får därför
ej uteslutand e mätas efter antalet träffar. Ett i viss mån likartat förhållande förefinn es även beträflande minan men ej i
samma utsträckning, ty minan är ett så att sä ga dött vapen,
utan förmåga alt kunna undvika en motståndares åtgärder för
Ticlslc1-ift i Sjövlisenclet.
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dess undanrödjande, under det att torpeden dirigeras av en
människohjärna ända t i Il utskj utningsögonblicket. Amiral
.Jcllicoe säger bl. a. i sina "rcflcctions on the battle of Julland": "under. kriget tillkomma två nya faktorer av den största
betydelse; för del första l<unde lorpecler skjutas på såväl
mycket långa distanser, upp till 15,000 yards, från stora fartyg och jagare som på kortare håll från u-båtar; för det andra
hade minvapnet utvecklats; <lessa vapens osynlighet gjorde
det svårt att veta, när de användes. Orsaken, varför det är
nödvändigt att ialdlaga större försiktighet mot anfall med
undervattensvapen än med artilleri, är den större skada, som
en torped kan åstadkomma, en skada, som hlir ödeseliger för
många fartyg och i de flesta fall tvingar fartygel att minska
farten och lämna sin plats i slagformeringen. I fråga om
artilleriet är förhållandeL vanligen olil<a; ett fartyg, som får
svåra träfl'ar, kan - om det ej med sitt artilleri fönnår dämpa
fiendens eld - manövrera så, att motståndarens trä!Isäkerhct
t illfälligtvis minskas. Däri ligger orsaken till nödvändigheten
alt iakttaga den största försiktighet mot undervaitensvapnen."
Torpeden har ock visat sig lämplig för a nvändning under
förhållanden, då dess uppgift ej är att enbar t verka som dir ekt för.störelscmedcl utan fastmer som ett taktiskt hjälpmedel av största värde för atl i ett eller annal syfte påverka
en motståndares stridsmanöver. Ett lysande exempel härpå
utgöra de tyska jagareflottiljernas insats under skagerackslaget, då de framförda av slagkryssarna lyckades lösgöra elen
tyska slagflottan från den engelska flottans hotande dödsgrepp. Utan överdrift torde kunna sägas, att torpeden i detta
fa ll hade ett avgörande inflytande .På slagets utgång.
Torpedens ökade betydelse har Lagit sig uttryck i dess
inflytande på slagfartygens utveckling i fråga om såväl artilleribestyckning som sluovkonstruktion, dess talrikare användning å större fartyg, ökningen av torpedfartygens antal r elativt artillerifartygen samt slutligen i en strävan att finna nya
medel för dess utnyttjande såsom från motortorpedbåtar och
torped plan.

- - 107 -

I icke ringa mån h ar torpeden påverkat slagfartygens nu
sl_,eencle omgestaltning. Torpedens utsträckta porte, 15,000 a
20,000 meter, har i förening med torpedbestyckningens utökande å artillerifartygen medfört ökade stridsavståncl, vilket
i sin ordning nödvändiggjort en kaliberförhöjning för det
svåra artilleriet. Därigenom har även det medelsvåra artilleriet påverkats i så hänseende, att dess roll som vapen mot
slagfartygens mindre starkt skyeldade delar nu kan anses vara
definitivt utspelad och dess uppgift begränsad till att tjänstgöra som skyeld mot torpedfartyg. Även i andra avseenelen
torde möjligen torpeden influera på artilleribestyckningen;
det kan nämligen ifrågasättas, om ej artilleriet behöver kompletteras med bombkastare med clt par tus en meters räckvidel mot u -båtar saml med automatiska finkalibriga pjäser
mot de återuppdykande smtirrc övcrvattenstorpcdfartygen,
motortorpedbå tarna .
Till följd av torpedens kraftiga sprängverkan måste dc
större fartygens undervattenskroppar förstärkas för att i möjli gaste mån begränsa följderna av en event. torp edl r ~iti. Detta
pr oblem, som r edan för e världskrigets början ägnats en viss
u ppm ärksam h et, bl ev under detsamma alltmera alduellt och
är så ännu i denna dag; särskilt i England har frågan med
t anke på de projekterade nya slagfartygen varit livligt beh andlad uneler senare tid.
Uneler kriget lät j u den s. k . bulgen, varmed vissa engelska slagfartyg och kryssare då försågas, mycket tala om sig
och vann även anseende för att vara ett gott skyeldsmedel mot
torpeden. Bulgen leder sitt ursprung redan från år 1913, då
sprängförsök utförd es i England mot det gamla slagskeppet
Hood i avsikt att utröna lämpligt torpeclskycld. Med ledning
av därvid vunna erfarenheter försågos Edgar-klassens fartyg
med bulgkonstruktion, vilken seelermera under hand utvecklades för att slutligen framstå i sin modernaste form å slagkryssaren Hood.
Emellertid har bulgen ej gått fri från kritik i sitt hemland och rätt intressa nt är ett mellan förutvarand e och nuva-
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rande chefskonstruktören i engelska flottan, Sir Philip \Vatts
och Sir Eustace d'Eyncourt innevar ande år fört meningsutbyt e
i the Institution of Naval Architects angående lämpligaste sätlet att bereda fartygen torpedskydd. Sir \Vatts framhöll därvid bl. a., att alla slagskepp och slagkryssare t. o. m. Queen
Elizabeth konstruerats för att kunna motstå verkan av två
torpedträrTar var som helst i skrovet samt att de ägde tillräcklig stabilitet för att ej kantra till följd av därvid inträngande
vatten; ett talande bevis på dessa fartygs motståndsförmåga
vore Marlborough, som torpederades i Skagerack-slaget utan
att därigenom försättas ur stridbart skick;. ehuru bulgen på
sin tid onekligen varit till nytta å då byggda fartyg, vore det
rlock ej lämpligt att därmed utrusla nu projekterade slagfartyg; om en torped träffar fartyget vid bulgens överkant, skyddar denna, men sker träfl'en längre ned, ledes explosionen av
Jmlgens övra horisontala skott in i fartyget i st. f. u ppåt; två
långskeppsskott mellan fartygssidan och de inre delar, som
skola skyddas, är tillräckligt, orn det innersta skottet ä r nog
kraftigt att kunna molstå sprängbitar; ifrågavarande anordningar äro desamma å Hood som å föregående fartyg; enda
skillnaden mellan dem är, att långskeppsskolten å Hood ej äro
fullt vertikala samt att Hood har en långskeppstrumma nära
vattenlinjen; deL inre skyddet är sålunda ej förbättrat å Hood;
vad formen belrä(l'ar, äger huJgen intet företräde framför elen
vanliga fartygssidan; bu Igen är ej någon ytterligare utbyggnad, utan en del av sidan och ersätter ej ett torpednät; å ett
bulgeskyddal fartyg kunna ej liksom å fartyg med vanlig sida
anbringas skbirmar, mot vilka en trätTande torped kan brin gas
till explosion utanför sidan; dylika skärmar skulle vid behov
hastigt kunna frigöras och avlägsnas.
Häremot genmäler Sir cl'Eyncourt, att Roya l-Sovereigns.klassens fartyg för visso hade ett gott undervattensskydd i
sina långskeppsskott och celler men detta oakt at hade några
av dessa fartyg försetts med lmlge; bulgen hade visat sin
skydelande förmåga vid torpedträlTar i såväl närheten av dess
över- och unelerkanter som dess mitt; explosionsgaserna få
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a vlopp till fria luften genom långskeppstru mman; explosionen
1110 t ett far t yg, försett med bulge, sker utanför fartygssiclan
och på större avstånd från fartygets vitala delar än å ett vanligt fartyg; btllgen är fri från de olägenheter, som vidlåda
sk ärmar, anbringade utanför fartygssidan, vilka nedsätta fart en och dessutom äro svårhanterliga; Hoods bulge skiljer sig
i k onstruktivt hänseende från bulgerna å föregående fartyg;
Ho od kan motstå åtsl<illiga torpedträliar utan allvarlig fartförlu st.
Den av bulgen orsakade fartnedsättningen säges å Hood
vara mycket ringa till följd av dess lämpliga linjer. Fartyget
beräknades från början göra en fart av 32 knop vid ett depla·
cement av 36,300 ton och sedermera, då deplacementet ökades
till 41,200 ton 31 knop, men har vid forceringsprov med fulla
fö rråd gjort en medelfart av 32, 07 knop.
De två nu projekterade engelska slagfartygen lära även
komma att förses 1necl bulge, sträckande sig längs maskinoch pannrum sam t durkar, men anbringade inom normala
far tygslinj er.
En del av de engelska lätta kryssarna försågas ävenledes
på sin tid med bulge, sträckande sig ända till 1,, meter utanför d et egentliga skrovet. Å de nyare E-kryssarna har emellertid bulgen frångåtts och lära i stället andra anordningar
vidt agit s för att skydda maskin- och pannrum.
Ä ven inom övriga större mariner ägnar man stor uppmärksamhet åt frågan om lämpligt skydd för de större fartygens undervattenskroppar. Så har man i Japan först efter
å r slångt experimenterande funnit en tillfredsställande bottenk on struktion för de nyaste slagfartygen. Den amerikanska
Indiana-klassens fartyg hava försetts med flera vattentäta
långskeppsskott samt en omfattande cellindelning .
A v största betydelse för stabilitetens tryggande vid inträffade undervattensskador är fartygsbredden . De förutvarande t yska slagfartygen, vilka i skagerackslaget visade en
så u ppseendeväckande förmåga att uthärda lidna skador, hade
ock en anmärkningsvärt stor bredd. Exempelvis var Baden
10 fot bredare än Royal-Sovereigns-klassens fartyg.
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TorpedbeSynnerligen beaktansvärd är den kraftiga torpcdbestyckstyckningen
ning,
varmed såväl större som mindre artillerifartyg numera
å artillerifartyg.
å en del håll förses, betecknande ett nytt skede i torpedens

historia. Orsaken härtill torde måhända ej allenast vara att
söka i torpedens egen utveckling utan även i någon mån i
övervattenstorpedfartygens, d. v. s. jagarnas under kriget ådagalagda begränsade förmåga att kunna genomföra ett samlat
daganfall mot en motståndares med lätta fartyg skyddade
huvudstyrka. Som för u t nämnts, hava dessa dag f j ärranfall
under strid mellan Lvännc huvudslyrkor fått en vidsträcktare
betydelse än tillförne. Ett första villkor för ett dylikt anfalls
genomförande är, att en HB. har sina jagareflottiljer på rätt
plats i rätta ögonblicket, vilket ofta l<an vara svårt att förverkliga på grund av nuvarande höga striclsfart, stora stridsavstånd samt jagarnas förhållandevis ringa fartöverlägsenhet
gent emot artillerifartygcn. Lyckas emellertid anfallet komma till utförande, söndermales och upplöses detsamma dock
lätt nog i m el e till följ d av motståndarens eld och framsända
lätla fartyg, varigenom förbandsskjutning omöjliggöres. Så
blev förhållandet i Skagerack-slaget, ehuru jagarna där understöddes av lätta kryssare; i slagets avgörande ögonblick måste
t. o. m. de tyska slagkryssarna insättas för att söka frampressa j agarna. Följdrik tig t synes då vara, att artillerifartygen själva förses med tillräckligt kraftig torpedbeslyckning
för att oberoende av torpedfartyg kunna åstadkomma en fällskjutning av tillfredsställande omfattning.
Som exempel på moderna artillerifartygs torpedutrustning må anföras:
de projekterade engelska slagfartygen lära förses med 12
st. 53 cm: s öv.-tuber;
engelska E-klassens kryssare !;.ava 12 st. 53 cm :s öv.tuber;
de 3 nyaste japanslm slagkryssarna hava 8 st. 53 cm:s
öv.-tuber.
Då det givet\ris är av största betydelse för artilleriets
ostörda eldgivv.ing, att ewnt. torpedskjutning verkställes med
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minsta möjliga lnn·s~indring, sker denna med "följande riktning" . Härigenom om ö j liggöres användandet av undervattenstuber. Detta kan ju å andra sidan tänkas medföra vissa
risker för explosion vid artillcrilräli. Vad torpedernas sprängladdnin gar beträffa, är dock denna fara utesluten, såsom fullträliar från kriget visa. Träfl'as däremot torpedens tändanordning, vore en explosion given, för så vitt ej stridsspetsarna
omkonstrueras, så att sprängrören äro på sprängsäkert avstånd från tändkolven eller tändpatronen, tills torpeden gått en
kortare distans, c :a 20 meter. En träff i luftkärlet skulle ju
ock orsalm en förödande explosion, varför det å vissa håll varit
ifrågasatt att skydda tuberna bakom pansar. Den stora höjd
över vattenytan, varöver torpederna i delta fall utskjutas, ställer stora fordringar på deras hållfasthet vid anslaget mot
vattnet.
Torpedernas porte varierar mellan 15,000 och 20,000 meter med 25 a 20 knop; dock anses i allmänhet, att ej lägre
fart än 25 knop bör ifrågakomma på grund av förekommande
höga stridsfarter. För torpedskjutningens utförand e äro fartygen försedda med väl ulrustacle eldledningsstationer.
.Tagaren kan ej sägas hava under världskriget motsvarat Jagaren.
dc på densamma ställda förväntningarna som dagtorp edfartyg
och delta av till synes rätt naturliga skäl.
De s~ikraste trä(l'resulta ten vid skjutning med torped stå
av orsaker, som ej här behöva angivas, att vinna på relativt
korta skjutavstånd. Härtill medverkar även det förhållandet,
att torpedbanan uneler normala väderleksförhållanden är rätt
skönjbar till följd av luftblåsor och olja, så aU torpeden eller ,
torped erna kunna med hjälp av god utkik i många fall upptäcka s i så god tid, att lämplig motmanöver hinner vidtagas.
Ju kortare skjutavstånd, desto högre torpedfart och desto svårare att hinna utmanövrera torpeden. En lösning av problemet att göra torpedens bana fullkomligt osynlig är därför av
den allra största betydelse för torpedvapnet.
De första övervattcnstorpedfartygen, torpedbåtarna, baserade ju sina anfall på överraskning, i viss mån möjliggjord
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dess unclanrödjande, under det att torpeden dirigeras av en
människohjärna ånda till utskjutningsögonblicket. Amiral
.Jellicoe säger bl. a. i sina "refleclions on the battlc of .Tutland": "under. kriget tillkommo två nya faktorer av den största
betydelse ; för del första kunde torpeder skjutas på såväl
mycket långa distanser, upp till 15,000 yards, från stora fartyg och jagare som p å koriare håll från u-båtar; för det andra
hade minvapnet utvecklats; clessa vapens osynlighet gjorde
det svårt att veta, när de användes. Orsaken, varför det är
nödvändigt att iakttaga större försiktighet mot anfall med
undervattensvapen än med artilleri, är den större skada, som
en torped kan åstadkomma, en skada, som hlir ödesdiger för
många fartyg och i de flesta fall tvingar fartyget att minska
farten och lämna sin plats i slagformeringen. I fråga om
artilleriet är förhållandet vanligen olika; ett fartyg, som får
svåra träff ar, kan ~ om det ej med sitt artilleri förmår dämpa
fiendens eld ~ manövrera så, att motståndarens trätTsäkerhet
tillfälligtvis minskas. Däri ligger orsaken till nödvändigheten
att iakttaga den största försiktighet mot undervattensvapnen."
Torpeden har ock visat sig lämplig för användning under
förhållanden, då dess uppgift ej är att enbart verka som direkt förstörelsemedel utan fastmer som ett taktiskt hjälpmedel av slörsta värde för atl i ett eller annat syfte påverka
en motståndares stridsmanöver . Ett lysande exempel härpå
utgöra de tyska .i agareflottilj ernas insats under skagerackslaget, då de framförda av slagkryssarna lyckades lösgöra den
tyska slagflottan från den engelska flottans hotande dödsgrepp. Utan överdrift t orde kunna sägas, att torpeden i detta
fall hade ett avgörande inflytande .På slagets utgång.
Torpedens ökade betydelse har tagit sig uttryck i dess
inflytande på slagfartygens utveckling i fråga om såväl artilleribestyckning som skrovkonstruktion, dess talrikare användn ing å större fartyg, ökningen av torpedfartygens antal relativt artiller ifartygen samt slutligen i en strävan att finna nya
medel för dess utnyttjande såsom från motortorpedbåtar och
torped plan.
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I icke ringa mån har torpeden påverkat slagfartygens nu
skeende omgestaltning. Torpedens utsträckta porte, 15,000 a
20,000 meter, har i förening med torpedbestyckningens utökande å artillerifartygen medfört ökade stridsavstånd, vilket
i sin ordning nödvändiggjort en kaliberförhöjning för det
svåra artilleriet. Därigenom har även det medelsvåra artilleriet påverkats i så hänseende, att dess roll som vapen mot
slagfartygens mindre starkt skyddade delar nu kan anses vara
definitivt utspelad och dess uppgift begränsad till att tjänstgöra som skydd mot torpedfartyg. Även i andra avseenden
torde möjligen torpeden influera på artilleribestyckningcn;
det kan nämligen ifrågasättas, om ej artilleriet behöver kompletteras med bombkastare med ett par tusen meters räckvidd mot u -båtar samt med automatiska finkalibriga pjäser
mot de åtcruppdyl{ancle smärre övervattcnstorpedfartygen,
motortorped båtarna.
Till följd av torpedens kraftiga sprängverkan måste dc
större fartygens undervattenskroppar förstärkas för att i möjligaste mån begränsa följderna av en cvent. torpedträii. Detta
problem, som redan före världskrigets början ägnats en viss
uppmärksamhet, blev under detsamma alltmera aktuellt och
är så ännu i denna dag; särskilt i England har frågan med
tanke på dc projekterade nya slagfartygen varit livligt behandlad under senare tid.
Under kriget lät ju den s. k . bnlgen, varmed vissa engelska slagfartyg och kryssare då försågos, mycket tala om sig
och vann även anseende för att vara ett gott skyddsmedel mot
torpeden. Bulgen leder sitt ursprung redan från år 1913, då
sprängförsöl\. utfördes i England mot det gamla slagskeppet
Hood i avsikt att utröna lämpligt torpedskydd. Med ledning
av därvid vunna erfarenheter försågos Edgar-klassens fartyg
m ed bulgkonstruktion, vilken sedermera under hand utvecklades för att slutligen framstå i sin modernaste form å slagkryssaren Hood.
Emellertid har bulgen ej gått fri från kritik i sitt hemland och rätt intressant är ett mellan förutvarande och nuva-
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rande chefskonstruktören i engelska flottan, Sir Phi lip 'Valts
cch Sir Eustace d'Eyncourt innevarande år fört meningsutbyte
i the institution of Naval Architects angående lämpligaste sätLe l att bereda fartygen lorpedskydd. Sir 'Valts framhöll därvid bl. a., att alla slagskepp och slagkryssare t. o. m. Queen
Elizabeth konstruerats för atl kunna motslå verkan av två
torpedträrTar var som helst i skrovet samt alt de ägde tillräcklig stabilitet för att ej kantra till följd av därvid inträngande
vatten; ett talande bevis på dessa fartygs motståndsförmåga
vore Marlborough, som torpederades i Skageraek-slaget utan
all därigenom försättas ur stridbart skick< ehuru bulgen på
sin tid oneldigen varit till nytta å då byggda fartyg, vore det
dock ej lämpligt att därmed utrusta nu proj ekterade slagfarLyg; om en torped träffar fartyget vid bulgens överkant, skyddar denna, men sl<er trälien längre ned, ledes explosionen av
hulgens öwa horisontala skott in i fartyget i sl. f. uppå t; två
långskeppsskott mellan fartygssidan och de inre delar, som
skola skyddas, är tillräckligt, om det innersta skottel är nog
kraftigt atl kunna molslå sprängbitar; ifrågavarande a nordningar äro desamma å Hood som å föregående fartyg; enda
skillnaden mellan dem är, att långskeppsskolte n å Hood ej äro
fullt vertikala saml aLL Hood har en långskeppstrumma nära
vattenlinjen; det inre sl,ydde l är sålunda ej förb~ittrat å Hood;
vad formen betr~iffar, äger huJgen intet företräde framför den
vanliga fartygssidan; huJgen är ej någon ytterligare utbyggnad, utan en del av siclan och ersätter ej ett torpednät; å ett
bulgcskyddat fartyg kunna ej liksom å fartyg med vanlig sida
anbringas skärmar, mot vilka en träffande torped kan bringas
lill exp losion ulanför sidan; dylika skärmar skulle vid behoY
hastigt kunna frigöras och avlägsnas.
Häremot genmäler Sir d'Eyncourt, alt Royal-Sovercignsklassens fartyg för visso hade ett gott und ervallensskydd i
sina långskeppsskott och celler men detta oaktat hade några
av dessa fartyg förseLLs med bulge; bulgen .h ade visat sin
skyddande förmåga vid torpedträffar i såväl närheten av dess
över- och underkanter som dess mitt; explosionsgaser na få
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avlopp till fria luften genom långskeppstrumman ; explosionen
mot ett fartyg, försett med bulge, sker utanför fartygssidan
och på större avstånd från fartygets vitala delar än å ett vanligt fartyg; lm Igen är fri från de olägenheter, som vidlåda
skärmar, anbringade utanför fartygssidan, vilka nedsätta farten och des s utom äro svårhanterliga; Hoods bulge skiljer sig
i konstruktivt hänseende från bu l g e rna å föregående fartyg;
Hood ]<an motstå åtskil li ga torpedträtrar utan allvarlig fartförlust.
Den av bulgen orsakade fartnedsättningen säges å Hood
vara m ycket ringa till följd av dess lämpliga linjer. Fartyget
beräknades från början göra en fart av 32 knop vid elt depla..
cement av 36,300 ton och sedermera, då deplacementet ökades
till 41,200 ton 31 knop, men har vid forceringsprov med fulla
förr åd gjort en medelfart av 32, 07 knop.
De två nu projekterade engelska slagfartygen lära även
komma att förses med bulge, sträckande sig längs maskinoch pannrum samt durkar, men anbringade inom normala
fartygslinjer.
En del av dc engelska lälla kryssarna försågos ävenledes
på sin tid med bulge, sträckande sig ända till l,, meter utanför det egentliga skrovet. Å de nyare E-kryssarna har emellertid bulgen frångåtts och lära i stället andra anordningar
vidtagits för atl skydda maskin- och pannrum.
Även inom övriga större mariner ägnar man slor uppmärksamhet åt frågan om lämpligt skydd för de större fartygens und ervattenskroppar. Så har man i .Japan först efter
årslångt experimenlerancle funnit en tillfredsställande bottenkonstruktion för de nyaste slagfartygen. Den amerikanska
Indiana-klassens fartyg h aYa försetts med flera valtentäta
långskeppsskott sam t en omfattande cellindelning.
Av största betydelse för stabilitetens tryggande vid inträffade undervattensskador är fartygsbredden. De förutvarande tyska slagfartygen, vilka i skagerackslaget visade en
så uppseendeväckande förmåga att uthärda lidna skador, hade
ock en anmärkningsvärt stor bredd. Exempelvis var Baden
10 fot bredare än Royal-Sovereigns-klassens fartyg.
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TorpedbeSynnerligen beaktansvärd är den kraftiga torpedbestyck styckningen
ning,
varmed såväl större som mindre artillerifartyg numera
å artillerifartyg.
å en del håll förses, betecknande ett nytt skede i torpedens
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historia. Orsaken härtill torde måhända ej allenast vara att
söka i torpedens egen utveckling utan även i någon mån i
övervattenstor pedfartygens, d. v. s. jagarnas under kriget ådagalagda begränsade förmåga aU kunna genomföra ett samlat
daganfall mot en motståndares med lätta fartyg skyddade
huvudstyrka. Som föru t nämnts, hava dessa dagfjärranfall
under strid mellan b ränne huvudstyrkor fått en vidsträcktare
betydelse än tillförne. Ett första villkor för ett dylikt anfall s
genomförande är, att en HB. har sina jagareflotti ljer på rätt
plats i rätta ögonblicket, vilket ofta kan vara svårt att förverkliga på grund av nuvarande höga s tridsfart, stora stridsavstånd samt jagarnas förhållandevis ringa fartöverlägsen het
gent emot arlillerifartyge n. Lyckas emellertid anfallet komma till utförande, söndermales och upplöses detsamma dock
lätt nog i mele till följd av motståndarens eld och framsända
lätta fartyg, varigenom förbandsskjut ning omöj liggöres. Så
blev förhållandet i Skagerack-slag ct, ehuru jagarna där unclerstöddes av lätta kryssare; i slagets avgörande ögonblick måste
t. o. m. de tyska slagkryssarna insättas för att söka frampressa jagarna. Följdriktigt synes då vara, att artillerifartygen själva förses med tillräcklig t l<.raftig torpedbes tyckning
för att oberoende av torpedfar tyg kunna åstadkomma en fä ltskjutning av tillfredsställan de omfattning.
Som exempel på moderna artillerifartygs torpedu trustning må anföras :
de proj ekterade engelska slagfartygen lära förses med 12
st. 53 cm: s öv.-tuber;
engelska E-klassens kryssare hava 12 st. 53 cm: s öv.tuber;
de 3 nyaste japanska slagkryssarna hava 8 st. 53 cm:s
öv .-tuber.
Då det givetvis är av största betydelse för artilleriets
ostörda eldgivning, att eYent. torpedskjutnin g verkställ es med
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m insta möj liga kursbindring, sker denna med "följande riktning". Härigenom om ö j liggöres användandet av undervatt en st uber. Detta kan ju å andra sidan tänkas medföra vissa
r isker för explosion vid artilleriträfi. Vad torpedernas sprängladdningar beträfi'a, är dock denna fara utesluten, såsom fullträffar från kriget visa. Trä(l'as däremot torpedens tändanor dning, vore en explosion given, för så vitt ej stridsspetsarn a
omkonstrueras , så att sprängrören äro på sprängsäkert avstånd från tändkolven eller tändpatronen, tills torpeden gått en
kortare distans, c: a 20 meter. En träfl' i luftkär le t s lm lle j u
ock orsaka en förödande explosion, varför det å vissa håll varit
ifrågasatt att skydda tuherna bakom pansar. Den stora höjd
över vattenytan, varöver torpederna i detta fall utskjutas , stälH~ r stora fordringar på deras hållfasthet vid anslaget mot
vattnet.
Torpedernas porte varierar m ell an 15,000 och 20,000 met er med 25 a 20 knop; dock anses i allmänhet, att ej lägr e
far t än 25 knop bör ifrågakomma på gru nd av förekommand e
h öga stridsfar ter. För torpedskjutnin gens utförande äro fartygen försedda med väl ulrustade eldledningssta lioner.
.Jagaren kan ej sägas hava under världskrigel motsvarat
de på densamma ställda förYbintningar na som dagtor pedfartyg
och detta av till synes rätt nat urliga skäl.
De sälnaste träfi'res ultaten vid skjutning med torped stå
a v orsaker, som ej här behöva angivas, att vinna på relativt
k or ta skjutavstånd. Härtill medverkar även det förhållandet,
att torpedbanan under normala väderleksförh ållanden är rätt
skönj bar till följd av luftblåsor och olja, så att torpeden eller
torpederna kunna 1ned hjälp av god utkik i många fall upptäckas i så god tid, att lämplig motmanöver hinner vidtagas.
Ju kortare skjutavstånd, desto högre torpedfar t och desto svårare att hinna utmanövrera torpeden. En lösn ing av problem et att göra torpedens bana fu llkomligt osynlig är därför av
den a llra största betydelse för torpedvapnet.
De första övervatte!1sto rpedfartygen, torpedbåtarna , baser ade ju sina anfall på överraskning, i viss mån mö j liggjord

Jagaren.

p
·- 112 -

genom ringa storlek i förening m ed fartöv erlägsenheL Allt
eftersom arlillcrifarlygcns fart växte, måste även torp edfartygens fartöverlägsenhet tryggas genom ytterligare fartökning;
fordringarna på kraftigare arti lleri- och torpedbestyckning
samt bättre sj övärdighet och beboelighet gjorde sill Lill all än
mera d riva torpedfartygens deplacemcn t i höj den, försvårande
och slutligen omöj liggörande daganfall på k o rlarc h åll. Samtidigt uh·ecldades även skyddsmedlen mol torpedfartygen i
form av ctl välorganiserat och elfek tivt antitorpedsar tilleri
saml lämpliga och talrika bevakningsfartyg. Daganfallstaktiken m åste då oml äggas till fjärrskjutning i ma ssa, fä llskjutning, vilket kunde möjliggöras genom torpedens utveckling i
avseende på porte. Emellertid hava krigserfarenheterna ådagal agt de svårigheter, som möta dessa fullkomligt oskyddade
fartyg med sina för arlillcrielclen präktiga målytor vid försöken att framtränga till tillfredsställande sl<jutavstånd.
För att dessa daganfall över huvud taget skola kunna
komma Lill n tf öra n de fo r d ras närvaron av egna, motståndaren s artillerifartyg · likvärdiga, farlyg, ävensom att jagarna
fram [öras av kryssare.
D~ir em ot har jagaren under kriget visat sig vara en mycket
lämp lig farty gstyp ur andra synpunkter, vilket ock fr amgår
av såväl dess m å n gskiftand e å liggand en därunder, som det
siill, yarpå den löst dessa sina uppgift er. Krigserfarenhet erna
h ava ock orsakal en förskjutning i jaga rens bestyckning till
artilleriets favör.
Flottiljledarml.

En utveckling a v jagaren är elen under kriget framträeland e flottiljled a ren , vars huvuduppgift frmng å r av benämningen. Typen har visat sig myekel lycl<ad och anses numera
oumbärlig i välorganiserade jagarcförband. Därjämte lämpar
elen sig väl som bevakningsfartyg för slagkryssare på grund
av sin förmåga att hålla hög fart i h årt väder. En föregångare
Lill Lypcn var elen 1907 färdigbyggda enge lska jagaren Swift
om 1,825 ton och en mex.-hastigh et av 38," knop. Fartyget
tillkom på grund av vunna erfarenheter uneler 1906 års krigsövning i Nordsjön. Av kostnadsskä l byggd es emell ertid ej
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fl er a förrän 1913, då Marksman och Lightfool stap elsattes .
För samma kostnad, som en flotti ljledare betingade, kund e
nämlige n erhållas Lrc vanliga jagare. Sedermera upplog s
denna fartygstyp för utom i engelsk a flottan äv en i tyska,
ita lienska och japanska flottorn a samt efter krigets avslutande
jämväl i amerikan ska och franska.
De tyska flottiljl edarna voro synnerligen kraftiga farlyg
och vi sa i fr åga om bestyckningen de ändrade åsikter härutin nan, som inom tyska flottan blevo en följd av krigserfarenh etcrn a. Dessa fartyg, till antalet 12, S. 113- 115, V. 116- U 8,
G. 11 9- 121 och B. 122- 124, hade ett deplacement av 2,400
t on och en farl av :35 k nop samt voro bestyckade med 4 st.
15 cm. k. och 4 st. 60 cm . torpedtuber . De hunno emellertid
ald r ig att taga n ågon aktiv del i kriget. 5 båtar färdigställeles
vår en 1918 och gjorde sina provturer i Östersjön, varvid dc
fl esta av dem u ppnådde högr e fart än beräknat. Men p å fr es tningarna under dessa provturer visade sig för stora för dessa
lättbyggd a fartyg, så alt de måste underkastas vidlyftiga ändr ingsarbclen, vilk a ej hunnit avslutas vid stilleståndet. Dc
4 t or pedtubernavor o uppstälida i par midskepps. Torpederna
hade en sprängladdning av 300 kg. och en porte av 15,000
m et er med 28 knop. Torpeder och tuber måste manövreras
m ed maskinkraft . E nligt uppgift lär dock denna kaliberförhöj ning Lill 60 cm., som jämväl ägd e rum för dc senaste slagfar tygens torpedbe s tyckning, havavisal sig var a mindre ända m å lsen lig på grund av mate rielen s svår han terl igheL Elt av
dessa fartyg, f. d. S. 113, är n u införlivat m ed franska flottan
unde r namn av Amiral Senes.
I allmän hågkom st torde vara den pressfcjcl , som särskilt
under närmaste tid en före världskrigels ulbrott, fördes m e llan u-båtens fåtaliga och trosvarma anhängare samt dess talrika molståndare inom de skilda ländernas ledande marina
kretsar. Någon ändring i det då gängse oiTiciella misstroendet mol u-båt ens kri gsdugligh et vanns emellertid ej, fö rT~in
kriget sjä lv fick fälla utslaget. Ånyo har u-båten varit före m å l för livl iga d iskussioner, men denna gång har det gällt alt

r-båten.
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klippa det unga vapnets klor. Bland de marina rustningsspörsmål, som upptagits till behandling vid Washington-konferensen, har j u även varit u-båtsvapnets avskaffande som
legitimt krigför ingsmedel eller dess beskärande i form av be-·
gränsat tonnage och restriktiva bestämmelser beträfiancle användandet, den förra ståndpunkten representerad av England
och den senare i första hand av Förenta Staterna, där även
totalförbudet mot u-båtsvapnet säges hava haft anhängare.
Det amerikanska programmet till begränsning av u-båtstonnaget innehöll förslag, att England och Förenta Staterna
skulle reducera sina nuvarande u-båtsflottor med omkring 1 / 3
till 60,000 ton samt att Frankrike, Italien och Japan skulle
medgivas ett tonnage av samma storlek som det, varöver de
f. n. förfoga, d. v. s. resp. 42,000, 32,000 och 22,000 ton. Den
engelska delegationen motiverade sitt förslag om u-båtsvapnets
slopande med att krigserfarenheterna visat, att u-båten ej vore
ett efiektivt vapen för rent sjömilitära uppgifter, men däremot
utgjorde ett ytterst allvarligt hot mot den engelska sjöfarten ;
det förra ådagalagt därigenom, att England under kriget kunde ostört transportera 5 milj o ner man över Kanalen, det senare därigenom att under kriget sänktes 12 miljoner ton hanelelsfartyg med ett sammanlagt värde av 1,100 miljoner dollars, lasternas värde oberälmat. Även framhölls, att i Versaillestraktaten uttryckts en avsikt att avskafia u-båtarna, vilket
framginge av den bestämmelse däri, som förbjöd Tyskland
bygga u-båtar . Enligt engelska uppgifter förfoga de konfererande makterna över följande u-båtstonnage: Förenta Staterna 83,550, England 80,500, Japan, 32,000, Frankrike 23,360
och Italien 1~,250 ton. Vidare förklarades att, ehuru England
hade den bäst rustade u-båtsflottan i hela världen, vore det
dock berett slopa den, ett anbud, vilket vore vida mera värt
än det vid konferensen tidigare gjorda medgivandet i fråga
om slagfartygen. Vore det omöjligt att få till stånd ett förbud mot användande av u-båtar, skulle England givetvis arbeta för införande av restriktiva bestämmelser för u-båtarnas
användande och event. även i fråga om deras storlek; beträf-

fande värdet av dylika bestämmelser hade dock erfarenheterna under kriget tydl ig l visat, att nationerna, då de ställdes
inför avgörande kriser, voro benägna bryta alla regler för att
rädda den nationella existensen.
Förenta Staternas delegerade framlade en annan statistik
över u-båtstonnagets fördelning, nämligen: Förenta Staterna
95,000, England 82,450, Frankrike 42,850, .Japan 31,400 och
Italien 20,300 ton. Förenta Staterna motsatte sig ett förbud
mot u -båtar men vore redo att gå med på elen föreslagna reduktionen.
Frankrikes omlJud förklarade, att när en nation icke har
några slagskepp, så måste den hava u-båtar till sitt försvar ;
de franska eflergifterna i fråga om grovt tonnage berättigade
det att fasthålla vid rätten att bygga u-båtar, som. för landet
vore viktigast. Den allmänna opinionen såväl vid fredskonferens en som inom folkförbu ndet hade varit för ett bibehållande av u -båtsvapnet, vilket icke räcker till för att behärska
haven, men utgör ett förträil"ligt försvarsvapen, särskilt lämpligt för flottor, som äro dåligt utrustade med slagskepp. Varje
nation skall äga rätt att själv bestämma de medel, som fordras för landets försvar. För att kunna fastställa storleken
av u-båtarnas tonnage måste man taga hänsyn till kusternas
längd i såväl moderlandet som kolonierna. Frankrike behöver ett minimi tonnage av 90,000 ton, som under alla förhållanden kommer att vidhållas.
Japans delegerade förklarade sig villig att taga proportionen 5-5-3 även i fråga om u-båtarna, varigenom Japan
skulle äga rätt till en u-båtsflotta om 54,000 ton i st. f. de
föreslagna 32,000 .
Italiens ombud krävde, att dess tonnage icke sattes lägre
än det Frankrike f. n. förfogar över, eller 31,000 ton; ansåg,
att frågan även berörde flertalet vid konferensen icke representerade nationer, varför en ny mera omfattande konferens
vore nödvändig ; framhöll det tänkbara i, att någon av de
mindre medelhavsstaterna byggde sig en u-båtsflotta om 50,000
ton för en så r el. låg kostnad som 50 miljoner dollar, vilket
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vore långt mera än vao som tillerkänts Italien, och varigenom
en sådan utanför konferensen slående makt skulle k unna
göra sig till herre i Medelhavet.
Den franska stå ndpunkten gav anledning till mycket
bittra ordväxlingar och uppriktiga meningsutbyten m ellan
framför allt de båd a forna krigskamraterna England och
Franl<rike; Englands delegerade förklarad e sig sål und a anse
clet franska p r ogrammet som en mycl< el svår hotels e mot
England s säkerh el och d et kunde int e betraktas som obilligt,
att En gland, om det holades av en slor u-båtsflotta endast
några få mil fr å n sin kust, helt uppriktigt förkla r ade, att det
inte m ed likgillighet ämnade åse ett dylikt läge; för varje
fransk u-båt m åste England bygga 2 jagare. Förenta Staterna förklaracle, att om ett stort antal u-bå tar byggdes, m ås te
man också hygga kryssare och j agare för att u pp taga kampen
mot dessa .
Det franska fasthållandet vid elt u-håtstonnage om 90,000
ton omöjliggjorde ock en överenskommelse om u-båtstonnagets begrän sni ng. Den ovilja, som Frankrikes hållning i ubåtsfrågan alst rad e i engelsk och am erikan sk press, föranledde en oll'iciös fransk not av följand e innehåll:
"De franska avsikterna beträll'andc avrustningen till sjöss
syna s ha blivit föremål för betydande missuppfattning. Pressen i vissa länder framsl i:illcr Frankrike som hindrande avväpn ingen till sjöss och hysande krigiska baktankar, ehuru
Frankril< e icke äger några stora slagskepp, som på lå n gt när
kunna j ~imföras med d c engelska, japanska och amerik anska,
och ehuru Fra nkrike avbru tit slagskeppsbyggand et för att
utes l ut ande ägna sina finansiella ti llgångar åt att avhjälpa
krigsskadorna och icke på m ånga år kan ersä lta sina nuvarande fartyg. Frankrike accepterade i \1V ashington en slagskeppsstyrka på 175,000 ton, som gör det möjligt att hålla en
eskader av 5 sla gskepp om 35,000 ton, vilket från taktisk och
11 bild ningssynpunkt utgör ett oundgängl igt minimum. Frankrike h ar >iltså gått in på en betydande minskning i sin flott a,
m ot vilken Engla nd, Förenta staterna och .Japan kunna ställa
2 a 3 gånger ;tark are mariner.
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Beträfl'andc anmärkningen, att Frankrike vill hålla en
allt för starku-bå tsflotta och motsatt: sig förbudet mol u-båtar,
bör framh å llas, att endast E nglan d begärt u- båtarnas avskaffand e, medan de and r a länd erna förldarad e, att d etta försvars vapen vore oundgängligt för dem. Inom Na lion crnas förbund
har likaledes d en allmänna åsikten rått, a tt varje land bör
trygga sin säkerh et m ed egna m ed el i d en utsträc kning del
är i stånd därtill, följaktli gen genom u-bå tar , om Iamlet i fråg a
icke kan bygga slora sla gskepp.
Konferen sen i \Vashington skulle knappa st ha kunnat
fatta beslut om u-båtarnas avskafiande, t y dc vid konferensen
icke represen te rade makterna begagna u-båtar och visa icke
någon avsikt att avstå därifrån. Då konfer ensen antog principen om u-båtarnas bibehållande, avvisade den h ä rmed . de
invändningar, som från intresserat håll framförts, a lt an v ä nclandet av u-båtar skulle Yara oför enligt m ed de regler för
krigföring, som gä lla i civiliserade länder. Uneler världskriget
inlade Frankrike protest mot d et tyska sättet att begagna ubåtarna . Frankr ike har aldrig tänkt sig en dylik användning
av des sa, och ingen k an föreställa sig, att F rankrike skull e
tolerera metoder för sjökrigföring, som strida mot folkrätten.
Franska marinen önskar äga u-bå lar på grund av nödvändi gheten a l t ha ett för svarsvapen för det sto ra kolonialväldet,
som är spritt öv er hela vi:irhlen, och på grund av de fran ska
ku sternas längd , 24,000 km. , varemot Förenta Statcrna behöva
försvara en ku st endast på 18,000 km. och Italien 8,500 km.
De vid själva Frankrike liggande farvattnen nödvändiggöra
försva r på tre fronter. Då Frankrike saknar stora slagskepp,
kan det endast taga sin ti llfl ykt till u-båtar vid försvaret av
sin långa kust. Å. andra sida n for dra relu·yteringen och transporten av kolonialtrupperna, vilka u tgöra en integreran de d el
av Frankrikes försvar sstyrka oc h vilka enhälligt erkänts vara
nödvändiga, övervakande och skydel av sj öleclerna. Frankrike
k an härvid icke vara beroende av ulländska armeer och fl ottor utan m åst e självt. trygga den genom kombinerad användning av u-båtar och lätta kryssare.
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Frankrikes koloniolvälde nödvändiggör övervakning och
polistjänst, ty det nu rådande lugnet i samtliga franska kolonier kan störas genom rasstrider, varpå 1nan sett exempel i
a·n dra kolonier. Dessa försiktighetsmått ha intet att göra med
några ofiensiva avsikter, som man tillskrivit Frankrike. F. ö.
vet var och en, att n-båtar icke äro ett anfallsvapen, utan att
sjögående eskadrar f. n. äro det enda o(Tensiva vapnet. Frank- .
rike sände sina representanter till \Vashington i fredlig anda
och i förtroende till sina allierade. Frankrike ser nu 3 av
sina allierade begåvade med flottstyrkor, som äro flera gånger
starkare än dess egen. Frankrike accepterar fastställandel av
deras överlägsenhet och går in på att jämställas med Italien,
ehuru detta land icke har något kolonialvälde, som kan jämföras med Frankrikes, ej heller behöver försvara tre fronter
till sjöss. Frankrike har anslutit sig till senator Roots principer beträffande användningen av u-båtarna. Allt detta utgör
en underpant på Frankrikes uppriktiga avsikter."
Däremot enades konferensmakterna om att dels antaga
de av Förenta Staterna föreslagna tvänne resoluti onerna angående u-båtars användande för handelskrig, nämligen att förbjuda torpedering av handelsfartyg utan varning samt att
iakttaga de folkrättsliga reglerna i fråga om. handelsfartygs
visitering, dels godkänna det av Englands delegerade gjorda
tilläggsförslaget till ifrågavarande resolutioner, att desamma
skulle omedelbart träda i kraft, vad de 5 signatärmakterna
beträfia, utan att andra länders bifall först avvaktades. Den
officiella kommuniken angående dessa förhandlingar lyder
sålunda:
"Signatärmakterna, som önska göra dc av civiliserade nationer för skyddande av neutralas och icke stridandes liv till
sjöss i krigstid antagna reglerna mera effektiva, förklara, att
av dessa regler följande skola fastställas som en del av den
internationella rätten: Innan ett handelsfartyg kan uppbringas, måste det beordras att underkasta sig visitation. Handelsfartyg får icke anfallas, såvida d~t icke efter prejning
vägrar underkasta sig visitering eller att slå in på den kurs
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krigsfartyget bestämmer. Efter uppbringande får handelsfartyg icke förstöras, såvida icke passagerare och besättning
först satts i säkerhet. Krigförande u-båtar äro icke under
några förhållanden fritagna från att följa ovannämnda re~;~ler
och om en u-båt icke kan uppbringa ett handelsfartyg under
iakttagande av dessa regler, kräver den internationella rätten,
att u-bålen avstår från angrepp och uppbringande och låter
handelsfartyget obehindrat fortsätta.
signatärmakterna anmoda alla andra civiliserade makter
att giva sitt bifall till ovanstående regler så att det i hela
världen måtte råda en klar uppfattning av reglerna för tillvägagångssättet. signatärmakterna erkänna den praktiska
omöjligheten alt begagna u-bålen såsom "commercedestroyer"
utan att, såsom också Yar fallet vid det senaste kriget, kränka
de av dc civiliserade nationerna allmänt antagna bestämmelserna för skyddande av neutralas och icke stridandes liv. De
anmoda alla andra nationer att ansluta sig till principen om
förbud inot begagnande av u-båtar som "commercedestroyers".
Ifrågavarand e konferensförhandlingar framhäva tydligt
det värde, som trots allt tillmätes u -båtsvapnet.
U-båten torde ock få anses vara den f. n. utan gensägelse
viktigaste t orped far tygstypen och ett medel med stora förutsättni ngar att kunna utnyttja torpeden. Liksom torpeden är
u-båt ens naturliga vapen, så är ock u-båten i högsta grad anpassad efter torpedens egenskaper. De båda komplettera varandra på ett synnerligen lyckligt sätt. Sant är visserligen,
att u-båten för sin förmåga att kunna osynlig och skyddad
närma sig sitt byte på lämpligt skotthåll måst otrra den så
viktiga farten, varigenom dess anfallsmöjligheter begränsas,
liksom även vissa offensiva och defensiva egenskaper i jämför els e med övervattensfartygen, men detta o akta t äger den
en beaktansvärd slagförmåga och ett moraliskt inflytande,
som ej kan förbises. Liksom för övriga torpedfartyg ökas
numera u-båtarnas torpedkaliber för erhållande av i första
hand tillräckligt stor sprängladdning samtidigt med att särskilda u-båtstorpeder med 40 ~t 45 lmops fart och rel. kort
l'idshift i SjtJuiiscllrlet.
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p orte fr am stä llas. Förut om i t orp ed en ä ger u-bå ten i min a n
ett vär defullt vapen, för va r s u tnytlj ande sär s kild a mi nutl äggningsbå la r hygga s. A r tilleriet däremot är a ll tj ämt av m er a
underor dnad be lyclclse för u- båten och detta na lurligl n og.
Etl unelantag härifrån utgöra dock den engelsk a M-k lassens
bå ta r , vil ka för utom -t st. 45 cm :s torpedtuber hava 1 30,.
cm :s kanon och 1 75 mm :s k. och varav f. n. hira fi nnas
st., ingående i Allanlic fleet. Deras roll där synes dock svårfö rklarlig.
Under Ju·igel hava u-båtarna j~1mv:il 1 slor utsträckn ing
tagits i anspråk fö r ohservation sblockads- och spaningstj änst
å såvä l tyska som engelska sidan . l fråga om u-hålarnas storlek synas åsikterna hava stadgat sig dels i. så hänseende, att
deras storlek uppåt !Jör begränsas, sedan del visat sig, att de
stora u-båtarna med elL tonnage om 1,200 a 1,500 ton och
därutöver sakna dc medelstora och sm~irre båtarnas hilt- och
snabbmanö vrcdighct, dels på så siil1, alt utvecklinge n gått i
riktning mot en viss standardise ring, niimligen c :a 500 a 800
ton för innanhavs- och kuslfarvatle nsopcralion er samt 900
it 1,200 ton för slorsjöoper alioncr. För mera lokala ändamål
ifrågakomm a dock givetvis iiven u-båtar under 500 ton.
Så hava exempelvis engelska IL -klassens båtar delvis
nedskrotats och delvis lagts upp samt ersatts i Allanlic fleet
med L -klassens bålar.
Tack vare den ringa förståelse, som före kriget kom u båtarna till del, saknades vid dess början och uneler en stor
del därav varje medel alt bekämpa desamma, vilket i hög
grad underlättad e deras operationer . Sedermera lillkommo
en mångfald skydds- och försvarsmed el, av vilka en del onekligen inverkat i viss grad hämmande på deras anfallscffek tivitel. De viktigaste lorde vara lyssnareapp arater, djupbomber och paravaner med sprängladd ning i främre delen. Vad
lyssnareapp araterna beträll'a, tillmätas desamma inom dc ledande marinerna så stor betydelse, att särskild personal u ttages och utbildas för deras handhavand e. Med dessa apparater säger man sig kunna ej blott upptäcka n ärvaron av en
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u -båt i und er vattenslä ge och kun na n ågorlunda bestämma
dess kur s och fart ula n tiven ku n na lokaliser a de n så n oggrant, a tt den m ed stor tr äffsa nnoli khet k an bomb arderas.
Härvid är dock att m ärka, alt dessa lystri ngsobser vationer
måste göras från s tillaliggand e far tyg. Det synn erl igen viktiga problem et a tt i m öjli gaste mån dämpa alla röjande lju d
från u-bålarna h ar så ltmeJa a]<iualisera ls. Paravanern a t illmätas även myckel stort värde som medel att finna och
oskadliggör a u -båtar, naturligtvis under vissa förutsät t ningar.
Föru tom dessa r ent destruktiva medel finnas j u även, som
bekant, ett flertal met oder att försvåra eller förhindra u-båtarnas anfallsmöjl ighcter.
Chefsingen jören i Förenta Staternas flotta, E. S. Land,
som vid vapenstilles tåndet 1918 utsågs till medlem i den int erallieradc marinkomm issionen och därvid hade i speciellt
uppdrag alt besiktiga dc tyska u -båtarna efter dessas överlämnande i Harwich, har sammanfal tal sina iakttagelser och
intryck om dessa bålar i följande punkter, vilka äga etl visst
intr esse:
båtarna ulmiirka sig särskilt för sitt pålilliga maskineri ,
sina överlägsna periskop, sin stora aktionsradi e och sina
dub bla skrov;
deras ventilations - och luftrenings anordninga r äro förstldassiga; måhända hava de sistnämnda ägnats väl mycken
om sorg;
manöveran ordningarn as koncentrera nde till en central
har frångå lts;
synbarligen har endast föga gjorts för a lt bor ttaga eller
min ska bullret från maskinerna ;
tvärskeppss kotten genomskära s av otaliga ledningar;
ackmn ulatorbatter ierna äro svårtillgäng liga för översyn,
utom å UA- och UE-kl a sscrna;
gnislmast erna jämt e tillbehör äro l unga, klumpiga och
skrymma n el e;
för myckcl wir ar och fö r bindelser av alla slag u lombords;
för spaliös inredning för befälet i fö r hållande till besättnin gens i övrig l ;
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underv attensf arten har tydlige n ansetts vara av unclerordnad betyde lse;
föga vikt har fästs vid skrove ts inflyta nde på farlen i
såväl marsch - som underv attensl äge;
med tillgän glig maski nkraft borde högre farter kunna utvinnas ;
båtarn a Yerka kompl icerade och belamr ade;
starka tvivel förefin nas beträff ande DE-kla ssens och de
stora u-krys sarnas stabilit et, särskil t i underv attensl äge.
Flertal et av dessa iakttag elser äro i stort sett mycke t träffande, men i vissa fall synes ej vederb örlig hänsyn hava tagits
till de i mångt och mycke t säregn a förhåll anden, varund
er
dessa båtar tillkom mit och även varit avsedd a att uppträ
da
under.
Från engels kt och fransk t håll hava föreko mmit uttalanden om aU de tyska u-båta rna skulle i vissa avseen
den
varit underl ägsna resp. länder s egen u-båts materi el; detta
får
nog tagas med rätt stor moder ation; vore så verklig en
förhållan det måste man ännu mera beund ra dc tyska u-båtsb
esättnin garna för elen överlä gsna färdigh et, varme d de hanelhaft sina båtar. Under alla förhåll anden kunna de tyska
u-båta rnas framst ående sjövär dighet och överlä gsna dieselmotorm askine rier ej förnek as. I bjärt kontra st till dessa
uttaland en står Japans åtgärd att bygga u-båta r efter mönst
er
av de tyska U. 142-1 50.
Motorto rpedbåte n.

Sedan uneler krigets gång behove t av mindre överva ttenstorped fartyg än jagarn a för vissa taktisk a uppgif ter framtr
ätt,
Ullkon uno motort orpedb åtarna , vilka varit föremå l för en
utförlig redogö relse i sällska pets tidskri ft för 1921. Vare
här
nog, att endast ytterli gare påpeka den nytta, dessa torped
båtar under vissa begrän sade förhåll anden kunna vara
till
samt den värdef ulla kompl etterin g de utgöra till jagare
och
u-båta r.

Torpedplanet.

Flygva pnets storart ade uppsvi ng under kriget i förenin g
med del ökade förtroe ndet för torped en har medfö rt, att
sär-
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skilda torped plan konslr ucrals , bestyc kade med torped , i regel
J5 cm:s, men även 53 cm:s. Första upprin nelsen till dessa
datera r sig visserl igen så långt tillbak a i tiden som 1912,
då
amiral Fiske uttog patent därå, men först uneler världs krigets
senare skede förverk ligades denna tanke, ehuru endast i mera
blygs am och trevan de form. Fartyg ssänkn ingar utförd
es
dock från både tyska och engels ka torped plan. Detta sätt
för
torped ens använd ande har sedan varit föremå l för stort
intresse, icke minst i Englan d och Förent a Statern a. Otvive
laktigt äger torped planet också mycke t stora förutsä ttninga
r
för ett fran'lg ångsrik t utnytt jande av torped en och är därför
värt det allra största hea ktande .
I samba nd härme d förtjän ar omnäm nas, att inneva rande
höst i Karlsk rona avprov ats en av löjtnan ten i Kungl. Fortifi
kation ens reserv Hassel berg uppfun nen elektri sk styran ord1iing för torped , vilken visat sig besitta goda egensk aper. Särskilt lämpa d synes anordn ingen, som är enkel och lättskö
tt,
bliva för torped skjutn ing från torp edplan och därvid kunna
väsent ligt hidrag a Lill träffs~tkcrh e ten.
Denna torped vapnet s stärkta positio n bland sjökrig svapTorpede n .
nen söker man givetvi s att allt mer befästa dels genom
en
fortgå ende förbätt ring av torped materi elen i avseen de
på
spräng förmåg a, fart, porte och allmän tillförl itlighe t dels
genom förbätt rade skjutm etoder . De olikart ade taktisk a sälten
för torped ens utnytt jande har föranle tt framst älland et
av
skillda torped typer i fråga om fart och porte, under det
att
spräng laddni ngen för samtlig a göres så stor som möjlig t. Hög
fart på lång distans är nämlig en ännu så länge ett orealis
erbart önskem ål. För artiller ifartyg och jagare är emelle
rtid
distans en den viktiga re av de två faktore rna, under det
att
farten är viktiga st för u-båta r, torped plan och motort orpedbåtar. Följak tligen konstr uerar man långdi stansto rpeder
för
de förstnä mnda fartygs slagen samt högfar tstorpe der för
dc
sistnäm nda; långdi stansto rpeder na anordn as jämvä l för
hög
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fart på medeldistans, all anYändas, då lwrt skjulavstånd kan
ifrågakomma, såsom trnclcr mörker.
De stegrade fordringarna har gjort det nödvändigt att
frångå den förut gängse fordran att torpeden sl<alt äga flytkraft efter utgången distans. Dc moderna torpederna hava
sålunda härvid i stället en sjunkkraft av 25 a 50 l<g.; för
att mö j liggöra övningsskjutning förses torpederna med en
exerciskon lättare ~in stridskonen eller ock med en exerciskon
m ed anordning för valtcnha riastens utblåsning efter utgången
distans. l\Ien därjämte har även i regel en kaliberökning visat
sig ofrånkomlig, och -t5-cm: s torpeden k a n ej längre anses
fylla dc fordring a r, som slällas på en modern torped. Bland
d e större marinerna har dock den italienska, anmärlmingsvärt
nog, ej ännu funnit anledning frångå 45 -cm: s kalibern till
fönnån för en kraftigare.
En kamp, liknande d en, som rått och råeler mellan artilleri och pansar, får man nu bevittna mellan torpeden och
de större artillerifartygens bottcnkonstruktioncr. Spränglaeldningen i en modern torped anses böra uppgå till minst
200 kg. Men man nöjer sig ej med att söka vinna ökad
sprängYcrkan enbart genom att förhöja laddningsvikten utan
även genom lämpligare placering av laddningen i konen och
förbättrade anordningar för dess tändande. Laddningens placering och sätlet för dess tändande spelar en så betydande
roll i fråga om sprängctl'ekten, att ej endast laddningsstorleken kan läggas till grund för bedömande av skilda stridskoners värde. Den å äldre torpeder brukliga ogivala konformen samt laddnings- och stridsspetsplaceringen frångås såhmda i större eller mindre utsträckning. Numera göres konens främre del halvsferisk, varigenom laddningen flyttas
närmare sprängföremålcl. Denna form orsakar visserligen
någon fartnedsättning, ob e tydlig vid medelfarter och v~ixande
vid högre farter, men fördelarna i övrigt uppväga dock mer
än väl denna olägenhet. Laddningen placeras merändels så
att den fullständigt utfyller konens främre del. Laddningens
antändningsmedel höra placeras antingen i laddningens tyngd-
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punl<l, då störsla möjliga samtidighet i tändning en erhålles,
eller ock nära laddningens aktcrkant, så att explosionsvågen
ledes mol sprängföremålet. I franska marinen har man övergivit den traditionella slri<lsspelskonstruktioncn och övergått
till p endelpislol. Pendelpis tol en medgiver lätt aptering på
Jämp!igasLe ställe i laddningen och äger den förd elen, att
stridskonen kan bringas i omedelbar kontakt med sprängföremål et.
Dc moderna stridsfarlygens ökade moståadskraft mot torpedtriiffar har lell tanken lill att söka åstadkomma torpedens
explosion under fart ygets botten i stället för mot dess sida.
Som så många andra uppslag och förbättringar i fr åga om
sjökrigsmaterielen härleeler sig även denna ide från tyska
marinen, där man under l<rigets senare skede i detta syfte
framställde en eicktro-mekanisk stridsspets enligt följande
princip. En clektromotor, driv en av en propeller, alstrar under torpedens gång ström, som passerar en elektromagnet,
men som är för svag all att rahera ankaret; delta ske r däremot, när torpeden går under ett järnfartyg och skär dess
kraftlinjer, varvid elt tiindhatleri, ländande laddningen, in kopplas. Enligl i en amerika n sk tidskrift synlig uppgift lära
emellertid dc tyska 11-båtschcferna ej yarit nöjda med denna
tändanordning, som säges i cll känt fall hava orsakat, att en
tysk u-båt sprängls av sin egen torped omedelbart efter dess
ulskj ulande.
Betydelsen av all hava s tridsspetsen så kon str uer ad, att
dess pålitliga funktion e r ande ej iivcntyras genom rostning eller
ärgning av yttre, rörliga delar, har under kriget framgått;
särskilt beaktat{svärl är delta i fråga om u-bålslorpederna ,
vilka ofta under långa tidspe rioder kunna ligga klargjorda i
vattenfyllda tuber, innan d c slutligen komma till användning.
Som sprängämne användes huvudsakligen trotyl, i franska marinen melinil, som dock är underlägset, men även kraftigare sprängämnen förekomma på sina håll; så hava nyare
svenska torpeder ett c :a 30 % starkare sprängämne än trotyl.
För att ·i möjligaste mån kunna driva upp torpede111s
porte har arbetstrycket i luftkärlet i allmänhet ökats till 170
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och i undanta gsfall ända till 190 at., understu ndom i samband med en uppdeln ing av luftkärle t i två rum. Torpedmaskine riet har icke undergå tt några mera väsentlig a förändring ar utan endast smärre förbättri ngar, avseende att öka
clriktsäk erheten och bränslee konomie n. Då man b e tänker ,
att av den i torpeden s bränsle och luft uttagbar a efiek te11 endast c :a 8 % nyttiggö res, framstår i tydlig dager, vilka möjligheter, som finnas alt tillvarat aga. Som j ämförels e kan
nämnas, att även ett modernt järnvägs lokomot iv endast har
8 i.t 9 % verkning sgrad.
Med vissa förändri ngar och förhällri ngar av torpedm askinerie t och torpedm aterielen i övrigt finnas utsikter att
kunna framst ä lla 45 cm: s torpeder med 45 a 50 knops fart
på styva 2,000 m: s distans samt m ed 12,000 m: s distans eller
därutöve r med 25 knops fart.
I Tysklan d framstäl ldes under krigets senare del torpeder med elektrisk t maskine ri, vilka dock ej uppnådd e tillnärmelse vis samma fa rt och porl6 som dc m ed vanligt maslöneri framdriv na.
Ä ven torpeden s övriga organ äro som en följ d av den
alltjämt fortgåen de utveckli ngen underka stade större eller
mindre förändri ngar. Så ställer den ökade farlen skärpta
fordring ar på dj uprcgler i ngsappa ratens arbetssä tt och den
ökade porten på gyroskop ets. Som en från del vanliga mera
avvikand e gyrosko psform är att anteckn a de tyska torpeder nas under kriget använda gyroelem cnt, beståend e av två
växelvis verkand e gyroskop . Gyrosko pet n :r l igångsät tes vid
utskjutn ingen och arbetar uneler de första 1,000 n1., uneler
det gyroskop et n :r 2 är ur funktion ; straxt inncn torpeden
gått 1,000 m. igångsät tes gyros,l wpet n :r 2 och båda gyroskop en arbeta paraHelt ett kortare tidsmom ent, varefter gyroskopet n :r l urkoppla s och fyrkants tälles för att åter igångsättas straxt före 2,000 m. o. s. v.
Under kriget hava även framkom mit gyrosko p med anordning för att styra torp eden i sick-sac k-kurs eller, sedan
elen tillrygga lagt en viss rak distans, i spiral- eller rutform ad
bana.
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I övrigt gå slr~ivandena i frå ga om torpedm aterielen s fullkomnan de ut på att dels i möjligas te mån förenkla konstruk tionen och göra torpedde larna lättåtkom liga för översyn, dels
mö j liggöra torpeden s olika inställni ngar utifrån tuben.
slutligen skulle jag med några ord vilja beröra frågan
om t orpedför luster uneler övnings skjutnin g. Som b ekant, tillsattes för ett fåtal år seelan en kommiss ion av sakkunn i ge för
att utröna orsaken till de uneler senare åren inträiTad e förhålJandevis stora torpedfö rlu sterna inom flottan. Sjöstyrk cbefälhavar na skyllde på mindre pålitlig materiel och dc, som
tekniskt svarade för lorpcclm aterielen , tillskrev a förhålla ndet
fel hos personal en ombord, d. v. s. på bristand e u tbildning .
Efter denna tid synes del emellert id h ava insmugi t sig i
många sinnen en uppfatln ing, som tillmäter en cvent. torpedförlust väl stor betydels e. l\fecl ett så komplic erat instrum ent
som torpeden , ofta använt under synnerli gen svåra förhållan den, kan ej fr å nkomma s, i synnerh et m ed nuvaran de stora
skjutavs tånd och kanske med i många fall torpeder , varmed
tidigare skj u b l s ett b etydan de antal skolt, att bland de l OOtal s sl~ott , som årligen skjutas, en eller annan malör inträ[Iar .
Detta må visserlig en vara beklaglig t, ekonomi skt sett, men
har intet direkt mis sgrepp gjorts eller förs umlighe t förekom mit ifrå ga om skötseln och har rimlig försiktig he t iakttagit s,
må förlust en tagas som en ofrånkom lig tribut för torpedva pnets vidmakt hållande i cfl'ektivt skick, yarvid även synes berättigat att ägna någon lilen tank e på erforder l ig omsä ttning
av torpeclm aterielcn . Någon anlednin g att misstro t orpeden s
stridscfi ektivitet förefinn es ej på minsta sält, i det alt förlusterna i regel inlrälia först, seelan torpeden tillrygga lagt sin
distans.
Torpede ns användn ing som både strids- och övningsm ateriel ställer olika fordring ar på konstruk tionen. stridstor peden är j u egentlig en endast avsedel för ett skott förutom
erforder ligt antal inskj utningss kott; dess delar böra följaktligen göras så lätta som möjligt för att den tillgängl iga vikten
må i största utsträck ning komma laddning , fart och porte till
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godo. övningstorpeden däremot, varmed skall skjutas masstals skotl, måste dimensioneras så, att dess delar förmå uthärda därmed förenade påfrestningar, till förfång för torpeelens taktiska egenskaper. Som stridsfordringarna äro de
ulan tvekan viktigaste, måste dessa i första hand tillgodoses
och man får finna sig i de L'\' Cnl. svagheter, torpeden möjligen
~Jesitler som övningsmaterieL Hä rvid bör dock påpekas atl
J och med matericiens fuiii<Omnande synas dessa svagheter
kunna avsevärt nedbringas.

-

129-

Visade sig valet av en amiral till överbefälhavare över 1809 års expedition t.ill
Västerbotten vara olämpligt?
Då d el högt ansedda märket H . .J- dt i senasl utkomna
häfte av Nordisk Familjebok (N :r XXXIII) uli en för övrig t
synnerligen vederhäftig art ikel rörande oyan niimnda krigsföretag bland anledningarna Lill cl eltas misslyckande fr amhåller det olämpliga valet av en amiral i'ill överbefälhavare gör
artikelförfattar en sig till Lolk för en uppfatt ni ng, som icke
u ta n vidare kan godtagas. Avsikten m. ed föreliggande inlägg
är emellertid icke att t i Il diskussion upplaga den framslällda
tesen i dess allmänna form - del tor de ÖYe r huvud laget ej
vara möjligl att härutinnan söka fastslå några r egler ulan
lärer väl befälsfrågan hädancfler liksom tillförne komma a tt
lösas med hänsyn till före liggande krigsfall och tillgång p å
verkliga ledareförmågor inom hela krigsmakten - utan fastm er alt söka visa det påståendet i allt fall saknar nöjakligl
belägg av händclseförloppc l und er ifrågavarande expedi tion,
som, inom pare ntes sagt i samrna Familjebok under ordel
Puke uppgive s hava utrallil "till mera hed er för fiollan än
för armen", ett omdöme, som Yäl ä ndå i första hand f:'tr anses
rikta sin adress till överbefälhavaren själv.
Härvid torde lika lilcl vara på sin plals all ing~t på någol
bedömande av i vilken grad ett framgångsrikt utförande av
expeditionen kunde förvänt as infria dc onekligen ganska högt
ställda förväntningarna på lindrade fredsvillkor, som att närm are syna den till sina grundlinjer visserligen ej så litet
äventyrliga operationsplanen i sömmarna, då överbefälhavaren
ej hä rpå lärcr hafl någol som helst inflytande, ulan torde för
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OYan a ngi\-et syfte Yara alldeles tillräckligt a tt i största kort het redogöra för huvuddragen av denne senares å tgäranden
inom r amen för honom meddelade befogenhet, då d essa nämligen synas vara av beskaffenhet att tillräckligt tal a för sig
själva.
Den 19 juli mollog den nyutnämnde överamiralen Johan
Puke a.v regeringen uppdraget att å en i Stockholms norra
skärgård sammandragen kombinerad örlogs- och skärgårdsflotta jämte en del lra_nsportfar tyg överföra 7,500 man av den
s. k. kustarmen till Västerbotten, där sagda styrka under direkt befäl av generalen Gustaf 'Vachtmcistcr borde på lämpligt ställ e landsättas i ryggen på den i sydligaste delen av
sagda landskap stående ryska hären, 9,000 man, under general
Kamenski, varefter ryssarna skulle omfattas och övermannas
av expeditionskåren och dc delar av norra armen , som under
general ~Tredes befäl gått i s tällning syd om öre ä lv. Norra
armen r ~i knad e i a llt 4 a 5,000 man, men h ade den till Jämtland tidigare detacherade fördelningen under gen eral von
Döbeln ej ännu å t erkommit. Den var emellertid ej lå ngt
borta, och väntades förena sig med huvudstyrkan senast 20
a ugu sti.
Den 13 augusti var expeditionen i sin helhet samlad i
Hernösand, elit "gen er a l en chef för lanta rm cn" b egivit sig
landvägen, och här avhölls nu ombord å flaggskeppet under
ordföran deskap av överamiralen ett synnerligen märkligt
krigsråd,* ) vid vilket, förutom ' Vachtmeister och \ Vrede, bl. a .
n ärvoro general von Döbcln och generaladjutanten vid kustarmen, överste Lagerbring.
Givetvis kommo överl äggningarna här n ärmast att röra
sig om valet av lanclst igningspunkt. Wrede uttryckte som
* ) Hcclogör elsc n Iör dotLa ("ir h ämtad ur Linelströms b ekanta sk ildring av cxp cclition on, uLg iYcn R :\lil.-litt. -för eningcn s förl ag. Den tillgängliga spec iallitteraLuren i övri g L röra nd e detLa kri gsföreLag tlr - Cttmin stone 5. den plats förf_ Yislas - s kJli gcn mager oc l1 ät' clct mecl största
i n trcss e man cWYaktur sluLföranclc t av gener als t alJen s arbete här u Linnan.
som måhi.lncla komm er att m rclföra nya uppslag_
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sin mening att detach eringen skyndsammast borde ulföras
n orr om Umeå för att möjliggöra ett hastigt besättande av
d enna svagt försvarade stad. Wachtmeister, unders tödd av
L age rbring, yrkade för sin del på Skellefteå och Döbeln förordade s l utiigen en demonstration mot Rat an för all locka
l{a m enski att dela på sin styrka, varefter man borde handla
eft er omständigheterna.
Vilken stå ndpunkl skulle väl Puke intaga till dessa av det
h ögsta lantbefälet sålunda uttalade högst skiljaktiga meningar ? Förvisso var h a ns ställning svår, men han tvekade
ej att giva ultryck å t sin uppfattning av läget, som ingalunda
samm anföll med generalernas, ehuru den st od 'Vredes gansk a nära.
Med hänsyn till att ingenting säkrare skulle befordra föret agets lyckliga utgång än överraskning förklarade sig högste
. befä lhavaren vara sinnad att gå direkt på Umeå, landsätta
trup perna på norra stranden av ä lven, taga staden genom
över r u mpling samt här avskära ryssarnas återtåg.
Denna till synes djärva plan mötte emellertid ett kompakt
motstånd från generalernas sida och u n eler sådana förhållan den må man ej förvåna sig över att Puke gav m ed sig så tillvida att han gick med på truppernas landsättande vid Ratan
nor dligar e ville han bestämt icke gå. "Hinna vi från Ratan
till Umeå förr än Kamenski anländer dit så har stället i alla
h ä ndelser före trädet. Hinna vi icke, så gäller det att uppeh ålla r yssarna till dess general Wrecle kommer. - - - Var landstigningen än må ske möter general 'Vrede samma
hinder vid förfölj a ndet, och desto fler ju längre hans väg blir,
inna n föreningen kan verkställas".
För vånande nog blev intet vid krigsrådet preciserat angående de ömsesidiga rörelser, som vore av nöden för att i
möj ligaste mån tillförsäkra de skilda styrkorna tillfälle att
slå till samtidigt, vilket ju får betraktas som en av förutsättningarna för planens lyckliga genomförande. Hade månne
m ö j !igen en elylik överenskommelse kommit till stå nd om
W recl e icke bestämt nekat alt ställa sig under överamiralens
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befäl och även av K. l\Iaj :t befri a ts därifrån m ed åliggande
endast att "samverka till land- och sjöoperalionerna"?
Den 15 augusti tidigt p å morgonen lämnade expeditionen
m ed gynnande vind Hernösand och tog vägen genom östra
Kvarken, var est aldr ig förr n ~tgot fartyg av linj esk epps storlek blivit fram fört. Färden gick till stor del i stark tjocka,
varvid 12 k anonslupar med c :a 100 man i varje bogserades
bakom vart och ett av de tre större seglande fartygen. Bramsegl en stodo till störs la delen på och medelfarten uppgick Lill
nära 4 knop. På kvällen den 16 var man till ankars vid Halan.
"Någonting liknande det här ovan beskrivna'', berättar
en av dcltagarne i den vådliga fä rden, sedermera överslen för
mari nregementet Pehr Sparre, "hade ingen länkt sig, långt
mindre sett. Av hela eskadern, det vill säga: 2 linjeskepp,
l fr egatt, 6 galer er, 36 kanonslupar, 3 mörsarslupar och en
mängd transportskutor salmaeles ingen enda, ej heller hade
det min sta haveri timat, faslän denna fartygsmassa tillryggalagt nära 40 mil på 37 timmar för det mesta i sådan mist,
att ma n knappt kunde se några famnar från sig. Nu låg den
osynl ig för fienden, på bestämd plats, men därmed var det
stora företaget icke fulländat, nlan endast kommit på den
pu nkt, di.ir en ytterligare djärv handling sintlic kröna verket.
Att så icke skedde är ett sorgligt faktum, och man skulle
ku nna säga : lyckan gick till bollen med ankaret, då det föll
på Halans redd".
Olyckligtvis blev o trupperna ej landsatta omedelbart;
tjockan uppgives i Pukes rapporl :w följande dag hava lagt
hind er i vägen härför. l\Ien atl det ej var på överbefälhavaren
sjä lv det häruti nnan hängde upp sig synes framgå av det yttrand e som av fl ere författare lagts i Pukes mun: "Jag får
dem icke åstad i kväll, men om mitt bestick är rätt avsatt gör
det ingenting, ty blott de sedan t aga ut slege n blir Kamenski
ändock i knipan" .
Kl. 1 / " 3 på morgonen den 17 började debarkeringen och
fort salte utan störningar h ela dagen varvid trupperna efter
h and cc hclonvis sallc sig i marsch över det starka passet vid
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Djäkneboda mot det 58 km. avlägsna Umeå, dit enligt högste
befälhavare ns order landstignin gskåren skyndsamm ast skulle
begiva sig för att, stödd på älvens norra strand, taga emot
Kamenski, i vars rygg 'Vr ede samtidigt skulle trycka p å.
Wachtmeis ter var emellertid en man av helt olika kynne än
övcramirale n, som unel er h ela sin långa tjänstetid gjort sig
känd för oförvägen djänhet parad med en ej vanlig beslutsamhet och hancllingskr a.ft. Hela anryckning en ulförel es famlande och lamt. "Den a llmänna marschen", säger den förut
citerade Sparre, "var väl en av dc besynnerlig aste, som någon
till hastigt anfall gående trupp utfört. N.ästan var 10 minut
gjordes halt, ungefär så länge att de stillaståend e soldaterna
kunde hinna bliva sömniga, varefter det åter gick några
hundra alnar framåt. Frågades vad som var på färde, svarades alltid: det r ekognoscer as; man misstänker att fiend en
är i grannskape t, på detta sätt framskred kolonnen under 7
timmars tid blott l 1 / " mil." Och att märka är hurusom man
här framryckte på elen enda framkomlig a väg som fanns längs
kusten och alt denna på bägge sidor var omgiven av ändlösa
skogar och kärr, vadan åtminstone den tidsödande siclobcvakningen synes hava vari t skäligen överflödig.
Alltnog - först den 18 på morgonen hade ' Vachtmeist cr
avancerat till Säfvars by, d. v. s. halvvägs till Umeå, dit han
utan att hava överansträn gt trupp erna borde hava hunnit vid
middagstid en samma dag. I Säfvar möttes Wachtmeis ter av
underrättel se - f. ö. falsk - om att Kamenski föregående
dag skulle hava återkommi t till Umeå (i själva verket anlände hans trupper dit först mellan 7-12 e. m. den 18).
Vad gör nu Wachtmeis ter ? Jo, han står kvar i sin takl~skt svaga ställning utan att ens söka utnyttja d e små möjligheter d enna i själva verket erbjöd för försvaret och detta
ett helt dygn, varefter han låter sig överraskas av d en mot
norr framstorma nd e Kamenski och blir av denne tillbakakaslad mot Ratan. Att han här i en av naturen stark och p å
flottan stödd position såg sig i stånd att sedermera eftertryckligt tillbakavisa de påträngand e ryssarna var ju allt gott och
väl, men svärdet var nu en gång slagit ur högste befälhava-
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rens hand och det gällde härefter ju s t ej annat än att på bästa
sätt täcka reträtten.
Anledninge n till vVachtmeis tcrs olye ksbringancl e stillastående i Säfvar uppgiver han själv vara elen, alt han med
hän syn till de om Kam enskis rörelser inlupna unelerrättel serna ansåg sig böra avvakla nya instruktion er från högste befälhavaren, varförulan han ej vågade åtaga sig ansvaret att
själv träfia nya dispositione r för truppens rörelser, vilka för
elen händelse han nu var övertygad om tillförlitligh eten av d e
genom överlöpare inkomna uppgift erna, rimligen borde hava
bestått i alt falla tillbaka på det lält försvarade Djäknebocla passel. Hur lnmcle han f. ö. tänka sig möjligheten av att
hinna få svar p å sin framställni ng om ryssarna - som han
ju förut satte - redan yoro öve r älven? Ehuru d enna övergång, som ovan påpekats, ej ägde rum förrän påföljande natt,
kmn budet ej tillbaka med Pukes svar förrän striden var i
full gång; huru d etta var formulerat saknar sålunda här
var j c som hel s l h et yd el se.
Man frågar sig verkligen, med hänsyn till vad som här
ovan anförts, i vilket avseende Puke skulle hava brustit i utövandet av ledarskapet över honom underställd a lantstridskrafter.
För det första är det Yisst icke utesl utet alt Pukes vid
krigsrådet i Hernösand frams tällda förslag att gå gerade på
Umeå varit del förnuftigas te av de därvid framställda projekten, i trots av att alla gen eralerna voro däremot, ty givet är
ju att greppet om Kamenski blivit stadi gare i samma mån
som detta från hörjan koncentrera ts, och märkas bör att även
om ryssarn a ej simil e hava lmnnit lämna Umeå vid expedition ens ankomst utanför Holmsuncl, Puke dock till sitt förfogande haft så betydlig skärgårdsst yrka att han und er dess
betäcknin g lärer kunnat få trupperna tämligen oskadade i
land.
Den av \Vachim eister omhuldade planen på aU landsätta
trupperna i Sl<elleftcå synes i alla händelser ej vara uppburen
Tid shi/t i S.iöräsendet.
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av några sunda strategiska principer. Huru lamt had e icke
ett sådant grepp i själva verket blivit och huru liten utsikten
till samverkan mellan de svenska styrkorna!
Det är vidare ställt utom allt tvivel att Pukes plan på besättande av Umeälvs norra strand innan ryssarna hunnit tillbaka dit mycket väl hade kunnat realiseras om i tct en för
expeditionskåren stått en man av samma driftiga kynne som
Öv·erbefäl havaren sj älv. Och att i så fall utsikterna för att
k omma till slags med Kamenski på för svenskarna fördelaktiga villkor ställt sig synn erligen gynnsamma torde väl få
anses givet.
Slutligen torde böra framhållas den obestridliga skicklighet varmed överbefälhavaren med väl avvägt användande
av lant- och sjöstridskrafter ordnat upptagsställningen vid
Ratan, varigenom återstoden av kustarmen räddades från
und ergång. Kunde väl någon fältmarskalk hava gjort detta
bättre?
Enligt undertecknads oförgripliga mening har Puke under Västerbottensexpeditionen icke blott löst den rent sjömilitära delen av sin uppgift på ett a lldeles oförlikneligt sätt
utan även i stort sett riktigt disponerat över lantstridskrafterna. Och jag tillåter mig att med hänsyn härtill tillsvidare
bestrida att i han s åtgöranden härutinnan kan sökas något
s.om helst stöd för det gjorda påståendet att det vore olämpligt att uppdraga befälet över en expedition sådan som den
här avhandlade åt en amiral.
Karlskrona i januari 1922.

G. Unger.

stridsberedskap.
"Krigets åsk o r ha tystnat, men vilja vi alltjämt vara i
fred , göra vi klokar e uti att hellre hålla kniven i handen än
att få den i ryggen."
Enda skälet till att vi hava våra stridsfartyg rustade är
att d essa, när dc bliva kallade, skola beredda till strid kunna
gå mot rikets fi en der .
Det är siriden vi skola vara beredda på, striden till sjöss.
Men utan övning slåss man ej med stor utsikt till framgång.
stridsberedskap en fordrar av ett fartygs besättning ej blott
skicklighet i betjänandet av fartygens stridsmedel och förmågan att kunna "ta ga emot" utan även som grund för det hela,
sjömanskap.
De som vari l till sjöss veta, att sjömanskap är det första
som behöves för att överhuvud taget kunna sköta fartyget
och d ess stridsm edel på havet och för att kunna hålla ut ombord u nder ett sjökrigs alla skiftande och påfrestande skeden.
Vårt hopp att finna något sesam-öppna-dig som för evigt
bryter de stationära fjättraru e till karbinskjutningsbanans
kaj, går väl ej i dag eller morgon i uppfyllelse, men den dagen
kansl<e dock kommer. Till dess få vi nöja oss med alt taga
de få tillfällen till övning till sjöss, som b j u das, i akt så väl
som möjligt, och då flitig t öva oss ej blott mot låtsade fiender utan även mot väder och vind.
Emellertid är sjömanskapen en sak för sig, vilken såsom
nödvändig grundval måste finnas för besättningens färdighet
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i betjänanclet av fartygets strids- och skyddsmedel. Dessa
medel, kanoner, signaler, torpeder, maskiner, skyeldsmateriel
etc., måste för att funktionera, handhavas ej blott av indiYicl er utan av betjän·ingar, vilka i sin tur måste vara väl samövade för att var på sitt sätt verksamt kunna bidraga till
framg ången i fartygets strid.
När vi nu ej såsom rustade fartygsförband anstå, kunna
bedriva våra övningar till sjöss, bör det sålunda vara vår uppgift att göra vad i vår makt står, för att uppdriva de olika
bet j än ingarna i fartyget till största färdighet i det rent tekniska skötandel av stridsmaterielen, att vi sedan när losskastningens dag kommer, då kunna de fundam entala greppen,
dem vi sedan und er den korta friluftstiden till sjöss gå att
tillämpa under mera sjömans- och sjökrigsmässiga förhållanden .
Denna uppfattning möter man emellertid ej i våra r eglementen. Dessa sätta ej obetingat i första hand stridsu tbildandet av fartyget, i det att ett flertal andra saker skola utföras samtidigt.
Ombord finnes äldre stammanska p, stamrekryter sam t
värnpliktige. Av dessa sammandragas under större delen av
expeditionen de båda senare kategorierna till en rekrytskola.
Här har man således släppt ur sikte huvudmålet, som är
stridsutbildandet av stridsbetjäningarna av olika slag, och i
stället bedrives en utbildning av individer. Och denna utbildning av individer avser rena skolänmen - ej konsten att
sköta en viss befattning ombord.
Sådana ämnen som läsning, skrivning och räkning, rckrytundervisning, karbinskjutning och liknande ha ej stort
berättigande till plats å övningschemat å ett fartyg , som skall
ligga berett att i varje stund kunna gå mot fienden. För
mycket användande av den dyrbara övningstiden på något aY
dessa ämnen är till skada för fartygets och flottans stridsberedskap.
Denna rekrytskola ombord medför även det fördärvliga
förhållande, att den viktigaste delen av manskapet ombord,
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den r edan yrkesutbi ldade slammen·, blir försummad. "Betjänin garna" i skeppet bliya upprivna för tillgodoseendet av rekryternas individuella bildande, och stammen, de "disponibla",
bli över, Yilka när de ej skala rotsaker etc. gå sysslolösa i
fart yget.
Nej, sjöstriden fordrar annal av oss och Yåra rekryter
ombord striden fordrar utbildandet i stridstjänst av hela
besättningen, ingen undantagen. Individens allmänbildande
ligger ombord helt vid sidan av målet.
Vi ha ej tid att ombord utbilda rekryterna till landstormsmän. Därmed bliva varken flottan eller landet betjänta. Det aktiva fartyget måste gå i förhand framför reserven, landstormen, som vi skänka armen.
Och striden fordi·ar att vi alltid äro så stridsberedda, som
det varit oss möjligt att bliva. Råka vi i krig i morgon kunna
vi ej ha rent samvete, om vi använt månader på onyttigt
arbete. Vi äro ej ensamma om att bestämma tiden för losskastningen - fienden kan överraska oss vid kaj en.
FM·tygens myckna kajliggande har förkvävt sjömannaandan - rekrytskolan på den rustade kärnan av Stora Flottan utför motsvarande förstörelsearbete på stridsandan. Vi
måste göra vad vi kunna för att hålla denna anua uppe och
så gott sig göra låter, trots banden till kajen, leva oss in i,
att vi äro på ett stridsfartyg, som när som helst skall kunna
gå ut och ej blott slå utan även taga emot.
Tjänsten ombord måste målmedvetet vara inriktad mot
målet, striden till sjöss. Allt som ej direkt eller inenda
det
direkt går ut härpå är av ondo och bör undvikas.
Detaljövningarna böra gå ut på kännedomen om materielen samt handgreppen vid dennas skötande såväl utan som
med haverier. Härvid läres och övas var man uti det som
tillhör hans befattning, hans skeppsnummer. Detta fordrar
mera än man är böjd att tro.
Ett exempel må nämnas. Det stora flertalet av fartygens eldare gå för närvarande och lära sig skjuta karbin
och läsa rekrytund ervisning i stället för att de otvivelaktigt
o
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av sina ingenJorer och maskinister bord e drillas i maskineriets stridsmässiga skötsel. Att hålla ångan inom lås och
bom och maskinerna gående när fartyget träffas av fiendens
projektiler, kan ofta bli svårt. Denna viktiga gren au fartygens
siridsutbildning är förbisedd och förkvävd au skolorna ombord.
stridsövningar, såväl inom de mindre enheterna i skeppet
såsom manövern, artilleridivisioncr, signal- och skyddsdivisioner samt maskinavdelningen m. fl., som med fartyget i
dess helhet måste ofta förekomma. stridsövningar avdel ningsvis måste sålunda föregå stridsövningar fartygsvis (klart
skepp).
övningar i klart skepp böra som regel avse att öva striden och försöka giva en bild av densamma. Så blir ej fallet
om dessa övningar börja med "exercis divisionsvis", varvid
dc yngre hcf~ilhavarne stå inför frågan: Vad skola Yi nu
hitta på?
I en främmande marins stridsreglemente säges om dessa
övningar: "Varje stridsövning sl<all grundligt förberedas.
Program skola uppgöras och följas vid dessa övningar, vid
villw även haverier skola övas. Detaljövni ngar få ej förckomma under ldart skepp. Dessa skola vara undanstökade
förut".
Tyskarne använda för sina övningar i klart skepp ett talande ord, nämligen Gefechtsbild, stridsbild. T. ex. "Das
Gefechtsbild wurdc noch einmal durchgeiibt".
Orsaken till att våra stridsövningar i fartyget ofta stå
lågl är brist på intresse för slriden - stridstj änsten är ej
skjuten tillräckligt i förgrunden.
Denna brist har fått den beklagliga följden att för utom
att vi ej fullt kunna sköta vår materiel för striden, vi dessutom ej a lltid bygga våra stridsfartyg efter st rid ens kraY, enär
vi ej försökt lära oss förstå stridens väsen. Att vid fartygsbyggandet stridens verkligheter ofta lämnats utan avseende,
därpå finnas många exempel även å våra nyaste fartyg. Ett
ångfartyg m ed kanoner på är ej alltid detsamma som e ll
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strid sfartyg. För att kunna slåss fordras även att kunna taga
em ot. En slagskämpe får ej vara så ömtålig att hans nävar
bli obrukbara för att han får en örfil på l<inden.
stridsövningars anordnande fordrar att tänka i förväg.
Liksom sjöstriden är ytterligt komplicerad måste övningarna
för den samma bli komplicerade om de skola giva en tillfredsställande förberedelse för ve rkligheten . Man bör ej kasta åt
sidan en stridsliknande metod för att den är besvärlig. När
den mn ett par år gått in i blodet kommer den att verl<a enkel.
Det gäller ju direkta förberedelser för striden och härpå kan
ej nog arbete nedläggas.
Såsom indirekta förberedelser för striden, men därför
de ej minst viktiga, tjänar slutligen allt sådant som bidrager
till andans och moralens höjande, t. ex. gymnastik, båtrodd,
segling, sport och lekar, promenader, föredrag, allmänmilitär
utbildning m. m.
En fartygschefs viktigaste uppgift är aU föra sitt fartyg,
men att föra etl fartyg inskränker sig ej blott till att han
sk all vara förfar en i sältet att navigera och manövrera sitt
skepp så, alt del i rätta ögonblicket är på rätt plats. Del
innebär också, alt han dessförinnan skall ha tillsett att detsamma vid framkomst en befinner sig i elt sådant slridstillstånd , att del verkligen kan göra skä l för sig, ty i motsatt fall
är fartyg ets närvaro på stridsplatsen ej mycket berättigad.
Intresset för striden och stridsliknande övningar ombord
m åste höjas. Stö r sta delen av Holtans bemanning utgöres av
ungdom. Se våra ofiiccrarc , underoiTicerare och vårt manskap,
de flesta endast i tjugo- till trettioårsåldern. Ungdomen är
framåtsträvande och den som strävar framåt sätter värde på
och blir ytterligare sporrad, då någon visar intresse 'för vad han
åstadkommit och då han vet med sig möjligheten att resultatet av h a ns arbete kan bli uppmärksammat även å högre ort
än hos hans allra närmaste förmärL Förutsättningen att kunn a känna så, saknas ofta, i de flesta fall beroende på, att
r esultatet av arbetet stoppas eller stannar inom relingarna av
eget fartyg.
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At L slåss Lillhör företrädesvis ungdomen. Dennas spänstiga dådkraft och verksamhetslusta hör utnyttjas i stället för
att förkvävas. Ungdomen bör behandlas m ed förståend e ungdomligt sinne, eljest blir det gubbar av den i förtid.
Bristande sinne för organiserat och målmedvetet arbete
leeler tiil planlöshel vid övningarna. Planlöshet förslöar den
underlydande. Då dennes arbete elt flertal gånger kullkastas
genom brist på plan, ledsnar han snart att i förväg tänka på
övningarna. Då divisionerna äro slut och övningarna skola
börja, står han inför situationen : "vad skola vi nu göra?"
En sjöman skall naturligtvis kunna klara ut en situation. Här
är det emellertid ej endast fråga om att "klara situationen",
utan också aU lära sill folk vad det skall kunna. Och de t
går givetvis bättre om sakerna i förväg äro genomtänkta.
Beträffa nde övnin ga r ställes personalen inför "situationer"
under stridsövningar och andra tlllämpningsövningar - des semellan måste utbildningsarbe tet fo rtgå lugnt och målmedvetet. Dc flesta måste härunder lära att vara situationen
vuxen, då den sedermera inlräfiar.
Månne icke hos många fänriksleelan vid pansarbåtstjänsten har sin grund just i ovanstående ?
Beträffande möjligheten att bedriva här antydda intensivare stridsutbildning kan invändas att de värnpliktige, åtminstone i bör j an, behöva mycket allmänmilitära övningar.
Det är sant, och önskvärt hade varit, att deras första allmänmilitära utbildning kunnat försiggå i land. Då nu detta ej
går utan den måste ske ombord, bör den verkställas så, att
som regel intet intrång göres på fartygets ordinarie övningstid. Dylik:;t skolor, böra således pågå på cxtratid, t. ex. mellan 1 / 2 9- 1 / 2 10 och 4- 5. Under ordinarie övningstid övas
fartygets alla betjäningar av olika slag obrutna under sill ansvariga befäl.
En artilleridivisionsbefälhavare t. ex. bör således ansvara
för honom underlydande personals utbildning i alla avseenden och må det gå den illa, som försöker tillägna sig någon
av hans folk för att lära honom andra konster.
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I och med detta försvinna dc "disponibla", då ju ingen
ansvarskännand e DB kan veta med sig att hans stammatroser
u nder övningstid sitta och prata bort tiden i batteriet.
Självfallet bör fartygschefen vara elen, på vilken ansvaret
fö r fartygets stridsberedskap vilar. Flaggen ordnar . större
samövningar vid lämpliga tillfällen, svarar för att lagom
"takt" hålles samt förvissar sig genom inspektioner och flitiga muntliga överläggningar alt allt går i den rätta andan.
Det i denna uppsats behandlade sättet för stridsberedsk apens höjand e och vidmakthållande blir möjligt endast om
vi befrias från skolornas övervälde. De s. k. allmänna skolorna på kustflottans rustade delar böra bort om Jandet skall
k unna få full valula av sin flotta.
Låt oss se kanonmynningarna ombord röra sig i stället
för karhinpiporna i land! Det är för att slåss till sjöss som
vi finnas ombord och ej för något annat. Allt vad vi göra
ombord skall gå ut på beredskap f'ör striden, och må detta
bliva vårt rättesnöre.
Och så, Ut på redden, Ut till sjöss!
Karlskrona i febr uari 1\:!22.
A. IF- r.
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Genmäle till N. A.
Februarihäfte t av Tidskrift i Sjöväsendet innehåller några
av allt att döma i hast nedkastade rader under rubriken "Sjömän och Infanterister" av N. A.
Enlig l författarens å si k t bortkastas f. n. vid utbildningen
av flottans manskap såväl slam som vpl. en allt för stor del
av utbildningstid en på handvapensex ercis och handvapensskjutning. De gamla benämningarn a "handvapense xercis"
och "handvapcnss kjulning" torde som benämningar vara
mera lyckade för våra övningar med handvapen än "infanteriutbildning" , som innehåller en hel del annat vari vårt folk
- och detta helt naturligt - sällan eller aldrig övas.
Jag tror att rätt många av kamraterna inom vapnet äro
ganska främmande från N. A :s uppfattning, att vår hanelvapensutbildn ings mål skulle vara färdighet i infanteristrid.
Handvapensex ercis och gymnastik torde vara ibland de
bästa medlen alt såväl disciplinera rekryten, som att fysiskt
och psykiskt göra honom mottagligare och mera lämpad för
vidare utbildning i yrket. Lika litet som i detta fall gymnastikens mål är att göra rekryten till gymnast, lika litet är
handvapensex ercisens mål att göra honom till infanterist.
Skall det skapas en väl disciplinerad rekryt bör den tid,
som anslås till rekrytutbildni ng, väl tillåta även utbildning
med handvapen, och varför taga hort vapnen och därigenom
göra övningen både tråkigare och mindre givande? Yrkesutbildni ngen bör naturligtvis även ingå i rekrytutbildni ngen,

..
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m en lämpligast torde vara, att i dcnsanun::1s hörjan dc disciplin erande övningarna bedrivas i större utsträckning för att
under utbildningens gång få maka åt sig till förmån för yrkesutbildningen, som dessutom ofla är så pass enformig, att den
väl kan behöva ett upprycli:ande moment.
Detta om handvapensex ercisen för rekryterna.
I korpralskolorn a är det enligt milt förmenande ofl·ånkomligt, att handvapensex ercisen även för eldare, hantver kar e och ekonomimän bibehålles. Jag har mycket svårt alt
tänka mig något bättre medel för instruktionsöv ningar och
und ervisning i befälsutövning vid clessa skolor.
En annan fonn av handvapensex ercis är slutligen landsti gning. Ej heller dessa övningars mål torde vara att skapa
infanterister, utan fastmer att bereda besällningarn a en välbehövlig uppryckning och omväxling i den ganska enformiga
drabbningscxe rciscn. Att ibland någon av befälet försöker få
en fältmässig priigel på dessa företag torde ej få anses vara
av ondo. Jag tror knappast framgången av dylika försök är
så stor att den behöver verka störande - ens på en antiinfanterist. Tryggt kan nog påstås att vår flottledning ej har
for avsikt att i krigstid låta våra fartygsbesättn ingar uppträda
som infanteriförba nd. Detta hindrar dock ej, att det under
vissa förhållanden kan visa sig av behovet påkallat, all från
örlogsfartyg landsätta väpnade styrkor.
Vad handvapenssk jutningarna belräll'a instämmer j ag i
N. A: s åsikt, atl de ej böra bedrivas i avsikt att skapa landstormsmän . Däremot bör så pass mycket skjutning förekomm a, att varj c man förvärvar sig någon färdighet i km·binen s användande som eldvapen.
Gällande timplaner i 6 månaders rekrytskola för stamm anskapet upptager för däcksavdelnin gen i genomsnitt 6 och
för eldare 3 1/" veckotimmar för utbildning i såväl exercis
som skjutning med handvapen. skjutövningar na taga för
n ärvarande över hälften av denna tid i anspråk, och bör här
en ändring ske, så atl exer cisen gynnas på skjutningens beko stnad, men knappast torde väl med fog kunna påstås, atl
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särskilt den tid som anslås för eldarnes handvapensutbildning
är för rikligt tilltagen.
Av N. A:s artikel synes framgå, att han önskar att vårt
folk skall utbildas att vara enbart sjömän, men ej militärer.
Enligt mitt förmenande bör vårt manskap utbildas såväl till
sjömän som militärer med ett ord till sjömilitärer. En god
militår uppfostran hos personalen är en lika viktig grundbetingelse för skapandet av en god fartygsbesättning som
fordran på sjövana. Särskilt i de tider vi nu leva, då så
många krafter arbeta på förslappandet av den militära disciplinen, är det av vikt, att ej försvarets egna män genom oövertänkta eller okloka reformer bidraga härtill.
Släppandet på till synes rätt så obetydliga fordringar på
militäriskt uppträdand e torde i detta fall kunna få avsevärt
ledsammare följder, än man på förhand kan vara benägen
att tro,och släppes en gång efter på fordringarna är det säkerligen förenat med ganska stora svårigheter att sedan reparera
skadan.
Stockholm den 28 februari 1922.
Th. Flygare.
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und 'l'elephonie.

Datum

l

Diarie- 1
nummer

Uppfinning ens art.

5/2-22

3492/20

Anorcln ing Y i el hjälpcli eselkompressorer , speciellt för
cli eselmotoranläggn ingar för fartyg.
H. H.
B la ch c, I-Iellerup, Danmark.
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Vinkelmätningsin strument för kustnavigering. M. A.
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schDtz & C :o, Neumllhlen bei Ki el.
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