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Dardanellerföretaget. 

Under år 1924 ulkom en bok betit lad »'.(he navy in Lh e 
Dardanellcs campaign» av admiral of the fleet lord Westcr
vYcmyss, en av dc deltagande amiralerna under Dardaneller
företaget. 

Krigsskildringar, •som utgivas under e ller omedelbart efter 
ett krig, hava ofta den s·vagheten, att författarens subjektiva 
uppfatlning av händelserna sätter sin prägel på framställ
aingen. Nys·snä mnda arbete, som. grundar .sig 1Jå dagboks
anteckningar, innehåller såväl .författarens omedelbara sub
jektiva ·uppfattning un der händelsernas gång som hans senare 
me ra obj cktisa syn på Lingen. 

Då boken innehåller mycket av intresse beträffande stri
den om ,JuJstfäslningcn »Darclancllerna » torde en redogörelse 
för innehålJ.et kunna intressera tidskriftens läsare. 

Amiral \Vcmyss .förde vi-d krigsutbrottet befäl över en 
kryssareeskader med uppgift att kontrollera Engelska kana
lens mynning, ett uppdrag, som. blev mer och mer far·ofyllt på 
grund av de tysl<a ubåtarnas ökade aktivitet. 

Den 13 februari 1915 kallades amiralen t ill dåvarande 
»First Lord», Mr \Vinston Churchill, 'som Ineddelacle honom, 
att han var avsedel för en ·expedition till Ostafrika med upp
gHt att oskadliggöra tyska kryssaren Kön·igsherg. 

Den 16 febr uar i kontraorder. Ny order. Försök att for
cera Dardanellerna skulle vidtagas, bas ·upprättas å grekiska 
ön Lemnos och amiralen beordrades som guvernör över Lem-
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nos och chef för basen.. Avresa skull e äga rum snarast möj 
ligt, vidare order ·sln~ ll e sedermera komma, någ ot som em el
lertid ~eke ägde rum. 

Då amiral en lämnade »tF'irst Lord», m ötte han Lord 
Fis:h er, ett möte som han r elat erar enligt fö lj ande : 

»Jag hade ick e samtalat med honom sedan år 1908, då 
han fö.reslog mig befattningen ~såsom »Nav al Secrctary », till
läggande att denna utn ämn~ng skulle vara en ä ra, enär många 
av mina äldre kamrater ,skulle förbigås. Det enda villkoret 
tyckles vara att jag absolut skull e underkasta m ig hans åsik
ter. Jag vägrade indignerad a tt mottaga utnäm ningen under 
dessa förhå llanden, oaktat befattningen Hråga var den j ag 
efte rsträvade vid denna tidpunkt. Efter detta mitt aYslag 
hade ing-en ·som h elst beröring ägt rum .m ell an os•s. 

När •ha:n därför nu kom emot mig med utsträckt hand , 
fann jag situ:ationen n ågot lustig. Men det var kr ig, han var 
»Fir.st Sca Lord » och jag en yngre konteramiral, s<å j ag lä t 
udda vara jämt .och i det jag m ed någon ov51ja fattade den 
framsträckta hand en, g}o.rde j ag refl ektionen att kriget sam
manför t. o. m. p·ersoner, som få lt av·ers•ion för varandra . 

Förutom aU h an ·sa de mig att det var ett maktpåliggande 
uppdrag, som tilläe lats mig, .gav h a n mig va rken ord er, orien
te ri•ng ·eller några som hel<st riktlinj.er för lösandet av up p
gi-ften. Således fick jag ge mig ~väg utan någ ra instrukti oner 
med undantag av ·en •schematisk plan för bombardeJ·ing aY 
fort en, utarbetad av amiralen Sir H enry Jac kson. » 

Den 17 februari lämnade amiral en L ondon tillsamm ans 
m ed sin stab, som .bestod av kommendö rkap ten 'Mitch ell , 
kap ten Bevan och intendent 1\lhller. 

Resan gick över Malta, vat"'e•st amiralen hade tillfälle aH 
träffa amiral Limpus, •som varit ch ef och organisatö r för lur
lö•sk a flottan intill krigsutbr·olbet.. Amiral Limpus var av den 
åsikten, att om for ten vid DardaneHerna .demolerades, skull e 
Turkiet upphöra att existera .som poLitisk enhet. Han bcskre \ 
vidat'C lurkarna såsom bittra motståndare till ett förbund m etl 
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Ty·skland och trodde att så snart .dc fingo känna trycket av 
kriget, skulle ttwkarna vägr a att slåss. 

Undel' utresan till Mudr os a ngj ordes Tenedos, där ett 
sammanträffande ägde rum m·ed högste !befälhavaren för d en. 
engelska flotta, som blockerade .Dardanellersundet, viceamira l 
Carden. Amira l Wemyss hade väntat att nu få vidare in
struldioner men fick endast veta, a tt en•bart hamnen och själva 
staden Mudros skulle stå under hans befäl, däremot icke ön 
i sin helh et. Vidare meddelades a tt 10,000 man kunde vän tas 
inom k or t, men någon plan för ett kombinerat förelag kände 
amiral e a rden lika litet till som amiral \.Yemyss. 

Amira l v,remys,s gjorde således sin entre vid Mudros med 
oklar ·uppfattning om vad han skulle förbereda men hoppades 
em ellertid a tt inom kort 'få ytterli ga r e instr uktioner även om 
de skulle vara trevande. 

Den 25 februar,i gick amiralen i land för att undersöka 
vad som fanns. Han behövde kaj er, kran ar, fär skva tten m. m . 
m en uppläckte att platsen var i fullständig avsaknad av del 
s·om kunde vara till någon ny tta. I land sammant räfTade ami
ralen m ed en grekisk marinintenclent, vilken förde befälet över 
en m~ndre garnison, som tydligen hade om hand materialvår
den av n åg ra kanoner och str å lkasta re vid hamninloppet. 
Intendenten m eddelad e amiralen, a tt han ick e hade några 
maktmedel för att förhindra vad ä n arniralen företog sig. 
Om denna garnisons !befintlighet hade amiralen ic'ke haft n å
gon aning. 

Amiralen saknade medel att sätta kra ft bakom sina order, 
ända tills en a u stra lisk 'bataljon ilandsatlcs, vil ket ägde rum 
den 7 mars.. Emellertid sk ulle dessa trupper h ava · övningar, 
varför även desamma ick e vor•o ständigt tillgängliga, men deras 
blotta närvaro hadre sLor moralisk betydelse. 

Om de •svårigh eter som mötte amiralen, ·säger han sj älv: 
»I London hade jag utnä mnts till guvernör över en ö, som, jag 
vid framkos len ·befann styras av sina egna offi ciell a myndi.g
heter, och •skulle styra en stad mot vars innevånare jag icke 
hade någon ·befogenhet samt fö ra befälet över en operations-
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bas, som låg på ett territorium, vilket teorcLiskt om än icke i 
verkli gheten var neutralt, och svara 'för des's säkerhet. Min 
uppgift var ingalunda lättare på grund av min fullständig a 
obe'kantsl<ap om det rådande politisk läget.» 

Emellertid grep amiral \Vemyss sig an m ed lösandet HY 

sin ·uppgift och da 1icke ön Lemnos hade resurser att lämna 
allt vad han behövde, anlitade han i stor utsträckning varve l 
på Malta. Färs·kvaltenfrågan var kritisk, ty gena1st från bör
jan var det tydligt att tillgången enelast räckte till för inne
vånarna s eget hehov. 

Amiralen meddelade amiralite tet detta samt rekvirerade 
fartyg m ed destillcringsapparaler, men erhöll svar att några 
dylika icke voro disponibla samt alt han skulle utnyttja möj
ligheterna på Lemnos, ty enligt »ll1editerranean Pilot» (en 
icke officiell handling) skulle vattentillgången å ön vara 
riklig.*) 

~1alta f,ick hjälpa Lill och klara saken. Varje fartyg, som 
lämnade Malta till Mudros, fyllde sin clubbelbotten med färsk
vatten . 

Den 1 mars anlände general Birdwo.od, befälhavare för 
dc australiska och nyzeeländska trupperna, och nu först fick 
amiral \Vemyss höra att närmar.e 4,000 man kunde väntas. 
Den 2 mars ägde 1krigsråd rum mel'lan amiralerna Carelen och 
\Vemyss •samt general Birchvood, varvid Carelen uttalade som 
sin. åsikt alt turkarnas dolda kanoner och rörliga batterier 
omöjliggjorde minsvepning, varföre dessa batterier måste bort , 
innan något framgångsrikt anfall kunde tänkas mot de inre 
forten. Därför måste trupper landsättas . 

Amiral \Vcmyss fick nu klart 'för sig att huru m å nga 
ångare, bogserbåtar, pråmar m .. m. !han än kunde anskaffa , 
skulle han aldrig få för många, samLidigt som han börjad ~· 
ana, vad som skulle komma att fordras av ·basen .. 

D.en 9 mars anlä·ndc ·en fransk general, som gav \Vemyss 
en svår cl1ock, i det h an meddelade, atl han underrättats om 

·:·') Kursiveringarna lLro referentens. 
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att amiralen skulle förse de inom korl anländande franska 
trupperna m ed allt vad de rekvirerade. 

Av det ovan r elaterade framgå r huru pla·nl öst och i största 
hast hela det kombinerade företaget i·gångsalts vad beträffar 
basens utbyggande. 

Bätlre planlagda vo.ro icke heller trupptransporterna till 
basen. Den 12 mars anlände ångaren Franc·onia som den 
första av de transportfartyg, å vi lka Royal Naval Divis·ion om 
8,500 man var embarkerad. D ivisionschefen, general Paris, 
meddelade \Vemy.ss, att embarkeringen hade ägt rum på så
dant sätt att om en 'karl var ombord på en ångare, kunde man 
vara säker på att hans kappa var ombord på e n annan. Där
för måste hela hans styrka sättas i )and, reorganiseras· samt 
å ter em barkera, innan de voro tj änstdugliga. Detta ansåg han 
skulle kunna ske vid Mudros. Amiralen förklarade emeller
tid att detta var ogörligt ·på grund av brist på kaj er, 'kranar, 
pråmar m. m., .och föreslog, att Mgärderna ifråga i stället 
skulle äga rum vid Alexandria eller Port Said. Detta försl ag 
m eddelades även amiralitetet, som emellertid önskade, att 
r eorganisationen skulle äga rum vid Mudros. Sedan amira
len påpekat att det icke var beroende på .ovillighet ula·n pra k
ti skt .fullkomli gt ·outförbart ändrade amiralitetet åsi kt och 
recrganis·ationen ägde rum i Egypten. Efter detta fick amiral 
\Vemyss klart för sig, att han själv måste vara beredd att 
orga<nisera allt på p latsen och icke lila på något bistånd av 
myndi gheterna i England. 

Amiralitetet hade beordrat en maltesare att upphandla 
båtar, pråmar m .. m. i Med•elhav·et, m en an'liral \Vcmyss an
vände till all lycka sina ·egna agenter, ly den 26 mars medde
lade maltesaren att beslag hade lagts •på dc båtar ban k öpt. 

I ett br·ev den 13 nwrs säger amiralen: »Telegram kom
ma in i sådan mängd, att korgar 'kunna fyllas, order från 
England (vanligen motsägande), rekv,isitioner från a lla h å ll, 
förfrågningar om det möjliga och omöj l.iga, allt detta ger Dig 
en ide om vad jag må•stc syss la med .dag och natt». 

Angående minsvepningen i Dardanellersundet säger ami
ralen, att besättningen på trålarna, som användes 'för m in-
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svepningen , ick e tålde den h ä ftiga granateld, för vilken de 

utsattes, på grund av saknaden av disciplin. Man tog då fri vil

liga, vilka försöklc svepa sundet natten till den 13 mars. Vis

ser ligen förstördes åtski lliga minor, men h ela minfältet lycka

des man icke rensa, och dc svåra föduslerna visade tY'dligt at t 

försvar et var starkare än anfa ll et. På grund härav fick man 

änd ra metod. Svepning måste äga rum under dager under 

skydd av ·kraftig eld från sla gskeppen. Detta betydde emel

lertid stort ammumilionsslöseri, .men då detta var den enda 

möjligheten för flottan att slå sig igenom utan hjälp av land

stridskrafte r, vilket engelska regeringen önskade, beslöt man 

a tl göra -ett försök. 

Uneler mars månad >började utläggning av ett av amirali

t etet utsänt ubåtsnät i inloppet till hamnen vid Mudros, men 

utläggningsarbetet gick långsamt på grund av brist på per

sonal. 
Den H\ mars insjuknade viceamira l Cardcn och då han~ 

närmaste man k onteramiral de Robeck visserligen vaT äldre 

cfficer men yngre .i graden än amiral vVemyss, .skulle den 

s istnämnde övertaga b efälet över flottan. Då h an emellertid 

ansåg sig böra ,fullfölja si t t påbörja de ar·bete med iordning

s lällanclrct av 'basen vid Mudros och jämväl ansåg att högste 

befälhavaren måste vara vid 'flottan, telegraferade \Vemys~ 

till amiralitetet och föreslog, att de Robeck borde utnämnas 

till v iceam iral, samt förklarade, att han sjä lv lojalt skull e 

stä ll a sig tmd er dc Hobecks befäL 

Den 17 mars anlände genera l Ian Hamilton och kr'igsråd 

ägde rum. Härvid beslöts alt ett nylt anfall nästa dag skullL 

igångsättas mnt befä'lstningan1-a i ·samband med förnyad min

svepnin g ocrh atl på grund av de :härvid vunna resultaten 

sk ulle rSedermem avgöras i vilken utsträcknring och på vad 

sätt Ian Hamiltons •blivande arme skulle ·utnyttjas. 

striden den 18mars går ami ral Wemyss icke näTmare i n 

på. Hesultatct smnmeraJ· han på följande sätt. Slagskeppen 

kunna icke forcera sundet, förrän minorna undanröjts, ocl' 

detta kan ej äga rum förrän turkarnas dolda batterier för· 
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s törts vilket fordrade att halvön var i de allierades hand. 

Alla huvudoperationer måste därj'ör anstå, tills förb eredelser

na för ett kombinerat anfall hunnit slutföras. Under tiden 

s kulle försvaret oroas genom ständig beskjutning. 

Am'iral \ Vcm:)nss fortsa tte s'itt arbete vid Mudros. Nu 

gäll de det att skafra för landstigningen erforderl.ig båtmatr

r iel och så småningom började samlas vid Mudros en mäno·c] 

småfartyg, vilkas bemannande emellertid erbjöd svårighet"' i 

brist på personal. Flera bemann•ades med greker. Så en dag 

gic<k en bogse,rbåt sönder. Vid besi·ktning visade det sig a lt 

sabotage förelåg från besättningens sida. Besättningen hade 

tydligen heppals att få ligga kYar i 'land med full avlöning. 

Men am iJralen log nu i lu med hårdhandskarna och saibotno·e 

förek ommo icke vidare. o 

I slutet av mars bestod amiiralcns stab av 11 personer, 

som h ade rfullt upp m ed arbete .. Härom säger amiral en: 

»Arbe tet hade icke behövt vrara hälvten så hårt, om någon 

som helst fårberedelse h ade ägt rum i England. Vi plågas aY 

amatörstra teger och amatörkrrigar-e.» 

Beträffande 'lands tigningen påpekar amiral \Vem)nss att 

elen mest omsorgsfulla orgatTisation crfot'dradcs för att för

fl ytta en armada på över 200 •fartyg med åtföljande pråmar, 

ponton er m. m. från basen till Tesp. utgångslägen. Dc minsta 

detalj er måste icke blott genomtänkas utan även omsättas i 

a:rder. Då inga fartyg fingo ' 'is.a ljus, måste största uppmärk

samhet ägnas tiderna för de olika .fartygens förflyttningar för 

att förhindra a'lla mö j hgheter bill olyckshändelser. Allt detta 

sta:hsarbete måste äg.a rum rinom en stab, vars personal a ldri r.r 

förut hade samarbe tat. "' 

Målet för landstigningsstyrkan \"aT besittningstagand et :-t\· 

Kilicl Bahr-platån på Gallipolihalvön för att därifrån kunna 

behärska forten vid förträngningen av Dardanellcrsund ct. 

. TuTkarnas dold·a och röTliga baUc·nier skulle samliicligt för ·· 

störas. 

Turkarnars försva'l"Sstyrka uppskattades till 40,000 man 

och motstånd var att förvänta. 
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Anfallsplanen omfattade följande huvudpunkter: 
l. Beskjutning av Bulaidinjen vid daggryningen av del 

av Hottan med åtföljande sk·enlandstigning på fastlandet norr 
om Xerosöarna. 

2., Samtidig ·beskj utning av de höjder, som behärskade 
viken mellan Gaba Tepe och Nibrunesi Point, åtföljd av land
stigning av australiska och nyzeeländska trupper. 

3. Samtidig beskjutning av södra udden av Gallipoli
halvön, åtföljd av landstigning i niirheten av Kap Helles. 

F 1ranska flottan skulle dessutom demonstrera mot asia
tiska slidan av sundet och franska kåren 'skulle landstiga nära 
Kum-Kale. 

Samtliga större landstigningar skul:le föregås av land
sättning av »covering force.s», som hade Eli uppgift att be
sätta själva 'strandlinjerna och skydda ilandsättningen av hu
vudstyrkmna. 

Förbindelse mellan .land och resp. Hottavdelningar skulle 
ombesörjas av signals·tationer, etablerade och bemannade a v 
nottan. 150 skott per .gevär och kanon, 1,000 skott per kul
·spruta och 7 dagars proviant per man och häst skulle iland
för.as för,sta landst'igningsdagen. 

Angående tidpunkten för Jandstigningen säger amira l 
\Vemyscs: »Efter mycken rådplägning heslöts att landsti g
ningen skulle äga rum vid dagningen, trots de fördelar av 
överraskning, som ·en nattlandstigning .skuUe medföra. Svå
righeten, för att icke säga osannoli1"hei'cn, att landstignings
båtarna skuHe uppnå stranden på räU plats under mörkret 
ansågs. vara tcillräckligt sl<äl för beslutet och detta skäl ble\ 
ytterligare understruket av faTan av eventuell förvirring, so m 
kunde uppkomma genom omibo.rdsättandet av tung·t utrustad e 
trupper i båtaT uneler mörker. Man planerade därför, alt dc 
större fartygen .skulle under mörker närma sig så nära strä n
derna ·som möjli,gt och embaTlwra trupperna i båtarna Yi cl 
första daggryningen.>> 

Den 19 april voro slutligen förberedelserna färrdiga , pla
nerna uta,rbetade och erforderliga ·order utfärdade. 
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Amiral \Vemysrs erhöH befälet över ett av de engelska för
band, som skulle unclerstöclj a landstigningen och beskr'iver 
händelserna vid den honom tilldelade landstig.ningsplatsen. 
Landstigningsexpeditionen gick förSJt till Tenedas av det skäl 
att denna ö låg blott på halva arv,ståndet till Gallipolihalvön 
och dä:r,igenom minskades •riskerna för tbåtarna, •som måste 
bogseras till halvön. Trans.porten rindclacles i tre divisioner, 
v,ardera bestående av ett hjälpfartyg, två minsvepare, lvå trå
lare och en flottilj bestående av 6 ångs lupar och 30 slupar. 
Varje flottilj indelades i sex bogseringsavdelningar omfattan
de ·en ångslup ·och fem slupar vardera. Hjälpfartyget bogse
rade två bogseringsavdelningar samt varj.e minsv·epare och 
trålar.e en. Truppen1a •förflyttades tri ll hjälpfartygen från 
transportångarrna vid Teneclos. 

Natten förflöt :lugn. Kl. 4 f. m., medan det ännu var 
fullständigt mörkt, stoppade fartygen, båtarna gin go upp 
långskepps och d •ebarkeringen började med precision och un
der hillkomlig tystnad. Amirralen säger härom: ».Så tyst 
skedde deba<I·keringen, a'it det hela verkade •som om trup
perna voro spöken.» Kl.. 5,15 •f. m. 'bröts tystnaden av ett 
kanonskott och genast satte hela flottan in med ett häftigt 
bomba,rdemang, vilket upphörde först när båtarrna voro nära 
stranden. 

Vid landstigningsplatsen X begingo turkarna ett fel, som 
för engelsmännen underlätbele landrst!igningen. I stäHet för 
att vänta med elclöppningen, ·tills båtarna nådde stranden 
öppnade försvararna eld .så •snart båtarna ·kommo inom skott
håll. Följden blev elen att försvarsstäMningen röjdes i förtid. 
Slagskeppet Implaea•ble gick in på 400-500 m. avstånd från 
stranden och ibeskjöt med 'bredsidesdcl med 30,5 cm. och 15 
cm. kanoner för•svars•ställningcn och tack vare detta bombar
demang .Jyckacles landstigningstruppen komma i land utan 
fö,rluster. 

Amiral Thursby, som ledde hudstigningen mot Gaba Te
pe, säger bl. a.: »<Debarkeringen' skedde så ljudlöst, att jag 
troclrde att densamma icke hade börjat och lät refterhö1ra vad 
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som betade. Min flaggadjutant rapporterade att redan h alva 
styLI"kan var i båtarna. Ja,g trodde aldrig att detta skull e 
kunna äga rrum så tyst att jag icke skulle hava hört det fr ån 
bryggan.>> 

Hur kritisk situationen var vid Gaba Tepe framgå r a v 
amiral Thursby's ·skildring. »Omkring kl. 11 e. m. den 25 
anlände "Beach Master' kommendörkapten Vyvyan, upprörd , 
till amiralen och meddelade, att han hade ett viktigt brev frå n 
general Birdw:ood. Denne underrättade om, att hans divisions
generaler framhållit som sin åsikt, att de icke trodde det möj 
ligt att hålla sina ställningar på stranden, och att, mn t rupper
na måste ],ämna stranden, borde detta ske så snart som möjlig t. 
Kommendörkapten Vyvyan 'rapporterade att han giv>it tran
spo.rtfa.rtygen order att s•ända sina båta.r till stranden. Ami 
ral•en 1blev förvånad , ty han hade ingen uppfattning om a lt 

l'äget var så kriti•skt i land. Amiral Thursby ansåg emellertid 
aU ett återtåg under natten skulle medföra svåra förluste.1 
samt att han ·så ·s.nart det dagades 'skuJI.e kunna hålla tu r 
karna i 'Schack med ,sina fartygs.kanoner. Ami.ra:len kontra
menderade därför ·o.rd>ern att båtarna skulle sändas ~ land 
samt 'beslöt att själ'v .gå i land samt personl1igen rådgöra med 
gcner.al Birdwood. I samma ögonblick kom ·emellertid slag
skeppet Quecn Eli7jabeth med general Hami lton ombord, var 
för amiral·en gick ombord fö.r att orientera genera.J·en om lä 
get. Nu hölls krigsråd och det beslöt-s att hålla •stranden till 
vilket pri1s ,som helst. Detta bes'lut meddelade amirakn pe r

sonligen general Birdwood. 
Trupper, Jmnoncr och övrig materiel landsattes alltjäm t 

under konstant -eld från turl<arnas kanoner och handvapen 
Far1tygen kunde icke h ålla artillerielden nere på grund az 
den skicklighet med vilken fiendens kanoner uoro dolda 
Til'lifälligtvi's fördröjdes även landsättningen på grund aY 

. fientlig fartygseld från sundet, vHken e ld tvang transp ort
ångarna att hålla si,g utom skotthåll, tills de engelska slag
skeppen dr<ivit n ·ort de fiientliga fartygen.» Så långt amiral 

Thursby. 
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S·edan Kum-Ka.Je hade •evakuerats blevo batterierna å 
asiatiska sidan besvärliga särs,kilt för landstigningsplatsen \'. 

De engelska och transka tartygen bekämpade utan uppehåll 
dessa batterier, men undkomma själva icke oskadade. slag
skeppen Agamenmon och Henri IV skadades åtskilligt, dock 
icke allvarligt. Slagskeppet Albion måste gå till Mudros för 
att reparera. Slagskeppet Pr.ince Georg träftades au e n 15 

cm. granat och skadades så svårt att hon måste gå till varvet 
på Malla tör reparation. 

I samhand med ·enge.Js•ka 1sl•agskeppet Goliaths sänkning 
av en turkisk torpedbåt ,gör amiralen följande reflektion: 
»Det har beräknats, att det .fo·rdras åtskilliga ton bly för atl 
döda en man i lant'kriget; ,j ·sjökriget )(.an en enda torped för
orsa,ka många männiiskm·s död. På land ha,r soldaten nästae 
ständigt obekvämt, ombord har sjömannen jämförelsevis be
kvämt, tills det ögonblick "iwmmer, då hans liv efterfrågas. » 

På grund av de hittills vunna resultaten var det uppen
bart, att stora förstärkning ar voro nödvändiga, innan fram
gång ·kund e påräknas, men på grund av det be'satta området s 
ringa djup, vilket icke medgav ,slåendet a:v läger på G a Jl.ipol'i
ha.Jvön, kunde dessa förstärkningar :icke föras direkt ti.Jl ha lv
ön utan först till Mu>dros. Detta medförd e att basen därstädes 
m åste ytterlig,are utökas, och amiral vVemyss återvände dit , 
där han ansåg sin närvaro vara mera av behovet på'kallad än 
vid Helles å Gallipoli. 

Den 22 maj erhMls underrättdse om att tyska ubåtar 
lyckats. intränga ·i Medelhavet. Försvar•et mot ubåtar låg vid 
denna tidpunkt i ·sin linda, varföre flottan av trupptramsport
och för.rådsf.a·rtyg, som under en hel månad legat utanför H el
les och Ar1Zac utan att oroas, enär de le,g,at utanför de turkiska 
kanonernas maximiskottvidd, nu måste söka skydd ·i Mudro s 
hamn. Detla me1dförde att såväl trupper 1som mate.riel först 
måste gå ti,]] Mudros och här om'l•a,stas i mindre fm·tyg, ay 
vilka det tillgängliga antalet var 'bedr·övligt ringa. Allt detta 
m ediförde ökat arbete och ökade sv.årigheter. Genera'!' Hami1-
boil med stab, ·som hitti:lls varit embark·erad å flottan och kun-
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nat förflytta sig från den ena lands~igningsplatscn till den 
andra, måste jämväl debarkera. Lämplig plats föJ·efa.nns ej 
å Ga1lipolihalvön, varifö.r Kephalo på ön lm bros valde:S l ill 
högkvarter. Avstånden härifrån voro till Helles 13, Lill Anzae 
l 7 och till Mudros 55 cng. mil. 

Kephalo måste skyddars mot ubåtsanfall och teleg.rafkab
lar utläggas för att erhålla erfondedig förbindelse. 

I ett brev av den 23 maj säger amiralen: »Det modern n 
kri,get lämna.r endast ringa plats iför ·st.rat·egi. » 

Amiralen ·omnämner därefber förlusten av s}agskeppcn 
Triumph ·och Maje•stic genom u'båtsan.falL Den materiella för 
lusten i och för sig vaT av ringa betydcl.se och förlu sten :-t \ 

pensonal r.inga, m en den m 'orahsl(Ja betydelsen för ·~urkarn a , 
som lidit stora förluster, var obestridlig. Dessutom tillkomm o 
jämvä1l vissa administrativa svårigheter va<i beträffar de rä d 
da1de besättningarna. 

Ve·rk·an av de lyckade uhåtsanfalrlen gjorde alt det än n 
icke var tillrådligt att lå<ta slagskeppen ligga till sjös·s utanföl 
GaUipoh 1såvida icl<>e 'förde!<en motvägde nackdelen_ av_ det h.~ir 
vid föreliggande ris1kmomentet. Så var emellertid 1cke lor
hålland.et. Erfarenheten hade med full tydligh et visat att vär
det au flackbanepjäser var mycket ringa vid beskjutning m' 
löpgravar och hinderlinjer, speciellt då det icke fanns möjliy
het till noggrann eldreglering, vilket var fallet i nuuarwEil 
läge. På grund av uiJ:Jåtshotet måste des,sutom beskju~ning 
hädaneHer utföras av fal"Ly.gen und.er gång, vilket ytterh gare 
skulle minska v·crkan . 

På rtrund av general Hami'ltons enträgna framstäHnin!-P 
om förs~ärkl1'ingar beslöt regeringen att ·sända tre nya div i 
sio.ner. Samtidigt .började även gamla kryssare och nya m o 
nitorer, utrustade med tO'rpedskydd i form av »bulges » an 
lända tiM Mudws. D essa fartyg visade sig vara av utmii rk l 
nytba. För transpo-rt av truppter ·Och hästar konstruerad es 
motorpråmar, ·som vor~o flatborttnadc -och förut fö.rsedda m ed 
speciella .landgån·gar, vill(a kunde fä'llas ned när pråmarn : 
tog.o land. Lastförmågan var 400 man eilcr 40 hästar. Am ' 

- 213 -

ralen säger: »Vad skuHe vi icke hava givit om vi haft några 
sådana den 25 april. » 

De utlovade förstärkningarnas ankomsttid hö'lils •Så hem
lig, att när de t första fartyget, Aqvi.1tania, den l O juli med 
G,OOO man anlände till Mudros, hade amiral Wcmyss därom 
ingen aning, vilket gjor:d·e s·itualionen i viss mån prekär. Far
tyget anlände till hamninloppet tidigt på morgonen, då del 
~innu var fu 'llls,tändigt mörkt, och då des·s ankomst icke var 
m eddelad, var naturligtvis genomfarten i ubåtsnät-et slängd. 
Då det tog tid, om även kort, att öppna nätspärren, måste far
tygel ·stoppa och därigenom erbj uda -ett ypperligt mål för ett 
fi entligt ubåtsanfalL Allt gick emeUert:id väl. 

Först i s1lutet av juli anlände till Mudros en engelsk gene
ral såsom befälhavare för förbindels-eväsendet och nu under
gingo dc militära förhållandena vid basen en förändring till 
det bättr.e. Dröjsmålc·t med uts,ändandct av en sådan befäl
havare an·s,er amiral Wemyss vara ett ytterligare 1n·ov på rcge
ringen<S 'lätlsin n e och brist på för u tscende. 

Vid denna tidpunkt började även vården av sjuka och 
sårade bliva nöjaktigt o-rdnad. Härutinnan hade mycket 
bru slit. Vid planläggningen av landsligningen hade man räk
nat med att ingen S•Om helst :befattning skul,J.e kunna tagas 
med de sårade förrän vid mörkrets inibrott första landstig
niJ1 gsdagcn, då man beräknade kunna föra samtliga så ra de 
till 'la,sarettsfartyg utanför landstigningsplatserna. För detla 
ä·ndamål hade faTtygsbåtarna särskilt utrustats, men det blev 
snart lydligt att förher.edelscrna, •i och för sig goda, ägt rum 
i alldeles för ringa skala.. På grund av den ringa terräng 
t rupperna vunno efter landsrtigningen, visade det sig omöj ligl 
att ·ordna fältlasarett i land. Tillståndet hos de sårade var 
därför -sorgligt, när de nådde sLmnden, och anta,let överväl
digande. Al la di,sponibla båtar rekvirerades därför för deras 
tran·sport tirl .Jasar-ettsfartyig.cn, som snart voro överfulla. 
Flottan tog •ombord så många sårade den kunde, men likväl 
fanns det många som icke kunde härlJärgeras. Man fick där
för se båtar fwlla med lidande mä·n .gå från det ena farlygrt 
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till det andra sökande hjälp. Till sllut lade man dem ombord 

på tomma transportfartyg, varest de funno åtminstone skyel d 

mot väd.er och ;vind, men såväl 'läkare som .förbandsartik b 1 

saknade•s fullständigt. Här erhötllo de dock så småning ::J m 

ti·ll fällig skötse l a v läkare och sjukvårdspersonal från örlogs

fartygen . 
Med de förstärkningar geneml Hamilton erhåUlit, l r, 

blandade elivisioner och två infa,ntericlivi,sion.er, beslöt genera

len företaga operatione.r i större skala än vad hittills disp o 

nibla trupper medgivit. 

Operationsplanen gick u t på föiljancl e : 

1., Forcerat anfall! frå•n Anzac för att avskära laJ1dför

bindelscn mellan turkiska hnvudstyJ"lwn och KonstantinopeL 

2. Eftersträva att erhålla sådana uppställningsplats e1 

för egd artilleri, att sjöförbincleJsen mellan turki·ska huYu tl 

styrkan samt Konstantinopel och Asiatiska kus.ten lmncle för

hindras. 
3. Erövra Suvlavikcn för att använda denna som vinter

bas för trupper.na vid Anzac och övriga trupper i norra opera

bion:sområdet. 
Turkarna började nu få allvar lig känning av de engels k: 

ubåtarna i ;\'larmarasjön. Deras .försök att spärra Darclanel 

lersundet vid NagaJ·.a med ulb'åtsnä:t, be•vakat av bevaknings

båtar och försvarat av sä-rskilda batterier, visade sig vara in

efl'ektivt. 
Amiral \Vemyss beskriver •fll era av de engel.ska ubåtsr :l i

cl erna, vilka lämna ypp erliga exempel på mod och uthåUiglwi 

En relation av dessa raider lig:ger emellertid utanför ram L' J 

arv denna uppsats. 
Under Dardancltlcrföretagct sökrte 14 u-båtar forcc.ra su n 

det. Av dessa sänktes 2 ·engelska och en fransk.. Ubåtarn a 1 

~Iarmarasjön tvungo turkarna att av.stå från trupptra·nsporlN 

över sjön, vilket i hög grad inv·erkade 'På insättandel av res er

ver på ho·tade p latser. 
Denna svårighet hade även general Hamilton räknat m c , 

när han -planlade sin nya op eration. Han ansåg det nämlige l 
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s·åsom sannolikt att landstigning nattetid vid Suv;la icke ge

nast s'kuHe komma att möta något allvarligt motstånd, då 

samtidigt anfall skulle äga rum vid Anzac. 

Vid planläggningen av denna operation .fick man ä ven 

taga hänsyn till följande faktorer. .Pör de i företaget deJ

tagand e trupperna ,f;a•nns icke erf.ordcrligt ulrymmc i M.u·dros 

och 1mbros utan ma.n måste även tilrlgripa Mytilene med r esp. 

60, 15 och 120 ·Cing. mils avstånd från Suvla. Från trenne 

baser måste 'tr.upperna sålede1s .föras över sjön på vägar, som 

vid dagsljus kunde iakttagas av fiend en, och landstigningen 

·skulle äga rum på en öppen kust som behärskades av tur

karna från 'ba'komliggancle höjder. För att företaget sku!l e 

kunna igångsättas så oväntat som möjligt må·st e det cläl"'för 

äga rum under skydel av mörkret och detta faktum var ut

slag.sgi<vandc för tidpunkten, vi lken bestämdes till natten 6- 7 

augusti, då månen gick u p p kl. 2 f. m. 

Vid Anzac ·skulle förstärkningar i·landsättas uneler de 

närmaste tre nätterna före 'landstigningen vid Suvla. An

märkningsvärt ä r att detta kunde äga rum och trupperna så 

väl döljas på ringa terrängområcle, att tu rkarna synbarligen 

icke hade någ.on aning om företargeL 

Vad turkarna beträffar, stälilcles de inför en situation som 

liknar förhållandet vid landstigningen den 25 april. De visst e 

att förstärkningar anlänt och de väntade förnyat anfall. An

fallspunkten kunde de emeltlertid icke förut·sc på grund :1v 

engelsmännens herravälde till •sjöss, som medgav rfritt val. 

Denna osäkerhet öl<acles genom skenföretag. Trupp erna vid 

Mytil ene kunde likaväl hola asialiska l\.usten, där frans·ka 

örlogsmän voro aktiva .. Dessrutom utspreclos även fatlska ryk

ten f.ör a'lt tvinga turkarna till ,sp littring av sina ·stridskrafter. 

Engelsmännen å sin sida ihöl lo anf.allspunkten så hemli g, 

att många oft'icerare icke visste något därom, förrän de land

sattes vid .Suvla. Som exemperl ka·n a nföras att chefen för 

styrkan vid Mytilenc, en general, icke visst e anfaUspunklen 

förrän han underrättades därom av che:fen på det ödogsfar

tyg, som förde honom till Iandstigni•ngsplatsen. 
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Detta hemlighetsmakeri gjorde även att turkarnas r eser

ver voro splittrade, och försvarsstyrkan i·nskränkte sig till en

dast tre batalj.oner och c:a 20 kanoner.. 
Landstigningen lyckades t ill fullo. De förutnämnda mo

lorpråmarna vi:saJde sig helt motsvara sitt ändamål, i det trup

perna kunde i landsättas torrskodda. 
Vad anfa11et vid Anzac betäiil'ar använde engelsmännen 

ett ·knep :för att taga en viktig 'Ställning, vars besittningsl:t

gamle spelade en avgörande roll för framryc.kningens m;jj

li gh et. ställningen ifråga homlbarderades av fartyg u n de r 

längre tid r egelbundet kil. 9 e. m. under belysning av strå!

lmstare. Efter 10 minuters bombardemang släcktes strål 

kastarna och bom.bardema·nget upphörde. Efter 1 O min u ters 

uppehåll upprepades samma manöver. Avsikten var att 

invagga :försvararna i den uppfattningen att så fort strål

kastaren lyste skulle bombanclem.anget börja, varvid de skull r 

ut rymma stäHningen, tills sh·ålkastarna släcktes. Ändamålet 

vanns fullständigt. Natten till den 6 augusti upprepades ma

növern och beskjutningen borttog ~judet av de framryclwnd e 

engelsmännen. Kl. 9,30 e. m. avskärmades strålkastarna och 

ögonblickligen ryckte crngelsmännen fram s:a.mt besatte den u t

rymda ställningen. Kl. 1 l e. m. voro även närliggande shill

ningar .i engelsmännens händer. 
Framgången blev ej den av en:geJ.smännen väntade, del

Yis beroende på att någr.a divi•sioner icke tillräckligt energiskt 

fortsatt framryckningen efter landstigningen. Orsaken t ill 

detta dröjsmM berodde bl. a. på bristen av dricks:vatten f ö1 

trupperna., Svårigheterna härutinnan hade vid operation er

nas pl.amlä.g.gning icke förbisetts, men vidtagna anordning:u 

för distribueringen av vallnet visade sig icke h 0s lå prov et. 

Planen gick ut på att vid stranden skulle ordnas tank::u 

med vatten för f1lera dagars behov. Härifrån sku ll e vattnet 

pump:as till tankar belägna längre in i •land .för att serlan 

transporteras vidare av mulåsnor. Flottan tillkom uppgiften 

att föra vattnet till :stranden. Armen skulle däreJter ÖvC'r

taga distribueringen . FJ.ott<an löste ·sin uppgift, men vark e, 
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mulåsnor eliler Yattenkärror ilandsattes tillräckligt tidigt fö r 

a t t d e uttröttade truppc·rna skuHe kunna förses med :vatten. 

Dröj smMet ·synes hava ha'ft en paralyserande ~n verkan på 
truppcrna·s framryckning. 

Den 16 augusti var det tydligt, att det rstort anlagda fö.re

taget misslyckats och :att vidare resulLat icke kunde påräknas 

utan :st:ora förstärkningar. stridernas höjdpunkt had e nåtts. 

Segern hade hängt på ett hå.r, vilket även framgår av general 
Liman von Sand·er s bok »Fem år i Turkiet». 

Frågan om företagets av·brytande syntes nu amira1l "'e

mys•s böra tagas under övervägande, så:vida icke ·e t1fordcrliga 

förstä rkningar inom kort hmde .förväntas. Emellertid var 
amiralen mot ett avbrytande au företaget . 

Ett nytt anfall av flottan mot orten anser han icke hava 

större ch anser att lyokas nu än det hade under mars månad .. 

Men att forcera :s'Undet m ed en sjöstyd<.a ansåg han likviii 

m öjligt. Detta försJag hade förut icke rönt vä~villigt mot

tagande, ·enär man ansett :att en sjö•styrka, som lyck ats forcera 

sundet, så Iänge Ga'llipolihalrvön rvar i turkarnas händer skulle 

bl iva avskuren från sin bas och tvingas ·slå :sig ut, innan r!en 

hunnit vinna någ:ot egentrligt mål. Nu hade emellertid situa

tion en förändrats. En sj östyrka ·innanför Nagara sk.ulle så 

för svåra förbindelserna Iför turkarna å h alvön att desamma 

på grund av brist på materiel snart skulle bliva ett Iättfåncret 
b 

byte för de l andisatta engelska tlruppcrna. 

De turkiska forten, minor, dolda batterier och torpedbat

t eri er skuJUe visserligen 'kräva sina offer sh·äl Hråga om .fartv cr 
o b 

som personal, men fartyg under gång med hög fart, bcskju-

trande fasta batterier på nära •h å ll ·oc'h dolda av konslcrJ· md 
d" b 

tmma sku'lle ej vaTa lätta mål. Dessutom~ måste man även 
räkna med betydelselll av överraskning, varjämte eventuella 

förlu ster måste jäinföras med vinsten och denna s:kulle i detta 

fall varra så stor, att den rättfärdigade en hög förlustpr.ocent. 

Amiral W emyss ansåg, j u mer han studer.ad·e problemet, före
taget icke blott utförbart utan även syrnnerligen lämpligt. 

Tidskrift i Sjöväsendet. l G 
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För att skydda land stigningsplatsen Yid Suvla mot ubåls

anfaU uaad es här en nätspärr. Tvenn e slagskepp statione

rades innaniför spärren med uppgift att beskjuta turkarna, 

då tillfälle därtill garvs. 

Amir a l vVemyss omnämner ett specie.llt .faH av insubor

dination. En handelsfartygsbesättning vägrade att forls ~itla 

lossningen e.fter kl. 6 e. m. under motivering alt det s tred m ol 

deras {ackföreningslag. Amiralen försökte förgäves påpc!' a 

för dem att fienden iokc tog h änsyn till denna lag samt jäm

förd e deras f örh åJl landcn m ed deras l anelsm ä ns i skytleg ni 

varna ·OCh fram:J1öH deras opa tri otiska upprfö rand c. De döm

des av amiralen bH fängelse, då en av tesältningen proteste

rade under framhålilande av att h an va r rysk underså lP. 

»Gott, då skall Ni sändas till r yska kryssaren Ask olcl» , s \·a

rad e amiralen. Vid detta svar 'fö~·ldaradc sig r yssen nöjd m er{ 

domen, ty han fr uktade säkerligen att, lwm han ombo rd pi! 

A•sko.Jd, sku lle han nog ·snart dingla under rånocken. 

Frågan angående Dardane'lrler-sundcts for c·cring av flott an 

:hade emellertid inom flottan tagit fast f-orm. Den 23 oktober 

avreste stabsdhefen, kommendör Keyes, tiH England, för a t t 

fördägga amiralitetet ooh » vVa r Council» en plan för force

r ingen . Amiral de Robcck a n såg icke p lanen lycld ig men vi llt: 

icke motsätta sig den. Amir al "\Vemyss gi ll ade den därem ol 

till fullo. 

Den 27 oldaber anlände den nye Ö·vcrbef ä lha varen , gen e

r a l ·:VIonro, viJ.ken elft.ertrält general Ian Hamiltron. Gen cr:1' 

:vlonro ansåg den militära situationen ogynnsam ·samt fö re 

sJ.og på det livligaste omedelbar utrymning av Ga Uipolihah li n 

I ett telegram den 31 oktober säger han bl. a.: - - - ·

»s tränderna och bryggorna, som äro nödvändiga f'ör landsä /1-

ning av materiel och personal äro utsatta j'ör välrik tad el .Z; 

för:bindelscrna med land äro osäkra oc'h ber:oende på rväclrcl. » 

Häremot gcnmä:ler amirarl "\Vemyss att under samma fiir

h ållandcn had e expeditionen if ortgått ända seelan förrsta lan,'

stigningen ,j april m ånad .. 
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Generalerna Birdwoocl Byn " ocll Da,,r· es . t .. el d 
' h ll1S a111 e l11eL 

gen era~ Mon~·o , den .förstnämnde dock med reservation för de 

strat~_grska och p olitiska föl jder, som en utrymning skulle 

medJom. 

I ,~tt t e,Jegram den 3 novem~Je r tirll gen era l Birdwood säger 

lord l\.rtchener, att h a n trodde att amiralitetet k omme at t gå 

med på ett försö•k a lt forcera sundet tJ" lla·· eraand . 
. ' bo e. »- --

~ann ol1l~t komm er en förändring att äga rum i befä let över 

flottan , 1 det att "\Vemyss f å r befä let för att crc 1101 t'"· f" 
. , o n ora orc!:-

nngen ». 1 elegrammet ·s lutar: ».Jag vägrar absolut att un tlcr-

teckna ·en ord er om evakuering, enär jag ansmatt detta skulle 

s~u~~ ~n e~d ett a llvarligt nederlag och m edför a stora rförlu ster 

saval Ifraga om döda som fån«a·r» 
h • 

Omslag i uppfattningen vor o 'lika plötsliga som ofta för e

k?mmande. Redan nästa dag, den 4 november .crhö.J:l crenera l 

Brrd wood från lord Kitchener meddelande 0111 att ett ;örnva t 

anfal_l av Hotlan icke komme att äga rum samt or de r att i 

hemli ghet utarbeta en plan fö·r utrymning av Ga.J'lipolihalYön . 

De~1 9 november amlrände K i lchen cr till .M ll·cl ros för ::Il l 

personligen .få en uppfattning av situatio nen. Följd en härm· 

blev a tt han den 22 november telenraferadc tiJI Ena'la• 1 ,. J 
f" l h h nc Ov .l 

ores og att Suvla och Anzac genast ·skulle utrymmas undr r 

det att HeHes borde hållas. 

Vid dc.~:n a tid å terkom kommendör Keyes från England. 

Han had e torelagt amiralitete t •Och »\'Var Council» f'Orcerincrs-

1 "' ' 
P ·anen och ehuru h an icke lfåH nåcrot slul «i lt icrt s , . 
l h h "' \aJ , a n såg 
lan, at~ pl~ncn låg gynn sa m, då han lämnade England. Fran -

ska a~~n~rahtctet ansåg planen förmånlig och skulle lojalt un

derstod.) a densamma. 

å ~en 24 ~1ovemrber avr:stc am'ira l de Robcck till Engbnd 

P t.)anst ledighet och amiral "\Vemyss övertog befäl t ·· -~ . 
flott D o . . . . e I.Hc! 

an. a amn al \V cmyss rcke 'VIsste, huruvida de Ro h , J· 
skul'l o t l - . e c ~ 

e a er-wmma e.l11 er ·Jcke, ·s tod han inför valet av ·sätt at t 
lltöv b CJ t v 

. a e a e · ore h ans berfä l endast tillfälligt, var det han s 

:.likt att följa de Rorbecks polit ik, i annat {all skulle han följ :1 

Sl.l1 egen. \Vcmyss beslöt de l senare och förs ök te p å allt .'\ :it t 
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genom seri er av telegr am /fö rmå amiralitet et att beordra ell 
omedelbart anfall av flottan.. Amintlen höll general Monro 
undc·rkunnig om sina åtgärder. 

Amira l \ Vcmys·s plan gick ut på fö lj ande. En eskad .~r 
bestående av 8 slagskepp, 4 lä tt a kryssare och lO j agare skull e 
tiLlsammans med 4 äldre slagskepp som förrådsfartyg saml 
h and·elsångare med kol och amm unition i n tränga i Dardanel
lcrna under mörk.cr på sådm1 tidpu1nk t, att de voro norr om 
den smal~ fö·rträngningen v id Nagara v id daggryningen. Samt
liga fartyg ·sk ulle förses med skydd mot minor (mine hum
pers) . Under skydd av mörkret och dolda fö r strå H<.astarn a 
vid Kephez g enom konstgjord dimma kunde man Iförvänta 
a t t .de sku.lile lyckas ·forcera minfälten och komma fö rbi be
fästningarna . Uppgiften ,för de fartyg, som lyckades komma 
genom, var ,förstörarudet av alla förråd v id slränderna, all a 
småfaTtyg, ·som kunde utlä gga minor, samt anfall mot forten, 
vilka skulle t a ga·s i ryggen. 

En andra eskader o·m 6 slagskepp, föregångna av svepan-
de jagare, skulle syd mn minfälten beskjuta fort en vid dag-
ningen. 

En tredj e eskader ·bestående av ett slagskepp, 2 monito-
rer och 5 kryssare skulle ·skydda trupperna i 'land samt bc
skj u ta forten över Gallitpolihalvön. 

Samtidigt sku1le trupp erna ·i land anfalla turkarnas ställ -
. ningar f'ö r att binda deras rörliga artilleri så att de tsamma 

ick e skulle kunna användas mot tartygen och minsveparna. 
General :Monro ansåg emellertid ick e alt företaget skull l 

hava något av.gö'l·ande inflytande, även om det skmlle lyckas 
De övrig generalerna delade i ·stort sett hans uppfattn'ing. 

Under dessa 'kriliska dagar voro även vädrets maldeJ 
ogynnsamma {ör engelsmännen. IDen 26 n ovember •bröt e1 
tredagars svår storm lös, som å~stadkom förluster i både per
sonal och m ateriel. På Ga'llipoli ·och v id Kephalo brötos pirar 
och vågbrytare sönder, villkel fullkomligt Iförhindrade sjö.för
bindelserna; bogserbåtar, p r åmar och rodd,båtar sjönko eller 
blevo vrak.. Stormen åtföljdes av sky,fal l, som delvis förstö rd 
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skyttegravar och stödjepunkter samt d ränkt e .fl er a av fö r
sv~rar.n~. ~ill r åga på olyckan blev det strä ng k yla, så a tt 
man fr oso Ihjäl eller b:Jevo sjuka. Omkring 200 döda och 
10,000 sjuka måste evakuer as från stridslinj en . Angående 
stormen s verkan i Kephalos hamn säger amira len: »En del av 
stranden liknade en jättes tor skrothö cr ty å aJ o t o . o o . · · "' n, )a ar, pramar och I oddbatar ~ago 1 en enda r ör a om varandra, rså det såg ut 
so~n ·Om desamma had e fattats av e n jättehand och utan åt
skrllnad slungats mot strand en. » 

Den 2 december utnämndes amira'l \Vemyss till vice ami~ 
~·a l .och av detta drog han den slutsatsen att amiral .de Rohcck 
ICke ~kull e å tervända och hans hopp om ett f·orceringsförsök 
steg a nyo. 

nen 8 december :kom emellertid en kalldusch i ·form av 
etot t elegram från amiral i te let, som meddelade, att regeringen 
~~.a grund av ogynnsamma mi.Jitära förhålland en beslutat att 
,f,orkorta fronten genom utrymmandet av Anzac ·och Suvla. 
Ett s·enar.e telegram ,förklarade, att Kap Helles och sundets 
my.nnling fortfarande skulle h å llas för ·1tt 'I11 edcr"v t··· d ... .. . · ·c 0 1 a · or nya e toretag .for den händelse regeringen skulle besJula del. 

Emc11ertid ansåg ami ral \Vemyss det ändamåls lö·st att 
behålla H elles-zonen .och påpekade detta i e tt t elegram den 13 
~.:cem~ c'l·. Han f.l·amhåller härvid, att hela zonen vore utsatt 
for arhllerie ld från asiat iska sidan oeh h öjderna norr om Achi
Ba,ba. Denna artillerield k omme säkerlig,en att <fÖ'rdubblas 
t~ck va re frigörandet av pjäser från norra zon en och sanna
h~,~ komm e en .förstärkmi.ng av svåra ,haubitzcr och ammu
n~~l·OI: fr~·n Tyskland att så försvåra läget, att ulrymning bleve 
nodvand1g. Där·för an såg amiralen det nödvändiat att ut-r" .. d o _, ,mma aven enna zon samtidi gt som n orra zonen för a tt 
undvika onödiga och ändamålslösa förluster. 
. Utrymnimgsordern i des·s urspru ngliga sl<ick s tod cmeller-

t~d fast och ~u vid tog plan;läggandet av evakueringen. Hög
kvarteret b eraknade de S'annolika förlusterna till 30,000 m a n, 
detta under förutsättning av gott vader. Skulle storm sätta 
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in unider de sista faserna av utrymningen, syntes förlu sterna 

kunna bliva obegränsade .. 
Det egent liga utarbetandet av utrymningsplanen tiUkom 

general Birdwood. Han 'baserade planen på hemlighet och 
hoppades kunna verkställa hela utrymmandet utan att fien 
den skulle få en aning om vad som i själva verl\.et försiggick 
och detta nödv'ändiggjorde att skyttegravarna böllos besatta 

ända in i det sista. 
Natten tiUden 10 deoember hörjade en gradvis, systematisk 

tillbakadragning av pjäser, ammunition, .förråd, djur och per
sonal och fortsatte var j e natt till den 18 december, då all ma
teriel, som kunde räddas, hade evakuerats, och det återstod 
omkring 40,000 man lika fördelade på Anzac och Suvla. 
Denna personal jämte de kanoner , som måste vara kvar under 
det ,sista kritiska skedet, skulle evakueras under de två föl -

jande nätterna. . 
F röratt vilseleda turkarna ägde sjöförbindelsen rum i van -

lig utsträckning mellan Galliipoli och närliggande öar och 
några mulåsnor landsattes t. o. m . under dessa åtta dagar . 
Artillerielden underhölls som vanligt trots det minskade an-

talet p j ä ser. 
För det slutliga utrymmandet hade samlats mer ~in 

hundra motorpråmar, trålare, bogserbåtar och ångslupar vi d 
Kephalo den 17 december. Härifrån di,stribuerades de seda n 
till de olika landstigningsplatserna. Fjorton trupptransp or t
fartyg, två äldre .slagskepp och två lätta kryssare avsågos för 
borttransporten av trupperna. För att förhindra fientlig fl yg
spaning mot Rephalo anordnades stark, ~ständig luftpatrull e
ring vid Anzac och Suvla ,från daggryningen till skymningen. 

Utrymningen var så väl planlagd att såvåi trupper so m 
fartyg .följde den uppgjorda tidtabellen på minuten och lyc
kades så fullständigt att man endast förlorad e en man m ol 

de beräknade 30,000. 
Vid Suvla lämnades ingenting kvar åt fienden. Fyra m o-

tor,pråmar, som drivit i 1and den 28 november förstördes a ', 
fartygseld. Vid Anzac hade en del 1förråd, som icke · kunn:J 
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medföras, staplats upp i högar vid stranden, och så snart det 
b lev ljust öppnade ett cn~elskt fartya eld 1110t d 1 ·· ... ... .. ~ · o essa 1ogar 
for att for stm·a dem. I samma ögonblick öppnade även tur-

k~r,~a e.ld n1<ot stranden och det egendmnliga skådespelet att 
saval van som fiende beskjöto en tom strand utvecklade sig. 

Den 22 december återkom amiral de Robeck och amiral 
'\V cm y ss erhöll befälet över Ostindiska stationen. 

Amiral '\Vemyss slutar sin ·intressanta bok med följande: 
» Skammen för denna tragedi kan 1'cl'e Ja .. O'aas p o o 
• • • . c ~ oo a nagon 

e~slold md1v1d ulan på det rådande systemet, som lägger led-
nmgen av militära operationer till sjöss och 'lands i händerna 
på män i avsal<,nad av eJ'Jorderliga kunskaper och erfaren
h eter för uppgiftens lösande och dess·utom immuna fö·r följ
derna av sina handlingar. Ett anmärkninasvart !faktum a··1, .. b 

aven, att samtliga 1nedlemmar av »'\Var Council» •och ansva-
riga ~för företaget eft.er dess snöpliga slut fått behåila sina 
höga ämbeten. 

Som företaget i verkligheten var, förfuskat från första 
början, Iförlamat på grund av b rist på personal och ammu
nition, vi lka 1faktorer voro nödvändiga för seger och orsak till 
större förluster än som kan sägas, upp'buret av ett oheskriv

~.igt moral.iskt mod och uppgivet vid en tidpunkt, då segern 
a nnu ~ar mom räckhåH, konuner Dardanelle11företaget genom 
alla tider a tt utgöra eH oförgängligt monument åt vår ras 
hjältemod, åt våra ·sjömän och soldaters mod samt åt bristen 
av förutseende och odugligheten hos våra polit,iker.» 

TV. Englund. 
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Några ord om den nya utbildningen av 
flottans reservofficerare. 

Huru flottans reservofficerskår lämpligast bör rekrytera s 

och utibildas har j u länge varit ett segslitet och svårlöst ,pro

blem. Al lt·seclan kårens tillkolllist har en mer eUer mindre 

berättigad, men ofta rätt skarp krHik riktats mot densamm a. 

Klandret 'har emellertid icke endast ko:mmit från örlogsflot

tans män, utan kanske ännu skarpare och livligare från han

delsflottans. Man har dänför ·sedan rätt länge varit på del 

k'lara med, att ticlen varit inne för ·en grundlig omorganisa

tion av kårens rekrytering och utbildning. Nödvändighete n 

härav framstod än tydligare 1 och med genomförandet av 1925 

år·s ,för:svars·beslu t, ty genom detta 'har Hott an s 'behov av r e

servoHicerare vuxit i såväl kvantitativt som kvalitativt hän

s-eende. 
Bestämmelserna för den nya organisationen utarbetades 

fårra året av sakkunniga inom ,flottan enl:igt gruncllinj er, som 

voro fastslagn'a genom riksdagsbeslut. Repres·entanter för 

hande'l:sfloHan d·eltogo därjämte tidvi·s 1i arbetet. Dessa n y:t 

bestämmelser tillämpas för .första gången under innevaranch 

u~bildningsår. Då de i.nnehålla flera rätt stora förändrin ga1 . 

kunna de ·kansl<ce vara av, ett visst intresse. 

Man kan s·äga, att den nya organisationen i stort setl 

avser: 
a.tt gynna rekryteringen h>ån handdsflottan, 

att förbättra ulbild:ni·ngen 'Samt 
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att g•iva reservo·fi'I'cei·ai·na c11 ba··tt·r·e l stä lning s.åvä'l inom 
flottan som soc·ialt. 

För re'kryteringen •finnas endast två .käHor, nämligen han

delsflottan och sjömanskårcn, ty som en för·sta fordran på en 

reservotricer måste man ju angiva, att han slwll vara sjöman. 

Erfarenheten har visat att den bä:sta av dessa källor är han

delsfl ottan. De största svagheterna i den andra rekryte·rings

källan - ·sjömanskårcn -ligga ju dels i att det varit svårt 

för den f. d. korpral·en att •som officer gö•ra sig gällande gent

emot sina .förra kamrater vid underofi'>icers- och sjöm.anskå

r·erna, dels i svårigheten för honom att efter slutad tjänstgö

ring få anställ·ning vid handelsflottan. Nackdelarna med så

dan rekry.tering torde för övrigt vma tillräckligt väl kända. 

Här bör endast påpekas, att densamma setts med mycken 

ovilja inom handel'sfloUan och att detta i ·hög grad varit or

saken till den minimala reserv·ofl',icer·srckryteringen, som i 

många år erJ1ölls från handelsflottan. 

I de nya bestämmel1serna har man också, som nämnts, 

sik.tat på att huvudsa•kligen få folk från handelsflottan, men 

man har enligt det nyssnämnda riksdagsbeslutet ·ej <hdt stängt 
vägen för flottans eget folk. 

De vildiga•ste fordringarna för antagning tiH reservkadett 
(R. K.), som 'titeln nu blivi.t, äro: 

maximiålder 27 å·r, 
god vandel, 
god hälsa, 

avlagel sjöl<.aptensex.amen •samt 

att 'ha fullgjort hela eller viss dC'! av värnpl>iktstiden eller 

att vara korpral (flaggkorpral) vid däcksavdelningen och ha 

genomgått und erofi'.icersutbilclning och en i kommandarväg 

nännare angiven kompletteringskurs. 

Man får sålunda två kategori·er R .. K., nämligen dels f. d. 

Vär111pliktiga, vilk,a utbildas till s'keppstjänst, dels f. d. stam

anställda, vilka utbildas til'l artilleritjänst 

Den största nyheten :i de för aspi.ranter från handelsflot

tan gällande an tagningsbestämmelserna ligger däri, att nu-
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m era fordras icke alt hela värnp'liktsövningcn fullgjorts, li la n 
endst c:a 100 dagar. Detta bör ju verka stimulerande p å re
kryteringen och de t torde icke nämnvärt försämra utbiH
ningen, kanske snarare tvärtom. Den utbildning, som sjökap
tener och ,styrmän enligt det förut gällande systeinet erh öl l-J 
såsom värnpliktiga efter signalskolans slut, stod nämli ge n 
ic:kc i något som häl,st sammanhang med den fortsatta utbi ld
ning som reservofTi cersaspiranlerna erhöllo. Nu är dd i sliil
let så ordnat, att ·så snart de värnpliktige genomgått r ekr ~ l
sko lan och elen därpå följand e höstsigna'lskolan kunna tle 
antagas till R. K. Vill någon emellertid antagas till R. E. 
seelan han fullgjort h ela värnpliktstiden, gå r det naturli gtYls 
också, om han i öv~rigl fyller fordringarna. Troligast är em el
lertid, aU s,törre delen av de sökande komma att utgöras HY 

sådana som enda:st fullgjort de 100 dagarnas övningstid. l\I ed 
andra ord: man tillser genom denna hestämme'lse, att m an 
får rdativt ungt folk, som nyss avlagt sjöka·ptensexam en. 
Nian vinner också bäUr'e sammanhang mellan de olika ul
hilclnings'Perioderna.. Den värnpliMige sj öl(aptenen 'kan näm
ligen redan på ~e tt tidigt stadimn inrddas på sin blivande 
tj ä.111st. Detta sammanhang i utbi'ldningen bör bli bättre, när, 
som under nästa utbildningsår blir fal'let den blivande kacl et l
o fTic ercn för R. K. får hand om de värnpliktiga r edan Yi<i 
inryckningen och sedan följ er dem under hela utbildnin gs
ticlen som R. K. Denne ofl'icel"s förvärvade personalkännedom 
hör va m av s~tort värde vid deras antagning. 

Vad beträlTar antagnings:bestämmelserna för den and1 ·t 
kategorien gäl'ler följande: 

Då en korpra'l vid däcksavdelningen genomgått undc -
oiTicersskolans högre lums, kan han, om han anses läm pl i~ , 
kommenderas till ·en kompJ.e tteringskurs, för vilken sä·r•skilda 
bestämmelser utfärdats i kommandoväg. Vid slutet av d enna 
kurs genomgår han en •prövning, vid vilken representant fr an 
rikets navigation·sskolor äge.r rätt närvara. Godkännand e h~
tyg från denna kompl~ettering,skurs heräUigar honom nämli
gen atl vinna inträde i navigationsskolan<; sjökaptensk la:-s . 
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Sedan han så avlagt sjökaptensexamen, kan •han beviljas 
t j änstledighet för idkand e av handelssjöfart. Huru denna 
hans praktiska tjänstgöring å hand'Clls.fartyg ska'll m·dnas är 
ännu ej fullt klart. Sjömansunioner m. m. stå här hindrand e 
eme'llan.. När han ·eft er et.t år återkommit f.rån denna re·sa, 
kan han bli R. K. Det är sålunda en lång ·och besvärhrr vä'' ,., ,., 
han hM· att gå, m en genom dessa b es tän1melser v•inner man 
dels aH ga'llringen blir noggrann, dels hoppa s man, att han 
skall ha konunit i s·å god kontakt m ed >hande1l.sflottan, att han 
för framtid en kan ägn a sig åt hand elssjöfart. Erfarenheten 
visar nämligen , att det varit så ·svårt för de res ervofl'icerar e 
som förut varit ']"orpraler att få plats i handelsflottan, att de 
mycket of ta sökt sig yrken i land; yrken i vi'lka dc icke under
hålla och ä n mindr.e förkovra sina insikter och färdigheter 
som ·sjömän. 

De antagningsbestä mmelser, vilka här i korthet om
nämnts, tillämpades för första gången förra å r et och visade 
.det ·sig, att den första R. IL-kursen kunde börja sin tillvar o 
med 15 ynglingar om i m edelta l 23 'levnadsår. 12 av dessa 
voro från handels{lottan och av des,s.a hade 9 varit elever å 
skolskeppet »Kennedy», nuvarand e »af Chrupman ». A'lla 15 
hade a,vlag.t sjökaptensexamen 1925. De tre f. d. korpralerna 
hade naturligtvi·s ej utbi'ldats efter det nya systemet m ed 
kompletteringskurs m. m. De utbild a s därför i år tillsam
mans med dc övriga, d .. v. s . ti.U s·keppstjänst. De sökandes 
antal översteg med en man det, som cfllligt Kungl. Maj :ts b e
stämmelser finge antagas. 

Om nyheter.na äro m å nga och betydeJ.sefttlla i fråga om 
antagningsbesl,ämmelserna, äro de av än större betydelse vad 
beträffar utbildningen. Våra förutvarande reservofl'icers ruspi
ranters splittrade förläggning ·å ~olika pansarskepp har nu ut
bytts mot en vinterförläggning vid Kungl. S}ökrigsskolan och 
en sammandragn1ing sommartid av kul'sen till ett särsldlt för
hand, 'bes tå ende av en torpedkryssar e och •tre torped- eller 
vedettbåta r. Genom att förlägga R. K. till .sjökrigss•lwlan och 
l ~ta dem ingå i marinens k adettkå r vinnes ,na.l:urligtvis en 
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närmare kontakt m ellan dem och sjökadetterna. Man h oppa, 

att genom att på detta sätt så alt säga smä'lta ihop de ol ik a 

kategorierna, den blivande reserv·officeren skall få större sa m 

hörighetskänsla med stamofl'iceren, än vad hittills varit falk l. 

När han .får en IS jökomm endering skall han Mand gun'l·um s

kamrat erna trätTa vänner sedan skoltiden och meningsfrän

der, m ed vilka han gärna umgås. Dessutom kan j u en i un g

domsår en vunnen väns~kap mellan de olika flottornas b eriii 

va ra a v den stöPsta betydelse för förhå llandet flot torn·.t 

emellan. 
Ett av de för s.ta vil'!koren för a tt denna sammansmäl t

n ing skall lyckas är em ellertid att de ·olika 'kategorierna bo, 

leva och äta tillisammans, eller med andra .ord att sjö·kr igs

sko'lan ·är inkaserner.ad . .Nu äro R. K .. tillsammans med s·tam

kad·etterna så gott som endast und er gymnastildektioncr n,t 

samt un,cle r handvapens exerc isen, men l eva eljest under för

hållanden, vilka rätt betydligt skilja sig fr ån stam.kadetternas. 

En av den nya organiiSationens förutsättningar saknas allt sa 

ännu. Det är sålunda ur R. K. -•synpunkt livligt att h oppas, 

ja, nästan en n ödvändigh et att •sjökrigsslwlan snart blir in

kasernerad.. Då först kan en av de bä·r a nde idee rna i d en 

nya organisationen komma till sin fulla r ätt. 

R. l{ . äro nu förlagda å Ni ord, som ligger förtöjd n eda n

för sjökrigsskolan. De 'bo i kadcl·tmä•ssen, bespi sas fr ån sj (i

manskårens matinrättning, ha sina lektioner .j gunrummet ; i 

exped i tionshytten och i sjökrigssko'J,ans mäss ha de överlii s

ningsrum . Den kadettofficer, som har hand om dem h ar s i:1 

bo1s.tad på Niord , där ·de dessutom över vakas av en veckoh -

vand e underofl'icer. Dc ha det med a nd ra ord rätt bra , ai

mins.tone enli gt de .pretentioner, som vi här i landet ha ra 
dylik förläggning. Men give tvis är en kasern med ljusare ot h 

luftigare lokaler , idrottplats m. m. ett stort öns~kemål än •n 

ur r en förläggningssynpunk-t 
Fl'ån många h å tl har framställts en undran, huruvida en 

sammansmältning sådan som d en omtal,ade överhL1vudtag l 

.är möj'l•ig. Man har h ållit före, att skillnaden såväl vad ål d r 
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som u tbildning, uppfostran m. m. beträffar skul:le vara alltför 

stor. Huruvida dessa farhågor varit b erättigade ell er icke, 

kan ännu icke avgöras. Erfarenheterna från endast denna 

kurs .få ej vara avgörande. Ett slutgiltigt omdöme •k an ej 

avgivas förrän om n ågra år, då man sett hur systemet verkat 

på de olika kategorierna som ofi.ieerar e. 

E n jämförelse mellan IS j ökadetterna och årets R. K. k an 

sammanfattas på fö lja nde sätt. I fråga om teore tisk under

byggnad äro give tvis ·sjökadetterna överlägsna ., ne äro ju 

a:Ila studenter. Av de bo R. K. från handelsflottan, som nu 

01 27) ä ro •kvar ha dock nio •st. avl<agt realskol eexamen eHer 

gen omgått n ågon av gymnasiets 1·ingar; den tionde har ge

nomgåt,t fjärde k la ss i högre a llmänt läroverk. I prakti<sk 

sjöm ansutbil dning äro dc däremot överlägsna sjökadetterna. 

R. K. ha i mcdelt.~l me·ll an 2 ~och 3 gånger så många sj ömå

nad er som äldst•a årskursens sjökadetter. Ett fl ertal av dessa 

sjömå nader äro fr ån 'segelfartyg å avlägsna farva tten. R . K. 

äro omkring ett å r ä ldre ä n äldsta årsk ursens kadetter och 

två år äldre än •sina gradkamrater. Dc är-o kort sagt mera 

mogna och et1farna och synas vara överlägsna som sj ömä n, 

m en äro underlägsn'a i fråga om a·l:lmänbildning och i viss 
mån som militärer.. 

A v v-ad man hit·tills kan döma har sammansmältnings

för söket slagit vä l ut. S•litningarna 'mellan stam och resen 

ha varit •så goLt som inga, och de få fat!, när fr iktioner fö,re

kommit, ~ha varit ·relativt lätta at·L ordna upp. Idrotten h ar varit 

ett gott medel att öka samhörighet,skänslan. En kadett, som 

ingå r i et-t ·idrottslag, vilket .utåt representerar sjökrigsskolan, 

känner mer än annars hur 'S'kolans ära och anseende vilar på 

hans skuld ror. Bland båda kategorierna •kadetter har en viss 

strävan .ii'!! samförstånd och föi'Ståels•e av :iden konunit till 
synes. 

De ämnen, vari R. K . . meddelas und ervisning, -äro betyd

ligt färr e än sjökadetternas. Nav igation ha .de r edan läst i 

nav,igatio.nsskol.an och då målet för d eras utbildning är, att de 

skola kunna t jäns tgöra som fartygschefer och lwmunenderade 
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officerare å hjälpfartyg föreligga inga militära skäl för att dc 

sko la :Jäsa •språk, matematik m. m. Deras schema omfatta1 

sålunda : sjökrigskons t, organisationslära, vapenlära, f.örbi n

clelsetj än,st, inil:ernationell rätt, bef<ä lsulbi ldning, in tendentu r

tjänst, handvapensexercis, p i•stoJskjutning, gymnastik och 

idrott, befälstjänstgöring samt arti llcriövningar. Vårterminen 

1927 ha de ävc.t1 två timmar i -veckan unelervisats i radio. A\' 

dessa ämnen ha de endast gymnas1til'- och handvapensexerci s 

Lillsam:mans med stamkadetterna. För a ii a de övriga åm

nena utom pi·stolskj utning och r adio s•wtrar den l<adettofficer , 

som har hand om dem .. Till sin hjälp har denne en styrm a n 

en artiHerikonstape:l, samt en förrådskonstapel, vilka äro in

str ukhonsunclerofficerare i resp. förbindels·etjänst, vapenlär~1 

och i•ntendcnturtjänst; de tjänstsgöna <därjämte som Yecko

havande underofl'ic.erare å Niorcl. 

Det har redan visat s ig att elen tid som står ti ll buds fö1 

att medhinna 1ktwsen, är rätt rikligt ·tilltagen. Det har däri 

ge.nom varit mö·jligt att på schemat inrymma en halvtimnll 

id·Pott varje dag, utöver den som stamkade.tterna ha. E n 

framstäl:lning från r edarehåll aU de sku lle få läsa radio, har 

varit möjlig att tilhnötesgå, ·ehuru det samtidigt framhålli ts. 

att tid en ej på långt näT medgiver så ·omfattande studier · 

deHa •ämne, alt certifikat kan erhållas. Dessutom har ticl eJ 

medgivit att en eftermiddag i veckan under vårterminen ]\u n

nat an•slås åt mu.se'ibesök och ·dyli k allmänbildande und er

visning. 
Även sommarutbildningen är avsevärt förändrad. Erl'a 

renheter från denna utbildning ha ännu icke vunnits, m e1 

allt talar .för att utbildningen m åste bli bättre och enhc lligare 

när nu ett särskilt förband disponeras för R. K:s övningar 

Dessutom vinner m 1an ju den fö-rdelen, att dc utbildas å fa r

lyg, som il11er l•irkna ·dem, å vilka de i krigstid skola tjän st

göTa. De övningar, som huvudsakligen skola bedrivas und er 

denna tid, äro navigering, •signal-ering samt övningar i h an d

havandet av artiHeri-, 1svep-, spräng-, stråll~aslar-, och t ele

fonma tcTialen .. 
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Innan de ·.utn•ämnas till f'a··Il l'I.'],·ar· 1 1 d s w a e slutligen även 
genomgå kurs vid höstskjutskolan. 

Den utbildning, som nu är skildrad, gäller R. K. utib<i1-

dad e för skcppstjänst. De som avses för •artilleri tjänst kom

ma att utbilda·s något olika, heroende på att målet m ed clems 

u~bil dning ~r. ·c.tt annat, nämligen att dc skola kunna tjänst

gara som cl1vrsionsbefälhavarc vid svå·rt, medelsvårt och lätt 

artilleri å ä ldre m·tillerifartyg ·samt som divisionsbefälhavare 

i m edel•svårt dubbeltorn å Sveriges keppen. 

Sltutligen bör n ågra ·ord nämnas om R. K :s vil lko·r som 

r es er vofi'icerare. 

.. . S~dan ~c utnämnts till fänri:kar äro de skylcl·iga att tj ä n sl

gora ho m.anad er, und c·r vilken tid de genomgå en fänriks

~~ur~. Dc äTo därefter skyldiga att ful lgöra två repetitions

ovnmgar om 60 elle r 90 dagar, >beroen de på om övningen ftl'll

g~·re s 'På sommaren eller vintern . Efter första repetiti.onsöv

mnge.n kunna dc bli löjtnanter, efter andra kaptener. För 

at-t blt kap ten If ordras dessutom att uneler minst ett å'!· ha vari t 

b~fälh.~vaTe å fartyg av lägst 400 bruttoton i öslersj.ö- cUer 

vrds:tracldare fa<rt. 

Rör ande de ekonomiska förmånerna kan nämnas, att re

serv~ffiC'er uneler tjänstgöring ha'!· samma lön som officer p å 

s.tat 1 motsvm·ancle tjänstegrad. R. K .. har 150 kr. i månaden 

jämte dyrti.clsbllägg. I ekiperingshjälp erhå lles ] ,000 kr. , 

varav GOO utbetalas vid antagningen tiH R. K. Pc 111sion utrrår 

, vid 55 års ålder och uppgår till c :a 900 :kr. å rligen. o 

Å uniformen ha•r, som beka·nt, elen ändringen gjorts, all 

den ·blå randen vid galonen borttagits. Slutligen :kan nämnas, 

att befälhavare å handelsfartyg, vi·lken är l ägst löjvnant i re

serven, erhå.Jlit r ättighet att föra etl särskilt b efälstecken (blå 

kluven •standert med gult ankare, omgivcl tre gula kronor ). 

D~_bta utgör ·alltså på •sätt och vis en motsvwrighet tiH cngds

lllannens blå handelsflagg. 

Myck et har sålunda gjorts för aH fönbättra rcservofl'ice

rar.nas såväl utbildning som ställning. Man må hoppas att 
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de gj or da änd>rin gan1a sk ola visa •sig ändamå'l6eniiga och i 

alla avseenden giva os•s en god rescrvofHcers.kår . Skall d en 
nya organisationen även visa sig bidraga ti ll a tt nå det även 
mycket be tydelsefulla målet att åstadkomma ett gott fö rba l
lande mell an örlogs- och handelsflo ttan s män, då har den fyl l 
sin uppgift . 

U. T. 
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Meddelande från främmande mariner. 
:\feclclc laclc från :\lar instab cns Utrikcsavflclninrg. 

(_\ pril .U:t27 .) 

Eng land. 

l Lidningcn 'J'h e 'l' imes för den 16 mars föl' ekommer en r edogörelse 
m ecl en d el .kommentarer •över clc e nge lska ALJant- ocl1 i\lcclelllavsflo ttol'
n as senaste s t ri clsövni n gar. ArU·k. e ln är .gan sk a utfö r lig ool1 •to rd e vara 
av ett visst intresse, varför el ensamma häl' å t ergives ·i obe t )·dligt föekortat 
skick: 

''D c stratc.giska övningar som J.gt rum m ellan Atla nt- (Röd ) och 
:.Vlecle l!'l annottan (Bl· ) i f at·Yattnen vJ.st om Gia)l'altarsuncl mella n den 9 
oclt H m a r s YOI'O av ansen ligt .i ntresse. Föru t s·ä ttningen Yar att "R eclland" 
och "Biueland" vol'o i ·krig m ed Yarancl ra seelan n å.go n tid; dc Röclas 
huvml omräd'c val' beläget l<lt ngt borta i Norcl atla ntcn ocl1 cle Bi lls i M e
clelha Yc t. H.öcl ·ha:cl e en reamskjuten bas i Gibra ltar .och en koloni, som vi 
lmnn a •kalla "Hu csca" omkrin,g 120 mil es n orr o m illacle ira. Denna k olon'i 
h·ac! e bliYi t b esa tt av en B1å lanclsU.gning·sstynka, so m Jåt t fast <fot clär
stäJclcs oc·lt prak biskt tage t r cclcle s ig sjläh. Uneler n ågo n titl J1acle Blii 
flotta ko n\·oje l'at trupptransporter dit, m en slutl igen lä mnat en slagkrys
sare ocl.t t1-å kryssare kY<:tt' i ''Hu csra" 'OCit p , börj a t blocka(] aY Gibrallar. 

c;jö,;tr ichkraftcrna YOt'O fördelad e en l'igt Jö lja ndc: 

Blå Rö el 
Atlantflo t la n . :\Ieclel ha Y s fl o t ta n. 

· -------------~--------------------~----------------------- 1 

S!agskcpp 

Re\ en ge ( [lagg ) 

Iron Duke 
l~ mperor of Incl ia 
Bcnbo•..v 

Mar l!J o t· ouglt 

Tidskrift Sjöväsendet. 

W arspite (fl agg) 
Barham 
:\la la ya 
Ho~ al Oak 

17 
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Hood Representerades a Y 
Slagkr}ssare 

Rep ulse Royal SoYe rei gn 

l Curacao l ·Card if( 

Kryssare 
Cambrian Concord 

Canterbury Ceres 

Comus Cal"J"PSO 
' 

l l Covcntry (kryssare) 
l 

Ce ntaur (kryssare) 

'l'orp eclfartyg 

l 
2 flo W lj l ed are l 3 flottilj lecl a rc 
16 jagare 20 jagare 

Hangarfartyg l Fur·i·ous l E ag le 

u~JJåtar Inga 
Conqucst ( kr~·ssm·e ) 

6 u-JJ tllar. 

Höcl st~yrka var så\lecles överlägsen BIEt ·bclräffamlc s lagfart,:;, jäm 
stillid m ed Liensamma ·i ·frtlga ·om ·kryssare ocll l1angarfaetl·g o~lt nagu. 
underläg~en ·i torpcclfartyg. d~ncl ast Blå s.tp,ka haclc u-JJ å tar·. 

l 

Röd slagflo tta antogs llaYa lämnat en lms 800 mil es ;\i \\ ' om 1\:a, 
st. Vincent •kl. 4 f. m. den 6 mars. Högste !I.JefälllaYaren över Blå slyrk :o 
fick umlerrättelse härom på miciL.lR•g.cn elen 8 och llRns cletacll eracle ~tyrk 
i "Hu csca·' avgid: därpå ,Jd. 3 c. m. samma dag. Den Blå slagnotlan l~lm 
nad·c Gi.brallar lc:l. 8 e. m. U. B. ö\·cr Röcl slJ'l'ka fkl;: känn e.clom om dc,; , 
rörelser kl. 4 ocl1 9 e. m. rcspcktiY C. öYningen skulle !I.Jörj a ·kl. 3 f. J\.. 

don 9 mars v•icl vill,en tidpunkt cle båda l1uvuclstyd:oma, som avg·ått l'rau 
Lagas ocll Gibraltar samt clc B lå·s Lletacllcracle anlelning lJo rd o JJ efin·na 
sig .på nugon plats, som d c m Lt ener att ilaYa av:;~tH fr~ä n ovanri::lrnn da 
utgångslägen. Alla fartyg·s fart var reducerad uneler övningen aY ckon "
miska •skäl. Vanlig ·kei.gs rutin följd es, alla ljus Yoro a,·s·kärmadc nalk l l 
men· ·Stdllkastare fdrugo a nYäncl as efte r eget beclömancle. 

Röcl styrkas mål Yar· att under dager anfalla ·OCll besegra elen unde··
lägsna Blu s tF•kan .innan elen kun'llC undkomma oQ~tYart g.cnom Gi!Jra lln -
s Lmd. Unclel' antagande att Blc\ l!. B. skulle försöka alt ·förena sig m l 
si n cictacllcracle stYrka fru n ''Hucs~a·' måste striclen äga rum untinv:•·n 
för e eHer efter det" en sådan förening· ·ä.g t rum. Hölls uppgin ])lev cnwl
lcrticl .komplicerad därigenom, a lt d c Blå ägde u-lJEttae sarrit Llcras om :in 
ringa överlägsenilet beträffand e torpec.lfarLyg. J{l. 6 f. m. den 9 mar:; lt nd'' 
HöLLs s lagskcppscs·Jmcl·e r m ed en jat:;adlottilj order alt b eiiona sig l'" ' 11 

plat~ utmärkt med A. å karlan samt .framg1u i SSO-Lig riktning m eLl l, t 
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H·~·ssare, en flottilj o'C'l1 ' '·Furiou,;" .fl'amsän·Lla ett gott stycke, IJil clamle 
sö,J, Iinj e Iöl' att träffa •på d en fi en tli ga llll\UClst~Tkan . H. B. över H.öd 
st')Tka llacl e ·Också aYclelat en spanaravdelning beståend e av kryssare un
derstödda av -·J agkrys.sarna "Hoocl" .oc,Jl "H.epulse" för att senomsöka om
råd e t i S\V betecknat mecl WXYZ p1i ·kartan i förhoppning alt p, träffa de 
Blås clctac l1c rade styrka frå:n "IIu esca". Om denna upptäcktes sku!.lc d en 
jagas västvart i avsikt a tt locka BIEt lluvuclStJTka i armar·na p , elen Höcla 
lluvucl sl)' l"kan i (lagningen den 10 väst om lon:;. W 7°. Om elen Höda spa
nar styrkan till kl. 4 e. m. den 9 icke pil.träliat n·ågo nting, skuilc d en förena 

r-·· 
fi g.l. 

, ...... J-

sig mcrl slag1ceyssama, varefter d en förcnaclc styrka n skull e samlas Lill 
H. B. vid B. på ·kartan kl. 7 följand e morgon. 

M ed den llildu fJollan. 

Den Höcla flottan lämn ade sin ankarplat~ i enlighet ·m ecl programmet 
och daggryningen den 9 fann oss - ·slagkrys~arna - guen(le s)·dyart, mc
clan våra •kryssaee ·SYCpte framför oss. E l1u ru d e t vae mule t Yae vi.lclre t 
vacker·t m ccl smul sjö ocll utmärkt 1s'ikt ·oclt de stora f::teLygen rullade 
lätt f.öt' en västlig dy.ning. Det ])Jey ·full dager. Inte t var i sikte. Om
kt'ing kl. 8 f. m. kom det försLfl. n,·gp lan c t mecl rapport om fientliga 
.iagaec ocl t u-~J'åtar , vilken snar-t l' öljcl·c~ av meclclelanclcn om Bh SLJT icas 
ilan·gaeful't)'g ocl1 slagflolla. Und crr iHlclscr om ·fliencl en ingingo guns ka 
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oav:l)rutc t under h ela f örmidd agen och s~· n tes tyd a på at t .. Ccntam", fla!:!:!!

skcpp för' Atlantflottanss jagarflottilj er, -ocl1 jagare vor-o i strid mecl I:ULJ 

fi ·en tl iga s lr idskraJ.ter. Vid m idelagst ill hade vi än nu ej set t t ill dc B la :.: 

clctacllcracle .styrka från ''J-Iu csca" . 'Kort efter kl. 1 e. m. kom m celclelanll f' 

all. tre iHöcla jagare Yoro .försatta ur •s tricll)ar't skick oc l1 omkring kl. 3,,, 

e. m . er l1öl!o vi un derrättels-er om at t ·två Bl , kry ssar e l1ö llo känn:ing med 

Höet H. B., som tydligen vänt Yäs tvar t med si n -slagfl.otta . Nästan s am

tidigt 'lwm mcdrlelandet att tv-å Jl.öcla ·kryssare, "Centaur" oc l1 "Canter

bmy", vilka varit i ·strid när·a elen Blå slagnottan på morgo nen, ansåf!·r" 

hava bortskjutit all sin ammun'itio n oc l1 !'ätt -s·in fart rcduccrael genolll 

cr ll ållna skador. 'l'Yå Blå kryssar·e, en flottilj leclare och en jagare IHtd " 

likalecles f-ått farten n edsatt. 

Kl. 3,, sdktadcs en Blå j agare f r'•ån " IIoo cl" , s.om elå J)efann sig 11 1 

mil cs framför· 'Ttcp ulse". Efter' att !lava lag·t en rökskät'm f\)retog j a

garen tyclligcn ett lior.pc'!lan-fall; men dä d en råkade uneler svår eld fra n 

"Hoods" sekunelära artilleri , blev elen .försatt ur strielbart skiC'k. E n 

livads timme senare siktades el en afr·ikaoska ku s ten som ett gt'å tt stecrk 

i hori-son ten ·i s~·cl ool1 s tra:x. •efter ·k l. 5 c. m änelr·acle el e tY , s la.gkryssama 

kms n oeclvart; clc tre krys-sa rmt i :,;panaravd eloin:gen voro i sikte en oel L 

en halv t.:mm e senare. <Kl. 6.,0 g-ick solen n cel i e tt hav av 'ljusrött orl1 

Ot'ange och elc senast Ct' ll ållna me'!ldclandcnfl. syotes tJ·cla på a t t den Bi a 

slagf'lo ttao foelfaranclc st}l'clC ungcfät' . 'S\\'- lig kurs . Unele r h ela ciagen 

hade vi , slagkryssama, icl' e -se tt n åg-o nting av ocl1 ej haft några und cr

l'ättelser om den Blå clc laclleraclc sty rkan f·t'åll ''H uesca". 

Natten ])lev möl'k med en s mal månskära och ·kl. a c. m. g·ing·u 

" Hoocl" ocl1 "Repulse" mecl elc tt'C anclra kryssarna ostvar t m ot rcnclcz

vous-platsen R Flere tecken syntes giva Yi·cl -!tanden att den Blå slaf!·

floltan, ]1ångt framför oss ocl1 utom .s·rohäll, haclc ändrat J'urs ·i samm<~ 

riktning. Det ·sy n•lcs finnas utsikt .Jör en .sa mman s tötn ing· mccl J-älta strid,;

lirafter unel er natten ocl1 våm kanoner ool1 s tril.ll,astar·c v·OI'O slänclig t ll c

mannacl c. ~å vitt oss ang:'tr för•f:löt em clle t·~i(l natten lugnt. Bl& jagan· 

voro cme llcl'ticl i kontakt mc(] Röcla st)Tknt· långt ntom sJ·nl1 i'l ll i n o rr. 

ty unciCt' clr första mot·g.on timmarna den 10 [)lev .. Furious'' a nfaill eo m'''' 
lot'l}CC!ce ocl1 fkl' farten ncLlsatt otll ·sam ma sal;: ltäml e :hn (le l Höua sl a,e: 

s·kcpp e t ' 'Bcnlr•ow'·. ELL resultat HY samma nstötningen IJlC' \. även att d rn 

Bl å kryssaren "Co\· cntl'y'', ·flaggskepp flit' :vlcclelltavsl'lollans ja::;adloltilj er. 

bl c \· förklarad för·satt ur· slricliJart skick. 

Blå slyr· lms i'nlm!låll(l . 

Kl. 6 f. m: i gryningen gjordes ' 'klart 9kepp" emedan Yi -troclclc atl 

i·oom kort en strid sku ll e ·kommfl. att utkämpas . Men vi b.lcvo besvik n:• 

ty kl. 6,,, \'ill Yilken tiLl sol en Yar nära horisonten ocl1 dagsljus r adLI 
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mecl utmärkt sikt, f,unn os in ga fie n tl-iga fartJ·g i sikte. Omkri ng tio m i

nuter senare erforo vi, a tt J3lå I-I. B. l1 allc verkställt förcndng m ed sin 

cle tach craclc StJTka från " Hu esca" och a tt ha n befann sig ·e tt gott st~·cke 

ostvart ·Om Höcl s tyrka m ccl kurs mot Gi~Haltar· ·sund . llu r !lan lyckats 

•l1äemecl utan att l1 ava tYi nga ts ti l·l stricl, vilka kursee hans s lagflo tta ociL 

rlc lacll cracl e aveleJ nin g s ty et samt va t'CS t för eningen skeelclc för:]) J iv a nwstc

r iee tills eskadramas~ floWi j em as och cl e cn·kla fal'tygens b estick blivit 

ut lagcla i ]{ OI'tet ocl1 reclogöre l-s·c n över opcralionerna, som ])lit' h eml ig, 

är tillg-änglig för flo ttans officerare." 

T id ningen Tl1c l\l a n:cll ester Guanl ian a nser att man av clc nu a\·slu

tade stl'idsövningarna kan clraga b·!. a. ·f-öljande lärclomar: 

"Dc som ha va satt större tillit till torp ed flygplanet än till JJomJJ

flygplanet synas ha va få tt rä t t vad lle tr,äffar s jöstri eler . Dc torpeclfJ~·g

plan, sum Jöt'clc.s å " t<urious" sj·nas, s1l vilt man ·Jwn clöma av f reds

övningar, l1 ava u tfört ett f t'am sbåcnclc a rb ete, eh uru vapnet ännu enelast 

är ,J -sin barndom tro ts det att toepeclf-ällo ing .vat' e tt av cle först påtänkta 

sätten att använcla flygplan. 

Flottan tror ej så vär st mrckct pc möjligile ten av at t fartyg kunna 

sänkas genom anfaH fr·ån Jurten , men 'elen fäster des to m era vikt vie! clet 

sannoli:]{a uti a tt dc kunna äs taclkomma förvirTing i Jormcringen yiJket 

kan m ed föra at t ti lltän kta ta:ktisl'a manöHer föefclas. Flygplanens fart 

til lå ter •cl em at t m er eller mindre välj a s in anfalJs.punl't oc l1 ett plötsligt 

anfall mecl f·lcr e tOl'p edcr s·ku lle säk er J,ig·en tvinga en Jlo tta att ä ncl r·:r. si n 

kur-s ocl't övergiva si na taHiska •pl aner, allclelcs som clc t skedde vie! Jutlancl. 

I avs·ik t att gö l'a fl ygplan en snabbare och f ör att anfallet må kunna 

sk e m era koncentrerat :11at' -flottan infört en särskilt lätt torp edtyp f ör an

Yän:cln ing å flygplan och cl enna komm e t· he lt säkeet att visa sig Yar'a e t t 

fruktan svärt vapen. De t är ai'l-cl cJcs till r'äJcldig t om cl c t enelast fö r.orsakat· 

en par.ti e ll sk ada. En •fartminskoin g av en e ller två k nop h-os " B!Ocll c r'·' 

v:i·d Dog1g·ers ·Bank förorsakad e cl ess undergång oc l1 då under dc senaste 

stei·cls·övningat'na ·Stri >Clsdomarna n cclsatte farten l'l·Os två av slagskeppen 

mecl en knop till i'öljcl av tot'p ecl.skaclor, visade clet s ig vi lken iinclring 

denna ä tgärcl k unelc ås taclkomma i striderna fl ottorna -eme llan. 

J agaren "Ambuscaclc" har nu avsluta t si na pt'ovtm ee uneler vilka 

elen m cc! lättbet uppnåclcle en i'al'l av över 37 J'no·p. 

(TI1e Navy, ap l'il 19/2. ) 

Dc fyra tkanonbåtat', som äro avseeld a föl' K:ioastation en, äro nu snart 

l'ä rcl iga. "P etc rel" kommer att avses ti'll att öka styrkan pil. Jangtscki anQ· . 

"'Dem" ])lir färcl:ig i au,gus ti oc11 skall ersät ta " \\'ooelcock" .f. n. ·i Cllangsll;. 

"G t " l anne av öser " \\'•o-ocllark". "Sea mew" lb lir färclig i oktober ocll er-
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sätter· ' 'R o!)in ''. Dc el'sat ta faetygen blcvo alla fäl'cli ga 1898 och äl'o d•· 

nu uttjänta. :De nya fal't~·gen ä l'o .stötTe oC'i1 s nabbal'e. De äro best)-rkail 

rnecl 3 75 mm. kan. ocl1 8 tkan. av mindre kalib er. En fe mte •kanonb at :i•· 
proj ek terad. (Le 'J'emp s, 18 apl'i l 1927. ) 

"Nelson's'' oell "H.oeln ey's '' !,Q cm. kan. ät'O .20 m. långa och Yilc,.o 

107 tons; ·pe·o:jcktilvik ten äl' 1,000 'k g. ocl1 utgångs hastigheten 800 m. J\ .i

no nens skottYidcl äl' 1· ·i d upps tällning om!)orel 32 km. , men kan b c L>·cll kl 

ökas, dä rest pjäsen skull e uppställas i land. Skjut11astighc ten äe tYå skol 

i minuten. 
10,000 tons kl'yssarnas .20 cm. kan . äeo 10 cm . långa ocl1 väga 17 ton 

Pro j ekti lvikten är· 150 kg. ·O Cll utgångs llas t iglleten 900 m. Skj u~hasti.g•llet •·n 

ä r fem skoll i m·i nu te n, el. •v . s. ,-al'j e kryssare kan på en minut utslun ~· t 

1, ' /, tons me tall ö1·cr sin mots~ån-clarc. (Le Yacl1t, 16 apeil 1927 ) . 

Frankrike. 

1-Ian gae faetyget "Commanelant-'r es te", so m äe uneler byg-gnad i L ll

rient blir .på 10,000 tons dep lacement med ·en längd av 156m., 21,000 ltk r· 

och 20,, •knops fart. Bes t reko ingen kornmer att u tgöms av 6 14. cm. kan .. 

G 75 mm. kan. , 8 enpun·cliga 1kan . ocl't 112 kulsprutor . I .fö rrM hål las l'll 

torpeder för •flygplan, res·e l'Ylnän sle ocl1 allt so m crf·oeclras för att rep '1 

l'Cl'a torped- ocl1 ])ombplan ocl1 för se cl·em m ed striclsfömöclenheter . Fa t 

tyge t ko mm er alL bli en w rkl ig fl ~·gbas. 

(Naval and Cltlilitar_y Reco rd, 13 mars 1927 ) . 

De nya •flottiljle elama av ''L i.on''-;klasscn likna clem av "C I1acal"-kla~

scn •b e lräffan'CI·c skrovets form och al' ~i'llcri·e ts allmänn a uppställning, m en 

de .få fyra låga skorstenar i s t. f. >Cic tre senaec.s tre IJöga . 5ko rs tenam 

stå .parvis som ·å clc amerikanska kryssama av "Omal1a"-klassen oc.lt d 

franska ''Hu sa rel' ' och ":\Iontcal m". ·En tl'ippeltor·.peeltub uppställ es nwl 

lan d e bilcia .sk orste nsgru pp erna. Dc fem gTövs ta kanonem a u ppställ a 

IJakom kraflig·a s•kär·m ar liksom å el e engelska flottilj lecla rn a oc l1 äro n 

1'1 om. kalib er (special mocle l•l) mccl ·en ·proj ektilvikt av 35 kg. oclt e 

sJ;ot ~vi cl el av 18,000 yarcls. Denna ka liaJer •är feansk men även antagen ' 

engelska ocl1 j apanska fl o ttorna. Kanon en anses vara elen sv, ras le fa r

tygskan on, so m .förenar stor s kottvidel m ecl förmåga att avgiva vcrkli .~· 

snabbefeL 'l'orp·ee!Lubcrna bliva 6 av 56 cm. eliam. oclt torpellerna ila \ ' 

en v•i·kt av 1.700 l~g . .samt 'äro av kraftigaste ex isterancle typ. MasUn ;;L > 

kan blir 70, 000 llkr. - lika stol' ·som å 31,000 tonnaren ":VIaul'e tani a·· '-" 
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10,000 tons kryssarna av "I-Iawkins"-t.y.pen samt clubl)eJt så stor s-om å cJ.e 

lH'itlis·J;a floltiljleelarna. Olj eförråcl et blir 600 tons ocl1 aktio nsraclien ]J e

räknas icke komma att ·Unders t iga 3,000 miles med 18 knops fart. 

(Naval ancl ·:\1 ililary Hecorcl, 13 mars 1927. ) 

Finland. 

Kontrakt om bygganeJet av de tv·å nya u~hålarn a ilar nu aYslutats 

med firman Gi1l''ic lon-Vulcan i Abo. I avseende å konstl'uktion, storlek 

ocll tekniska egensimp er .i Ö\Tigt övel'ensstämm a clessa mecl den tid igare 

b es ti'lllela uJ) · ten. Den fö r·.s ta u-bJ.ten le;-crcras llösten 1928, elen anclra 

Jlösten 1920 och elen treelje l1öst·en 1930. 

(Äibo Unelerrättclser, 2 april 19127 ) . 

Italien. 

Parlam entet ilar an tag.i t mar'i-nbullgeten för 1927-28. I j ämförels e 

m ecl .f.öre!j'ile n·cle år·s ])Uelg·et Ilar ans·laget till ny])~·ggnacler öl;:ats mell 

160,000,000 lire (.L 1,500,000). Det ta m edgi ver ,gen omföranelet av e tt n.)hj·gg

n aelsp ro,gTam som omfattar 9 u-båtar, :L2 j agare på 2,000 .tons och 4 .flot-

tiljledare på 5,000 to ns. Cl'·lle 'l'imes, 29 mars 1927.) 

Spanien. 

Ett •officiellt beriktigande Ila r utsänts med anl eclning a\· en u ppgift 

att u -J)åten B 6 Il aLIC sjunkit. 

Det m eclelela.s a tt u-b åte n hacle .förblivit unel er vattnet i 72 limmar i 

str·äck. uncl·er vilken tid ·d ensamm a a llti cl varit uneler fultkomlig k ontl' oll. 

U-båten •å ten·äncl e clärefter till sin bas. fortfarand e i uv .-lägc oc l1 ankracle 

slut•ligen utanför ·Cartagena i f-ullgott ·kic·k. 

Prestatione n Y•isar ·pålitlig l1 e ten Rv u-J)åten s konstl'ukli on och är 

~lven et t bevis på besä ttn ingens utllå lligllct. 

(Man cl1c.st·er Guarclian, 18 mars 1927. ) 
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Den 3 mars sjösattes i Cadiz skolfartyget "Scbastian-dc-Elcano", <l Y

sett att lJ liva kacl e ttfart~-g- Fartyge t blir ·t·iggat so m fJ-rmas tacl slät lop]iad 

skonare samt förses med motv r. Deplacem entet är 3,420 ton s, loängd <·n 

D''"' m. oclt bredelen 13,, m. Med motorn b eräknas .farte n bliva s .. , kn up_ 

Bcstycknin·ge n utgöres av 2 57 mm. kan. (Le Yac l1t, 16 april Hl27.) 

Ryssland. 

Sovjctregeeingen hae h a ft för aY.sikt a tt ,j Ital·ie n b es tälla e tt anl <~l 

flottil j leclare av t,Yp "Lcon e" (2,286 tons, 34 knop ). Rysl'a ex peete1·, li ll 

s töesta od elen f. d . officerare i den tsa e.:s tiska flottan , avecste cläl'fö e li ll 

Itali-en, men de Yillkoe, so m italienarn a upps tälld e föe l•eveeansen, kund 

ick e g•odtagas av sovj et. 
Som förut m eddelats lära sovj e tmynd>igheterna enli gt tysk a ll)J JI · 

gifter hava besluta t !Jyg.ga 10 u-båtae ocl1 15 m otDl'IJåtae .för· Leningr<:u l, 

t'öesYaJ' . Dessa faet J-g skull e · IJ~cggas på rySll'a va rv av utlä nclskt materi <~' 

U-båtama torde bli va på 130 ton s c!ep l. i öv.-lägc m ed en aktio nseadi e <1 1-

200-300 miles ; de skul le b~yggas •å Ncvaval'vet ocl1 avsågas vara fäecli!-!a 1 

s lutet av 1926_ 
I varj e fall sy nes d et Yara rikti g t at t man började by.gga m otn l' 

båtam a reclan i början av 1925 och att man b emödade sig på allne a l 

t'ärcligslälla dem. Dc äro flata, grundgående båtae, liknand e u-båtsjag::tJ' n" 

oc;h tord e ·fä mycket hög fart_ Det är även näs tan säkert \känt att Ba l

liska varv-et f. n . l1a r pä stap·eln tre u-bå tar av 83 m. l•än.gcl, 830 lon.; 

d e.pl. i öv.-l>ä;ge och en .fart av 15 jmop .i öv.-lägc och 10 i uv.-li].ge ; ::t k 

tionsracli cn i öv .-J.ägc med 9 knops fart u,ppgives till 1,000 mil e s ocl1 ti Il 

105 miles i u v .-läge med 5 knop . Besty ckningen utgöres av 1 10 cm. k;1 J. 

och 10 torp ecltuiber. 

Anla(Jnin!J av s j iil•adctter. 

I augus ti oc;h se plemlJ er 1925 förrättades elen ord inari e an tagn inf!'i.'' 

av elcYer ~ill "cle sjömilitära skolorn a för utb ildning av befä ls person . l 

t'ör el en röda arb etat'- och bonddlottan"_ 

För att kunna an tagas .forclras fylland et av föl jande vi Il kor: 

a ) att vara lämplig för tj.än.sten j den röda f lottan; 

b ) a tt inn ehava en levnadsålcl'e t· av minst 17 och nögsl 22 äl' m' l 

undanlag föe ~k ul'serna i elen lägre s jökrigssiwlan ",Frunze", vicl YilkPll 

yngl·ingar elen 1 s·e ptemb er antagas vid H - 17 års å lder; 

c;) att tillhöra ' 'kommuni s ti ska ungdo msfö rb und et" sedan ett ar ti ll

baka . ('Detta vi llkor fordras >icke av e levern a i skolan "Frunze") : 

d ) a tt l1 ava en .skoluncler'bJ·ggnad motsvarancle kurserna i d c H- iu· i 1 

n ormal skoborna (l' ecolc de travail .unifi ce). Detta vi llkor är min sk::tt l ,1 

5-årj g kurs vicl sagda skolor för eleYcr, so m söka intl'äde i skolan ' 'Frunz,_" 
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De ~· nglin gar som s lu clerat vid ·uniYer s>i tc t ell er skolom a av 2:a 

grad en b ellöYa icke und ergå inträdesexamen. 

S ludieticl en vicl alla sjö•l,rig·sskolor ät· tl' c ., l' mecl un elantag .för dem, 

där mariningenj örer ut·bilcla.s, vie! vilka unclerv·isningen pågår ,j Jcm å l'. 

(.La Rev ue ).Jaritimc, fc!Jr. 1927.) 

Enlig t uppgift i ryska ticlnin gar ·llar Sovj ets amiralite t bcsl ut::tt ·in

föra en ny uniform för maoskapet ·i cle.n. röcla nuttan. Bl åsk,io t·tan JJH) e

l1ållcs men lJ-yxor av armemodell oc l1 hög·a stövlat· skola anläg.gas ocl1 

matrose rna b eväpnas mecl en mo.clifikatio n · av den .fin ska kni ven, medan 

officerama ,j tj änsten bära r evolver i st. f. dollc Sovj e tpressen ult,·:·cker 

en förmodan a tt ·införande t av kniven skall föt·bättra moralon hos flot

tans persona l, so m den m ccl b eldagan de kon s ta terat· sällan går t i Il sj ö ss_ 

(Dail y :\fail, 1lL mars 1927.) 

I samlJand m c el ([e t t i Il spetsade .fö rll åll a nd et me ll a n Ry.ssl ancl ocl t 

England Ilar ·högsta •krigs råde t ·i :\1vskva ägnat ·en liv lig upp~1ärksamhet 
åt elen röcla ma rin en. Svarta d1avsflottan ·Ilar försatts i stridbart skicl; 

och ·skall börj a ·Si na somm.arö\'n.ingar i början av maj. !\ven Keonståclt

flottan är färdig för sommarens övningar, vi!J; a enli gt uppgj.ft fPån IUga 

slwla börja den 1 maj. ALL börja mccl utföras övningar·na fartygsvis, var

efter fa rtygen ·i mil ten a v jull'i sammandragas för samövn ingar. Fr· gan 

om u läkning av flottan i Kronstaclt genom inköp av nya. fartyg ä t' på 

gr und av aJr,ist pä pengar· tillsvidare i·ckc aktu ell. Föl' närvarancle b es tär 

Kron s lacltfl o ltan av 3 clreaclnoug·ll ta e av ty pen " Gan,gut", J;r~yssa rcn 

S. 6 . .S . H.. (i'. -el. "Aur·o ra"), kr;,- ssaren "Diana" , omkring 12 j agm·e a\

typ en "Novik" ·Samt 6--7 u-dJ•åtar. ,iVJan inser ·till >fullo ·i Kreml a lt cle 

rysk a sjös tri clskeafterna 'i Finska "'ik,cn ingal·unda är o tillräckliga för att 

avvärj a angrep·p av en sta r-k fie.ntli g f lotta m ot Kronstaclt och Leningrad. 

.\ v el enna anlecloin g förstät'kes .Kronslaclts befästningar. Dessutom arbe

tas pil färclig,bygga ndet av några 1uyssare ocl1 ett antal u -båtar till vilka 

kölar:n a ·Sträektcs r eclan und er· vädcl'S'krig,e t . Nät· dessa fa rtyg komm::t att. 

sjösättas är ej bekant . .S toea förhoppnin,gar fäster den röcllt k ri gsl ecln ingen 

vie! flJ·,gl-apnet oc ll el e ·k e m bka s t riclsmecllen oc l1 .för· några månacl e t· seelan 

anorcln acl es lyckaetc up.pvisningar m ed eles,sa vap en i Kronstaclt. tl'liliga 

msp ekbio:n er för· e tagas med Ktxm stadts ocl1 d en där förlagcia flottan s krigs

beredskap · och generalissi mu s VoeosjiJ.ov Ilar unel er inn cvarancle är Jl ere 

gånger själv .bes ök t Kronstaclt. Det uppgives ä ven att ·fästningen oc l1 

fLottan nyligen ·l) CS·iktigats av ett antal t'örutvaranele tyska sjöofficerare. 

(Huvuelstaclsblaclet, 27 april 1!127.) 
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Utdrag ur kungjorda patentansökningar 
meddelade genom 'l'h. )Vawrinskys Patentbyrå, Stocl•holm. 

Datum l Diarie-t 
nummer Uppfinningens art 

3/3-27 2607 j23 Meclelst v indmotor oel1 proop eller driven lJ iit eller 
annat .fordon. L . Consta:ntin , P a ris , och G. l:la
loz, Beconle.s-Bruyeres, Franlcr ike. 

2252/23 Sä tt att för,tJindra pannstensbildning ooh upplösa 
r edan b ildad p a:nns ten. J. Sicher t , Laka p r·i 
Zusmu, Jugo slavi en. 

l0/3-27 3864/25 

4046/25 

2106/25 

17/3 - 27 2636/25 

2829/25 

3888/24 

230/25 

1712j26 

2579/23 

117/3-27 2836/24 

23/3-27 2221 /25 

4082;25 
8026 

Förgasare ·för brännolj a. J. V. Svenson , Au.gusten
clal, S to ckl1olm. 

l-Iastigll ctsmätar·e för inskjutning mot luftfartyg. 
Aldi enge'SellschaH v·ormals Skoclawerkc in P il
sen , Prag-Smi chov. 

Anordning ·för reglering av utg.a: n. g.shastigh eten vid ! 
granatkastare och anclra .slzjutvapen. Campag
nie d es ·Forges et Aci eri·es cle la Marin e et d 'Ho
.mecourt, Paris. 

Skyclclsa:nordning vid vattemörsän.gpannor. L. & C. 
Steinmlill er , Gummersbacll . 

För mätning av luftfart}gs avs täncl avsedel avständs
mätare. C. P . Go erz Opti scll c Ans talt A. G. Ak
ci·ovå, :Spolecnost K. P. Go ertz Optielz y Ustav. 
Pressburg, Tj eokoslovak·ien. 

Självstängand e v·entil. J. G. Evenstam, Sundsvall, 
ocl1 C. Eclvar{!son , Stockholm. 

Sätt .ocll anoi'Cining för upptagaml e av s junkna far
t yg. A.-B. Tol.fvan 0.-Y., Hälsingfors . 

Fästanorcl'n.ing för upptagnin g av sjunkna fart~-g. 

A.-B. Tolfvan 0.-Y. , Hälsingfors . 

Fjäeriktanorclning för ar tilleripjäse r. 
Halske A. G. , Beelin-S iemenss t aclt. 

Säkerh e tsan onlnin g för sprängpat roner. 
lus, \V·ien. 

Siem ens- & 

E . Kar ol-l 

An ordning för unclvd·Jzancl e av de genom p rop ellra r
na å ett fartyg alstrade vibrationerna. G. D e 

Mo e, Genua . 
~faskindr i v e t vimls.pel. P. \Y. Si&urin , GötelJorg. 
S ty rningsmas k ineri för fa r tyg. S. B. Free man , Ox

t on, J~ nglan cl , oct1 \Y. G. Hi clcl cll , Greeno ck , 
Skotllancl. 



:Datum l Diarie- l 
numn{er 

23/-27 2512/25 

2180}25 

31/3- 27 3513/25 

7}4- 27 1175}25 

3896}25 

2306/23 

922}25 

3457/25 

13/4-27 101 1}26 

4147/25 

3208}25 

- 244-

Uppfinningens art 

Ano l' clning för b estämmande av branclröl'et s temp r·
t'ing v icl skj utning m ot JuftmåL A/ G Yor mal :; 
Skoclawerk e dn Pils en, Prag-Smichov. 

Anorclning vid klippljusapparater för gas . SYCn skal 
Akti eb olage t Gasaccumulator, Stock.llolm. 

Sätt att fmmställa tä.nclsatser för s·prängkapslar oc lt 
:tändllattat·. E. von Herz, B edi n~Cl1arlott e n1Yu t' f: . l 

T ubbors te. (Tillägg till patentet N :r 624.17. ) I. Y. 

Lat' sson, Salts ölbaclen . 
Anorclning för automatisk ändring av sUgnin gen av 

en flygrnas<kinpropellcr.s lJlacl. H. S . HcJ.c-Sh c\\\ 
ocl1 T. E. Beacllam, Lo ndon. 

Skeuvpropell er eller .Hlm and e. Gill Propeller Com. 
Lbcl , Nor.foHc. 

Genom centriJug.alkraft utlösb ar sätkringsanoecln inc:l 
för branclrör. A. G. vormal·s Sk oclawcrkc in 

Pi·l.sen , Prag-Smi.cllov. l 
Av-fyrn•ingsanot,clning för .skjutvap en . Z:bronj o~· l'<l 

Prag a s•polecnost s. r . o., Prag-Vrsovice. [ 

Maskingevär för fl~·gmask<in er. F. Gebau cr ochl 
"Da.nu v ia" Ipar i-cs Kereskedelmi R. T., Bucla
pest. 

i\n orcln·ing vid av t vå eller fl e ra mas·kincr bcståcndr 
'fartyg.srnaskinerier. R. Lilj.eblacl, Väster äs . 

Anorclning vid lave tlaxeln rf-ör artilleripjäs-er för in
-ställning av olri'lm elcllllöjder. Rh ein isc·h e l\lc
tallwaaren- und MaschineMabrilz, Dusselclorrr
Derenclorf. 

21/±-27 1687/24 Beandrör rn ecl •krutsäkring. Boahelan Pantofli ccl,, 
Pilsen, 'l'jecrkosJo;vaki en. 

28/4- 27 2571f25 Anorclning föe inspru tning av bränsl e .i för!Jr än
ningsmotoret·. K. J. K Hesselm an, · Saltsj ö-'-' lor-
ängen . 

150/26 Bränslematningspump för ,förlJeänni ngsmotot·ct' 
Boehm-Vcrgaser G. rn . lJ . tH. , BerJ,in. 

1764/25 Hai'vautoma·tisk artilleri')J joäs . A. G. vormals Skod a
w erk e in Pilscn, Prag-Srni el1ov. 




