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Dardanellerföretaget.
Under år 1924 ulkom en bok betit lad »'.(he navy in Lh e
Dardanellcs campaign» av adm iral of the fleet lord WestcrvYcmyss, en av dc deltagande amiralerna under Dardanellerföretaget.
Krigsskildring ar, •som utgivas under e ller omedelbart efter
ett krig, hava ofta den s·v agheten, att författarens subjektiva
uppfatlning av händelserna sätter sin prägel på framställaingen. Nys·snä mnda arbete, som. grundar .sig 1Jå dagboksanteckningar, innehåller såväl .författarens omedelbara subjektiva ·upp fattning un der händelsernas gång som hans senare
me ra obj cktisa syn på Lingen.
Då boken innehåller mycket av intresse beträffande striden om ,J uJstfäslningcn »Darclancllern a » torde en redogörelse
för innehålJ.et kunna intressera tidskriftens läsare.
Amiral \V cmyss .förde vi-d krigsutbrottet be fäl över en
kryssare eskader med uppgift att kontrollera Engelska kanalens 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
»F ir st Lord», Mr \Vinston Churchill, 's om Ineddelacle honom,
att han var avsedel för en ·expedition till Ostafrika med uppgHt att oskadliggör a tyska kryssaren Kön·i gsherg.
Den 16 febr uar i kontraorder. Ny order. Försök att forcera Dardanell erna skulle vidtagas, bas ·upprättas å grekiska
ön Lemnos och amiralen beordrades som guvernör över LemTidsk1-if t i Sjöväsenclet.
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nos och chef för basen.. Avresa sku ll e äga rum snarast möj ligt, vidar e order ·sln~ ll e sedermera komma, någ ot som em ellertid ~eke ägde rum.
Då amiral en lämnade »tF'irst Lord », m ö tte h an Lor d
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.reslo g mig befattningen ~såsom »Nav al Secrctary », tillläggande att denna utn ä mn~ng s kull e vara en ä r a, enär mång a
av mina äldre k a mrater ,skulle förbigås. Det en da villkor et
tyckl es vara att jag absolut skull e underkasta m ig hans åsikter. Jag vägrade indignerad a tt mottaga utnäm ning en un der
dessa förhå llanden, oaktat befattningen Hr åga var den j a g
efte rsträvade vid denna tidpunkt. Efter detta mitt a Ysla g
had e ing-en ·som h e lst beröring ägt rum .m ell a n os•s.
När •ha:n därför nu kom emot mig med utsträckt hand ,
fann jag situ:ationen n åg ot lustig. Men d et 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 d en
frams träck ta hand en, g}o.rd e j ag r efl ektion en att krig et sammanfö r t. o. m. p·ersoner, som få lt av·ers•i on för varandr a .
Förutom aU h a n ·sa d e mig att det var ett maktpåliggand e
uppdra g, som tilläe lats mig, .gav h a n mig va rken ord er, oriente ri•n g ·ell er några som hel<st riktlinj.e r för lösa ndet av up pgi-ften. Således fick jag ge mig ~väg ut an n åg ra instrukti on er
med undantag av ·en •schematisk plan för bombardeJ·ing aY
fort en, utarbetad av amiralen Sir H enry Ja c kson. »
Den 17 februari lämnade amiral en L ondon tills a mm ans
m ed si n stab, som .bestod av kommendö rkap ten 'Mitch ell ,
kap ten Bevan och intendent 1\lhll er.
Resan gick över Malta, vat"'e•s t amiralen hade tillfälle aH
träffa amiral Limpus, •som varit ch ef och organisatö r för lurlö•sk a flottan intill krigsutbr·o lbet.. Amiral L impus var av den
åsikten, att om for ten vid DardaneHerna .dem olerades, skull e
Turkiet upphöra att existera .som poLitisk e nh et. 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' utr es an till Mudr os a ngj ordes Ten edos, 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 instruldioner men fick endast veta, a tt en•bart hamnen och själva
staden Mudros skulle stå under hans be fäl, 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 kom biner at förelag kände
amiral e a r den lika litet till som amiral \.Yemyss.
Amir a l v,remys,s gjorde således sin entre vid Mudros med
oklar ·uppfatt ning om vad han skulle förbereda men hoppa des
em ellertid a tt inom kort 'få ytterli ga r e instr ukti oner även om
de skulle vara trevande.
Den 25 febr uar,i gick amiralen i land för att undersöka
vad som fanns. Han behövde kaj er, kran a r, fär skva tt en m. m .
m en uppläckte att platsen var i fullständig avsaknad av del
s·o m kunde vara till någon n y tta. I la nd samm ant räfTad e amiralen m ed en grekisk marinintenclent, vilken för d e befälet öv er
en m~ndr e garnison, som tydligen hade om hand materialvården av n åg r a kanoner och str å lkast a r e vid hamninloppet.
Intend enten m eddelad e amiralen, a tt han ick e hade n ågra
maktmed el för att förhindra vad ä n arniralen företog sig.
Om denna garnisons !b efintlighet hade amiralen ic'k e haft n ågon aning.
Amira len saknade medel att sätta kra ft bakom sina order,
ända tills en a u stra lisk 'bataljon ilandsatlcs, vil k et ägde rum
den 7 mars.. Emellertid sk ulle dessa trupper h ava · övningar,
varför även desamma ick e vor•o ständigt tillgängliga, men d eras
blotta närvaro hadre sLor moralisk betydelse.
Om de •svårigh et er som mötte amiralen, ·säger han sj älv:
»I London h a de j ag utn ä mnts till g uv ernör över en ö, som, j ag
vid framkos len ·b efann styras av sina egna offi ciell a myndi.g heter, och •skulle styra en stad mot vars innevånare jag icke
hade någon ·b efogenhet 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 lämn a
allt vad han behövde, anlitade han i stor utsträckning varve l
på Malta. Färs·k valtenfrågan var kritisk, ty gena1st från början var det tydligt att tillgången enelast räckte till för inn evånarna s eget hehov.
Amiralen meddelade amiralite tet detta samt rekvir erad e
fartyg m ed destillcringsap paraler, men erhöll svar att några
dylika icke voro disponibla samt alt han sk ulle utnyttja möjligheterna på Lemnos, ty enligt »ll1editerranea n Pilot» (en
icke officiell handling) skulle vattentillgånge n å ön vara
riklig.*)
~1alta f,ick hjälpa Lill och kl ara saken. Varje fartyg, som
lämnade Malta till Mudros, fyllde sin clubbelbotten med färskvatten .
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 1k rigsråd rum mel'lan amiralerna Carelen och
\Vemyss •s amt general Birchvood, varvid Carelen uttalade som
sin. åsikt alt turkarnas dolda kan oner 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 börja d ~·
ana, vad som skulle komma att fordras av ·b asen ..
D.en 9 mars anlä·ndc ·e n fransk general, som gav \V emyss
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 kombinerad e företaget i·gångsalts vad beträffar
basens utbyggande.
Bätlre planlagda vo.ro icke heller trupptranspor terna till
ba sen. Den 12 mars anlände ångaren Franc·onia som den
första av de transportfarty g, å vi lka Royal Naval Divis·i on om
8,500 man var embarkerad. D ivisionschefen , general Paris,
meddelade \Vemy.s s, att embarkeringen hade ägt rum på sådant sätt att om en 'karl var ombord på en ångare, kunde man
vara säker på att hans kappa var ombord på e n annan. Därför måste hela hans styrka sättas i )and, reorganiseras· samt
å ter em barkera, innan de voro tj änst dugliga. Detta ansåg han
skulle kunna ske vid Mudros. Amiralen förklarade emellertid att detta var ogörligt ·p å grund av brist på kaj er, 'k ranar,
pråmar m. m., .o ch 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 eo rgan isationen skulle äga rum vid Mudros. Sedan amiralen påpekat att det icke var beroende på .o villighet ula·n pra kti skt .fullkom li gt ·o utförbart ändrade amiralitetet åsi kt och
recrganis·ation en ägde rum i Egypt en. 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 maltesar e att upphandla
båt ar, pråmar m .. m. i Med•elhav·et, m en an'liral \Vcmyss använde till all lycka sina ·egna agenter, ly den 26 mar s meddelad e maltesar en att beslag had e lagts •p å dc båtar ban k öpt.
I ett br·ev den 13 nwrs säger amiralen: »Telegram komma in i sådan mängd, att korgar 'k unna fyllas, order fr ån
England (vanligen motsägande), rekv,isitioner från a lla h å ll,
förfrågningar om det möjliga och omöj l.i ga, allt detta ger Dig
en ide om vad jag må•stc syss la med .dag och natt».
Angående minsvepninge n i Dardanellersu ndet säger amiral en, att besättningen på trålarna, som användes 'för m in-
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svepnin gen , ick e tålde den h ä ftiga granate ld , för vilken de
utsattes , på grund av saknad en av discipli n. Man tog då fri villiga, vilka försökl c svepa sundet natten till den 13 mars. Visser ligen förstörd es åtski lliga minor, men h ela minfält et lyckades man icke rensa, och dc svåra födusle rna visade tY'dligt at t
försvar et var starkar e än anfa ll et. På grund h ärav fick man
änd ra metod. Svepnin g måste äga rum under dager under
skydd av ·kraftig eld från sla gskepp en. Detta betydde emellertid stort ammum ilionssl öseri, .m en då detta var den enda
möjligh eten för flottan att slå sig igenom utan hjälp av landstridsk rafte r, vilket engelsk a regerin gen önskade , beslöt man
a tl göra -ett försök.
U neler mars månad >började utläggn ing av ett av amirali t etet utsänt u båtsnät i inloppe t till hamnen vid Mudros , men
utläggn ingsarb etet gick lång samt på grund av brist på persona l.
Den H\ mars insjukn ade viceam ira l Cardcn och då h an ~
närmas te man k onteram iral de Robeck visserli gen vaT ä ldr e
cffice r men yngre .i graden än amiral vVemys s, .skulle den
s istnämn d e övertag a b efälet över fl ottan. Då h an emeller ti d
ansåg sig böra ,fullfölj a si t t påbörja de ar·bete med iordnin gs lällanclrct av 'basen vid Mudros och jämväl ansåg att högst e
befälha varen måste vara vid 'flottan, telegraf erade \Vemys ~
till amirali tet et och föreslog , att de Robeck borde utnämn a s
till v iceam iral, samt förklara de, att han sjä lv lojalt skull e
stä ll a sig tmd er dc Hobeck s befäL
Den 17 mars anlände genera l Ian Hamilt on och kr'igsrå d
ägde rum. Härvid beslöts alt ett nylt anfall nästa dag skullL
igångsä ttas mnt befä'l stningan 1-a i ·samban d med förnyad minsvepn in g ocrh atl på grund av de :härvid vunna resultat en
sk ull e rSederm em avgöras i vilken utsträc knri ng och på va d
sätt Ian Hamilto ns •b livande arme skulle ·u tnyttjas .
striden den 18mar s går ami ral Wemys s icke näTmar e i n
på. Hesulta tct smnmer aJ· han på följand e sätt. Slagske ppe n
kunna icke forcera sundet, förrän minorn a undanr öjts, ocl'
detta kan ej äga rum förrän turkarn as dolda batterie r för·
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s törts vilket fordrad e att halvön var i de allierad es hand.
Alla huvudo peratio ner måste därj'ör anstå, tills förb eredelse rna för ett kombin erat anfa ll hunnit slutföra s. Under tiden
s kull e försvar et oroas genom ständig beskjut ning.
Am'iral \ Vcm:)nss fortsa tt e s'itt arbete vid Mudros . Nu
gä ll de det att skafra för landstig ningen erforder l.ig båtmat rr iel och så smånin gom började samlas vid Mudros en mäno·c]
småfar tyg, vilkas bemann ande emeller tid erbjöd svårighe t"' i
brist på persona l. Flera bemann •a des med greker. Så en dag
gic<k en bogse,rb åt sönder. Vid besi·ktn ing visade det sig a lt
sabotag e förelåg från besättn ingens sida. Besättn ingen had e
tydli gen heppals att få ligga kYar i 'land med full avlönin g.
Men a m iJralen log nu i lu med hårdha ndskar na och saib otno·e
o
förek ommo icke vidare.
I slutet av mars bestod amii ralcns stab av 11 persone r,
som h ade rfullt upp m ed arbete .. Härom säger amiral en:
»A rb e tet hade icke behövt vra ra hälvten så hårt, om någon
som helst fårbere dels e h ade ägt rum i Engl and. Vi plågas a Y
amatör stra teger och ama törkrrig ar-e.»
Beträff ande 'l ands tig ningen påpeka r amiral \Vem)nss att
elen mest omsorg sfulla orgatTis ation crfot'dr adcs för att förfl ytta en armada på över 200 •fartyg med åtföljan de pråmar ,
ponton er m. m. från basen till Tesp. utgångs lägen. Dc minsta
detalj er måste icke blott genomt änkas utan även omsätta s i
a:rder. Då inga fartyg fingo ' 'is.a ljus, måste störst a uppmär ksamhet ägnas tiderna för de olika .fartyge ns förflytt ningar för
att förhind ra a'lla mö j hgheter bill olycksh ändelse r. Allt dett a
sta:hsar bete måste äg.a rum rinom en stab, vars persona l a ldri r.r
"'
förut hade samarb e tat.
Målet för landstig ningsst yrkan \"aT besittni ngstaga nd et :-t\·
Kilicl Bah r-platån på Gallipo lihalvön för att därifrån kunna
behärsk a forten vid förträng ningen av Dardan ellcrsun d ct.
. TuTkar n as dold·a och röTliga baUc·nier skulle samliicli gt för ·
störas.
Turk arnars försva'l" Sstyrka uppska ttades till 40,000 man
och motstån d var att förvänt a.
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Anfallsplanen omfattade följande huvudpunkter:
l. Beskjutning av Bulaidinjen vid daggryningen av d el
av Hottan med åtföljande sk·e nlandstigning på fastlandet norr
om Xerosöarna.
2., Samtidig ·beskj utning av de höjder, som behärskad e
viken mellan Gaba Tepe och Nibrunesi Point, åtföljd av landstigning av australiska och nyzeeländska trupper.
3. Samtidig beskjutning av södra udden av Gallipolihalvön, åtföljd av landstigning i niirheten av Kap Helles.
F ranska flottan skulle dessutom demonstrera mot asiatiska slidan av sundet och franska kåren 'skulle landstiga när a
Kum-Kale.
Samtliga större landstigningar skul:le föregås av landsättning av »covering force.s», som hade Eli uppgift att besätta själva 'strandlinjerna och skydda ilandsättningen av huvudstyrkmna.
Förbindelse mellan .land och resp. Hottavdelningar skull e
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 ilandför.as för,sta landst'igningsdagen.
Angående tidpunkten för Jandstigningen säger amira l
\Vemyscs : »Efter mycken rådplägning heslöts att landsti gningen skulle äga rum vid dagningen, trots de fördelar av
överraskning, som ·e n nattlandstigning .skuUe medföra. Svårigheten, för att icke säga osannoli1"hei'cn, att landstigningsbåtarna skuHe uppnå stranden på räU plats under mörkr et
ansågs. vara tcillräckligt sl<äl för beslutet och detta skäl bl e\
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 d c
större fartygen .skulle under mörker närma sig så nära strä nderna ·som möjli,gt och embaTlwra trupperna i båtarna Yi cl
första daggryningen.>>
Den 19 april voro slutligen förberedelserna färrdiga , pl anerna uta,rbetade och erforderliga ·o rder utfärdade.
1
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Amiral \Vemysrs erhöH befälet över ett av de engelska förband, som skulle unclerstöclj a landstigningen och beskr'iver
händelserna vid den honom tilldelade landstig.n ingsplatsen.
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 tb åtarna, •s om måst e
bog seras till halvön. Trans.p orten ri ndclacles i tre divisioner,
v,ardera bestående av ett hjälpfartyg, två minsvepare, lvå trålare och en flottilj bestående av 6 ångs lupar och 30 slupar.
Varje flottilj indelades i sex bogseringsavdelningar omfattande ·en ångslup ·och fem slupar vardera. Hjälpfartyget bogserade två bogseringsavdelningar samt varj.e minsv·e pare och
trålar.e en. Truppen1a •förflyttades tri ll hjälp fartygen 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 under hillkomlig tystnad. Amirralen säger härom: ».Så tyst
skedde deba<I·keringen, a'it det hela verkade •som om trupperna voro spöken.» Kl.. 5,15 •f. m. 'b röts 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, ·t ills båtarna nådde stranden
öppnade försvararna eld .så •snart båtarna ·k ommo inom skotthåll. 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 t ack vare detta bombardemang .Jyckacles landstigningstruppen komma i land utan
fö,r luster.
Amiral Thursby, som ledde hudstigningen mot Gaba Tepe, säger bl. a.: »<Debarkeringen' skedde så ljudlöst, att jag
troclrde att densamma icke hade börjat och lät re fterhö1ra 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 br ev frå n
general Birdw:ood. Denne underrättade om, att hans division sgeneraler framhållit som sin åsikt, att de icke trodde det möj ligt att hålla sina ställningar på stranden, och att, mn t rupperna måste ],ämna stranden, borde detta ske så snart som möjlig t.
Kommendörkapten Vyvyan 'r apport erade att han giv>it transpo.rtfa.r tygen order att s•ä nda sina båta.r till stranden. Ami ral•en 1blev förvånad , ty han hade ingen uppfattning om a lt
l'ä get 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.n art det dagades 'skuJI.e kunna hålla tu r karna i 'S chack med ,sina fartygs.k anoner. Ami.r a:len kontr amenderade därför ·o.rd>ern att båtarna skulle sändas ~ lan d
samt 'beslöt att själ'v .g å i land samt personl1igen rådgöra me d
gcner.al Birdwood. I samma ögonblick kom ·emellertid sla gskeppet 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 rsonligen general Birdwood.
Trupper, Jmnoncr och övrig materiel landsattes alltjäm t
under konstant -eld från turl<arna s kanoner och handvap en
Far1tygen kunde icke h ålla artillerielden nere på grund az
den skicklighet med vilken fiendens kanoner uoro dolda
Til'l ifälligtvi's fördröjdes även landsättningen på grund a Y
. fientlig fartygseld från sundet, vHken e ld tvang transp ortångarna att hålla si,g utom skotthåll, tills de engelska slagskeppen dr<ivit n ·ort de fiientliga fartygen.» Så långt amir al
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. slagskeppen 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•k a 1sl•a gskeppet Goliaths sänkning
av en turkisk torpedbåt ,gör amiralen följande reflektion:
»Det har beräknats, att det .fo·r dras åtskilliga ton bly för atl
döda en man i lant'kriget; ,j ·sjökriget )(.an en enda torped förorsa,ka många männiiskm·s död. På land ha,r soldaten nästae
ständigt obekvämt, ombord har sjömannen jämförelsevis bekvämt, tills det ögonblick "iwmmer, då hans liv efterfrågas. »
På grund av de hittills vunna resultaten var det uppenbart, att stora förstärkning ar voro nödvändiga, innan framgång ·k und 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'iha.Jvön, kunde dessa förstärkningar :icke föras direkt ti.Jl ha lvön 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 trupptramsportoch för.r ådsf.a·r tyg, som under en hel månad legat utanför H elles och Ar1Zac utan att oroas, enär de le,g,a t 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 'b edr·övligt ringa. Allt detta
m ediförde ökat arbete och ökade sv.årigheter. Genera'!' Hami1boil 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 d en
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 Anz ae
l 7 och till Mudros 55 cng. mil.
Kephalo måste skyddars mot ubåtsanfall och teleg.r afka blar utläggas för att erhålla er fondedig 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}agskepp cn
Triumph ·o ch Maje•stic genom u'b åtsan.falL Den materiella för lusten i och för sig vaT av ringa betydcl.se och förlu sten :-t \
p ensonal r.inga, m en den m 'orahsl(Ja betydelsen för ·~urkarn a ,
som lidit stora förluster, var obestridlig. Dessutom tillk omm 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 1s åvida icl<>e 'förde!<en motvägde nackdelen_ av_ det h.~ir 
vid föreliggande ris kmomentet. Så var emellertid 1cke lorhålland.et. Erfarenheten hade med full tydligh et visat att vä rdet au flackbanepjäser var mycket ringa vid beskjutning m '
löpgravar och hinderlinjer, speciellt då det icke fanns möjliyhet till noggrann eldreglering, vilk et var fallet i nuuarwEil
läge. På grund av uiJ:Jåtshotet måste des,s utom beskju~nin g
hädaneHer utföras av fal"Ly.gen und.er gång, vilket ytterh gar e
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 flatb orttnadc -o ch förut fö.rsedda m ed
speciella .l andgån·gar, vill(a kunde fä'llas ned när pråma rn :
tog.o land. Lastförmågan var 400 man eilcr 40 hästar. Am '
1
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ral en säger: »Vad skuHe vi icke hava givit om vi haft några
sådana den 25 april. »
De utlovade förstärkningarnas ankomsttid hö'lils •Så hemlig, att när d e t första fartyget, Aqvi.1tania, den l O juli med
G,OOO man an lände till Mudros, hade amiral Wcmyss därom
ingen aning, vilket gjor:d·e s·itualionen i viss mån prekär. Fartyget 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 fartygel ·stoppa och därig enom erbj uda -ett ypperligt mål för ett
fi entligt ubåtsanfalL Allt gick emeUert:i d väl.
Först i s1lutet av juli anlände till Mudros en engelsk general såsom befälhavare för förbindels-e väsendet och nu undergingo dc militära förhållandena vid basen en förändring till
det bättr.e. Dröjsmålc·t med uts,ändandct av en sådan befälhavare an·s,er amiral Wemyss vara ett ytterligare 1n·ov på rcgerin gen<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 landsligning en hade man räknat med att ingen S•Om helst :befattning skul,J.e kunna tagas
med de sårade förrän vid mörkrets inibrott första landstigniJ1 gsdagcn, då man beräknade kunna föra samtliga så ra de
till 'l a,sarettsfartyg utanför landstigningsplatse rna. 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 -s orgligt, när de nådde sLmnden, och anta,l et överväldigande. Al la di,sponibla båtar rekvirerades därför för deras
tran·sport tirl .Jasar-ettsfartyig.cn, som snart voro överfulla.
Flottan tog •o mbord så många sårade den kunde, men likväl
fanns det många som icke kunde härlJärgeras. Man fick därför 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 ombor d
på tomma transportfarty g, varest de funno åtminstone sky el d
mot väd.e r och ;vind, men såväl 'läkare som .förbandsartik b 1
saknade•s fullständigt. Här erhötl lo de dock så småning ::J m
ti·ll fällig skötse l a v lä kare och sjukvårdspers onal från örlogsfartygen .
Med de förstärkningar geneml Hamilton erhåUlit, l r,
blandade elivisioner och t vå infa,ntericlivi,si on.e r, beslöt generalen företaga operatione.r i större skala än vad hittills disp o nibla trupper medgivit.
Operationspla nen gick u t på föiljancl e :
1., Forcerat anfall! frå•n Anzac för att avskära laJ1dförbindelscn mellan turkiska hnvudstyJ"lwn och Konstantinop eL
2. Eftersträva att erhålla sådana uppställningsp lats e1
för egd artilleri, att sjöförbincleJse n mellan turki·ska huYu tl styrkan samt Konstantinope l och Asiatiska kus.t en lmncle förhindras.
3. Erövra Suvlavikcn för att använda denna som vinterbas för trupper.na vid Anzac och övriga trupper i norra operabion: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 bevaknin gsbåtar och försvarat av sä-rskilda batterier, visade sig vara i nefl'ektivt.
Amiral \Vemyss beskriver •fll era av de engel.ska ubåtsr :l icl 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 Dardancltlcrfö retagct sökrt e 14 u-båtar forcc.r a su n
d et. Av dessa sänktes 2 ·e ngelska och en fransk.. Ubåtarn a 1
~Iarmarasjön tvungo turkarna att av.stå från trupptra·nspo rl N
över sjön, vilket i hög grad inv·erkade 'På insättandel av res erver på ho·t ade p latser.
Denna svårighet hade även general Hamilton räknat m c ,
när han -planlade sin nya op eration. Han anså g det nämli ge l
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s·åsom sannolikt att landstigning nattetid vid Suv;la icke genast s'kuHe komma att möta något allvarli gt motstånd, då
samtidigt anfall skulle äga rum vid Anzac.
Vid planläggninge n av denna operation .fick man ä ven
taga hänsyn till följande faktor er. .Pör de i företaget deJtagand e trupperna ,f;a•nns icke erf.ordcrligt ulrymmc i M.u·dros
och 1mbros utan ma.n måste även tilrl gripa Mytilene med r esp.
60, 15 och 120 ·Cing. mils avstånd från Suvla. Från tr enne
baser måste 'tr.upperna sålede s .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 turkarna från 'ba'k omliggancle höjder. För att företaget sku!l e
kunna igångsättas så oväntat som möjligt må·st e det cläl"'för
äga rum und er skydel av mörkret och detta faktum var utslag.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
närma ste tre nätterna före 'l andstigningen vid Suvla. Anmärkningsvär t ä r att detta kunde äga rum och trupperna så
väl döljas på ringa terrängområcle , att tu rkarna synbarligen
icke hade n åg.on aning om företarg eL
Vad turkarna beträffar, stälilcles de inför en situation som
liknar förhållandet vid landstigningen den 25 april. De visst e
att för stärkningar anlänt och de väntade förnyat anfall. Anfallspunkten kunde de emeltl ertid icke förut·sc på gr und :1v
engelsmännen s 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·k a
örlogsmän voro aktiva .. Dessrutom utspreclos även fatlska rykten f.ör a'lt tvinga turkarna till ,sp littring av sina ·stridskrafter.
Engelsmännen å sin sida ihöl lo anf.a llspunkten så hemli g,
att många oft'icerare icke visste något därom, förrän de landsattes vid .Suvla. Som exemperl ka·n a nföras att chefen för
styrkan vid Mytilenc, en general, icke visst e anfaUspunkl en
förrän han underrättades därom av ch e:fen på det ödogsfartyg, som förde honom till Iandstigni•ngsplatsen.
1
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Detta hemlighetsmakeri gjorde även att turkarnas r eserver voro splittrade, och försvarsstyrkan i·nskränkte sig till endast tre bata lj.oner och c:a 20 kanoner..
Landstigningen lyckades till fullo. De förutnämnda molorpråmarna vi:saJde sig helt motsvara sitt ändamål, i det trupperna kunde i landsättas torrskodda.
Vad anfa11et vid Anzac betäiil'ar använde engelsmännen
ett ·knep :för att taga en viktig 'Ställning, vars besittningsl:tgamle spe lade en avgörande roll för framryc.kningens m;jjli 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·n get upphörde. Efter 1 O min u ter s
uppehåll upprepades samma manöver. Avsikten var att
invagga :försvararna i den uppfattningen att så fort strålkastaren lyste skulle bombanclem.a nget 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 crnge lsmännen fram s:a.mt besatte den u trymda ställningen. Kl. 1 l e. m. voro även närliggande shillningar .i engelsmännens händer.
Framgången blev ej den av e n:g eJ.smännen väntade, delYis beroende på att någr.a divi•sioner icke tillräckligt energiskt
fortsatt framryckningen efter landstigningen. Orsaken till
detta dröjsmM berodde bl. a. på bristen av dricks:vatten f ö1
trupperna., Svårigheterna härutinnan hade vid operation ernas pl.amlä.g.gning icke förbis etts, 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:a s till tankar belägna längre in i •l and .för att serlan
transporteras vidare av mulåsnor. Flottan tillkom uppgift en
att föra vattnet till :s tranden. Armen skulle däreJter Öv C'rtaga distribueringen . FJ.ott<an löste ·sin uppgift, men vark e,
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mul åsnor eliler Yattenkärror ilandsattes tillräckligt tidigt fö r
a t t d e uttröttade trupp c·r na skuHe kunna förses med :v atte n.
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.r etaget misslyckats och :att vidare res ulLat icke kund e påräknas
utan :st:ora förstärkningar. stridernas höjdpunkt had e nåtts.
Segern hade hängt på ett hå.r, vilket även framgår av gen eral
Liman von Sand·er s bok »Fem år i Turkiet».
Frågan om företagets av·b rytande syntes nu amira1l "'emys•s böra tagas under övervägande, så:vida icke ·e t1fordcrlig a
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 mottagande, ·e när man ansett :att en sjö•styrka, som lyck ats forcera
sund et, så Iänge Ga'llipolihalrvön rvar i turkarnas händer sku ll e
bl iva avskuren från sin bas och tvingas ·slå :sig ut, inn an r!en
hunn it vinna någ:ot egentrligt mål. N u hade emell ertid situation en förändrats. En sj östyrka ·i nnanför Nagara sk.ulle så
f ör svåra förbindelserna If ör turkarna å h alvön att desamma
p å 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 torpedbatt eri er skuJUe visserligen 'kräva sina offer sh·äl Hråga om .fartv bcr
som personal, men fartyg und er gång med hög fart, bcskjutrande fasta batterier på nära •h å ll ·oc'h dolda av konslcrJ· md
b
d"
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 d enna s:k ulle i detta
fall varr a så stor, att den rättfärdigade en hög förlustpr.o ce nt.
Amiral W emyss ansåg, j u mer han studer.ad·e problemet, företaget icke blott utförbart utan även syrnnerligen lämpligt.
o
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För att skydda la nd sti gningsp latsen Yid Suvla mot ubål sanfaU uaad es här en nätspär r. Tv enn e slagske pp statione rades innanifö r spärren med uppgift att beskjut a turkarn a ,
då tillfälle därtill garvs.
Amir a l vVemys s omnäm ner ett specie.ll t .faH av insub or dinatio n. En handels fartygs besättn ing vägrade att forls ~itl a
lossnin gen e.fter kl. 6 e. m. under motiver ing alt det s tred m ol
deras {ackför eningsl ag. Amiral e n försökt e förgäve s påpc!' a
för dem att fienden iokc t og h änsyn till denna lag samt jäm förd e deras f örh åJl landcn m ed deras l anelsm ä n s i skytleg ni varna ·OCh fram:J1öH deras opa tri otis k a upprfö rand c. De dömd es av amirale n bH fängelse , då en av tesältn ingen protest erade under framhål ilande av att h an va r r ysk und er så lP.
»Gott, då skall Ni sändas till r ysk a kryssar en As k olcl» , s \·arad e amirale n. Vid detta svar 'fö~·ldaradc sig r yssen nöjd m er{
dom en, ty han fr uktad e säkerlig en att, lwm han ombo rd pi!
A•sko.Jd, sku ll e han nog ·snart dingla under rånocke n.
Frågan angåen de Dardane 'lrl er-sund cts for c·c ring av flott a n
:hade emeller tid inom flottan tagit fast f-orm. Den 23 oktob er
avreste stabsdh efen, komme ndö r Keyes, tiH Englan d, för a tt
fördägg a amira lit etet ooh » vVa r Council » en plan för forc er ingen . Amiral de Robcck a n såg icke p lane n lycld ig men villt:
icke motsätt a sig den. Amir al "\Vemyss gi ll ade den därem ol
till fullo.
Den 27 oldaber anlände d en nye Ö·v crbef ä lha var en , gen er a l ·:VIonro, viJ.ken elft.erträ lt general Ian Hamiltr on. Gen cr:1'
:vlonro ansåg den militär a situatio nen ogynns am ·s amt fö re
sJ.og på det livligas t e omedel bar utrymn ing av Ga Uipolih ah li n
I ett telegra m den 31 oktober säger han bl. a.: - - - ·»s tränder na och bryggor na, som äro nödvän diga f'ör landsä /1ning av materie l och p ersonal äro utsatta j'ör välrik ta d el .Z;
för:bind elscrna med land äro osäkra oc'h ber:oend e på rväclr cl. »
Häremo t gcnmä:l er amirarl "\Vemyss att under samma fiirh å lland cn had e expedit ionen ifortgått ända seelan förrsta la n,'stigning en ,j april m ånad ..
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genom seri er av telegr am /fö rm å amir alitet et att
beo rdr a ell
omed elbart anfall av flottan .. Amin tle n höll gener
al Monr o
undc·r kunn ig om sina åtgär der.
Amir a l \ Vcmy s·s plan gick ut på fö lj ande . En
eskad .~r
bestå ende av 8 slagsk epp, 4 lä tt a kryss are och lO
j agare skull e
tiLlsa mman s med 4 äldr e slagsk epp som förrå
dsfar tyg saml
h and·els å n gare med kol och amm unitio n i n träng
a i Dard anellcrna und er mörk.cr på sådm1 tidpu1nk t, att de
voro norr om
den smal~ fö·r träng ninge n v id Naga ra v id daggr yning
en. Samtliga fartyg ·sk ulle förses med skydd mot mino
r ( min e humpers) . Unde r skydd av mörk ret och dolda fö r
strå H<.astarn a
vid Keph ez g enom konst gjord dimm a kund e
man Iförvä nta
a tt .de sku.lile lycka s ·force ra minfä lten och komm
a fö rbi befästni ngarn a . Uppgiften ,för de fartyg , som lycka
des k omm a
genom , var ,förstö rarud et av alla förrå d v id slrän
derna , all a
småfa Ttyg, ·som kund e utlä gga mino r, sam t anfall
mot fort en,
vilka skull e t a ga·s i rygge n.
En andra eskad er o·m 6 slagsk epp, föreg å ngna av
svepa nde jagare , skulle syd mn minfä lten beskj uta fort
en vid dagninge n.
En tredj e eskad er ·b eståen de av ett slagsk epp,
2 moni torer och 5 kryss are skulle ·skydd a trupp erna i
'l and samt bcskj u ta forten över Gallit poliha lvön.
Samt idigt sku1le trupp erna ·i land anfal la turka
rnas ställ . ninga r f'ö r att binda deras rörlig a artille ri så
att de

tsamm a
ick e skulle kun na använ das mot tartyg en och minsv
eparn a.
Gene ral :Monr o ansåg emell ertid ick e alt företa
get skull l
hava något av.gö'l·ande inflyt ande, äv en om det
skmlle lycka s
De övrig gener alern a delad e i ·stort sett hans uppfa
ttn'ing .
U n der dessa 'krilis ka dagar voro även vädre
ts mald eJ
ogynn samm a {ör engel smän nen. IDen 26 n ovem
b er •b röt e1
treda gars svår storm lös, som å~stadkom förlu st
er i båd e personal och m aterie l. På Ga'llip oli ·och v id K ephal
o bröto s pirar
och vågbr ytare sönde r, villkel fullko mligt Iförhi
ndrad e sjö.för binde lserna ; bogse rbåta r, p r åmar och rodd,b åtar
sj önko eller
blevo vrak.. Storm en åtfö ljdes av sky,fal l, som delvis
förstö rd
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skytte grava r och stödj epunk ter samt d ränkt e
.fl er a av fö rsv~rar.n~. ~ill r åga på olyck a n blev
det strä ng k yla, så a tt
man fr oso Ihjäl ell er b:Jevo sjuka . Omkr ing
200 döda och
10,000 sjuka måste evaku er as från strid slinj en
. An gåen de
storm en s verka n i Keph alos hamn säger am ira len:
»En d el av
stran.den likna
de
o
cr ty å n,aJ)aot ar, pram
o en. jättes tor skrot
o ar
· · hö "'
och I oddba tar ~ago 1 en enda r ör a om varan dra,
rså det såg ut
so~n ·Om desam ma had e fattat s av
e n jätteh and och utan åtskrlln ad slung ats mot stran d en. »
Den 2 decem b er utnäm ndes a mir a'l \V emyss till
vice ami~
~·a l .och av d etta drog han den slutsa
tsen att amira l .d e R ohcck
ICke ~ kull e å tervä nda och hans hopp om ett f·orce
ringsf örsök
steg a n yo .
nen 8 decem b er :k om emell ertid en kalld usch
i ·form av
etot t elegra m från amira l i te let, som medd elade ,
att regeri ngen
~~.a grund av ogynn samm a mi.Jit ära
förhå lland en beslu tat att
,f,orkor t a fronte n genom utrym mand et av Anzac
·o ch Suvla.
Ett s·enar.e telegr am ,förkl arade , att Kap Helle
s och sund ets
my.nn
ling ..fortfa
rande skulle ·h å llas för ·1tt 'I11 edcr"v t···
...
.
·c
0 1 a · or nya d e
toreta g .for den hände lse r egerin gen skulle besJu
la del.
Em c11ert id ansåg ami ral \Vem yss det ä ndam åls
lö·st att
behål la H ell es-zon en .och påpek ade detta i e tt t elegra
m den 13
~.:cem~ c'l·. Han f.l·am håller härvi d, att
hela zonen vore utsatt
for arhlle rie ld från asiat iska sid an oeh h öjder na
norr om AchiBa,ba. Denn a artille rield k omme säker lig,en
att <fÖ'rdubblas
t~ck va r e frigör andet av pjäse r från
norra zon en oc h sanna h~,~ komm e en .först ärkmi .ng av svåra
,haub itzcr och ammu n~~l·OI: fr~·n Tysk land att så försv åra läget,
att ulrym ning bleve
nodva nd1g. Där·fö r a n såg amira len det nödvä
ndiat att utr"
..
d enna zon samti
_, ,mma aven
o
di gt som n orra zon en
för a tt
undvi ka onödi ga och än damå lslösa förlus ter.
. Utrym nimgs order n i d es·s urspr u n gli ga sl<ick
stod cmell ert~d fast och ~u vid tog plan;l äggan det
av evaku ering en. Högkvart er et b erakn ad e de S'anno lika förlus terna till
30,000 m a n,
detta und er förut sättni ng av gott vader . Skull
e storm sätta

-222-

-223-

in unider de sista faserna av utrymningen, syntes förlu sterna

medföras, staplats upp i högar v id stranden, och så snart det
b...lev ljust
öppnade
ett cn~elskt
fartyao eld 1110 t d essa 11ogar
··
...
..
~
·
for att for stm·a dem. I samma ögonblick öppnade även turk~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 '\V emyss slutar sin ·i ntressanta bok med följande:
»• Skammen
för denna tragedi kan
Ja.. oo
O'aas p ao nagon
o
1'cl'e
•
• .
c
~
e~slold md1v1d ulan på det rådande systemet, som lägger lednmgen av militära operationer till sjöss och 'l ands i händerna
på män i avsal<,nad av eJ'Jorderliga kunskaper och erfarenh eter för uppgiftens lösand e och dess·utom immuna fö·r följderna
av sina handlingar. Ett anmärkninasvart
!faktum a·· 1,
..
b
aven, att samtliga 1ned lemmar av »'\Var Council» •och ansvariga ~för företaget eft.er dess snöpliga slut fått behåila sina
höga ämbeten.

kunna bliva obegränsade ..
Det egent liga utarbetandet av utrymningsplanen tiUkom
general Birdwood. Han 'b aserade 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'ä ndiggjorde att skyttegravarna böllos besatta
ända in i det sista.
Natten tiUden 10 deoember hörjade en gradvis, systematisk
tillbakadragning av pjäser, ammunition, .förråd, djur och personal och fortsatte var j e natt till den 18 december, då all materiel, 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 und er
det ,sista kritiska skedet, skulle evakueras under de två föl jande nätterna.
.
F rö ratt vilseleda turkarna ägde sjöförbindelsen rum i van lig utsträckning mellan Galliipoli och närliggande öar oc h
några mulåsnor landsattes t. o. m . under dessa åtta dagar .
Artillerielden und erhölls som vanligt trots det minskade an talet p j ä ser.
För d et 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 tfartyg, två äldre .slagskepp och två lätta kryssare avsågos för
borttransporten av trupperna. För att förhindra fientlig fl y gspaning mot Rephalo anordnades stark, ~ständig luftpatrull ering vid Anzac och Suvla ,f rån daggryningen till skymning en.
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 otor,p råmar, som drivit i 1and den 28 november förstördes a',
fartygseld. Vid Anzac hade en del 1förråd, som icke · ku nn:J

Som företaget i verkligheten var, förfuskat från första
början, Iförlamat på grund av b rist på personal och ammunition, vi lka 1faktor er voro nödvändiga för seger och orsak till
större förluster än som kan sägas, upp'b uret 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 oduglighet en 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 utib ildas har j u länge varit ett segslitet och svårlöst ,problem. 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:m mit från örlogsflottans män, utan kanske ännu skarpare och livligare från han delsflottans. Man har dänför ·sedan rätt länge varit på d el
k'lara med, att ticlen varit inne för ·e n grundlig omorganisation av kårens rekrytering och utbildning. Nödvänd ighete n
härav framstod än tydligare 1 och med genomförandet av 1925
år·s ,för:svars·beslu t, ty genom detta 'h ar Hott an s 'behov av r eservoHicerare vuxit i såväl kvantitativt som kvalitativt häns-eende.
Bestämmelserna för den nya organisationen utarbetad es
fårra året av sakkunniga inom ,flottan enl:igt gruncllinj er, so m
voro fastslagn'a genom riksdagsbeslut. Repres·entanter för
hande'l:sfloHan d·eltogo därjämte tidvi·s i arbetet. Dessa n y:t
bestämmelser tillämpas för .första gången under innevaran ch
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
1

avser:
a.tt gynna rekryteringen h>ån handdsflottan,
att förbättra ulbild:ni·ngen 'Samt
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att g•i va reservo·fi'I'cei·ai·na c11 ba··tt·r·e stä l lning s.åvä'l inom
flottan som soc·i alt.
För re'k ryteringen •f innas endast två .käHor, nämligen handelsflottan 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 handelsfl ottan. De största svagheterna i den andra rekryte·r ingsk ällan - ·sjömanskårcn -ligga ju dels i att det varit svårt
för den f. d. korpral·e n att •som officer gö•ra sig gällande gentemot sina .förra kamrater vid underofi'>icers- och sjöm.anskår·erna, dels i svårigheten för honom att efter slutad tjänstgöring få anställ·ning vid handelsflottan. Nackdelarna med sådan rekry.tering torde för övrigt vma tillräckligt väl kända.
Här bör endast påpekas, att densamma setts med mycken
ovilja inom handel's floUan och att detta i ·h ög grad varit orsaken till den minimala reserv·ofl',icer·srckry teringen, som i
många år erJ1ölls från handelsflottan.
I de nya bestämmel1serna har man också, som nämnts,
sik.tat på att huvudsa•k ligen 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 •s amt
att 'h a fullgjort hela eller viss dC'! av värnpl>iktstiden eller
att vara korpral (flaggkorpral) vid däcksavdelningen och ha
genomgått und erofi'.icers utbilclning och en i kommandarväg
nännare angiven kompletteringskur s.
Man får sålunda två kategori·er R .. K., nämligen dels f. d.
Vär111pliktiga, vilk,a utbildas till s'keppstjänst, dels f. d. stamanställda, vilka utbildas til'l artilleritjänst
Den största nyheten :i de för aspi.ranter från handelsflottan gällande an tagningsbestämme lserna 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 rekryteringen och de t torde ick e nämnvärt försämra utbiHningen, kanske snarare tvärtom. Den utbildning, som sjökaptener och ,styrmän enligt det förut gällande systeinet erh öl l-J
såsom värnpliktiga efter signalskolans slut, stod nämli ge n
ic:k c i något som häl,st sammanhang med den fortsatta utbi ldning som reservofTi cersaspiranlerna erhöllo. Nu är dd i sliillet så ordnat, att ·så snart de värnpliktige genomgått r e kr ~ lsko lan och el en därpå följand e höstsigna'lskolan kunn a tle
antagas till R. K. Vill någon emellertid antaga s till R. E.
seelan han fullgjort h ela värnpliktstiden, gå r det naturli gtYls
också, om han i öv~rigl fyller fordringa rna. Troligast är em ellertid, aU s,t örre delen av de sökande komma att utgöra s 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·p tensexam en.
Nian vinner också bäUr'e sammanhang mellan de olika ulhilclnings'Perioderna.. Den värnpliMige sj öl(aptenen 'k an nämligen redan på ~e tt tidigt stadimn inrddas på sin blivande
tj ä.111st. Detta sammanhang i utbi'l dningen bör bli bättre, n är,
som under nästa utbildningsår blir fal'let den blivande kacl et lo fTic ercn för R. K. får hand om de värnpliktiga r edan Yi<i
inryckningen och sedan följ er dem under hela utbildnin gsticlen som R. K. Denne ofl'icel"s förvärvade personalkänned om
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 un dc oiTicersskolans högre lums, kan han, om han anses läm pl i~ ,
komme nderas till ·en kompJ.e tteringskurs, för vilken sä·r•skil da
bestämmelser utfärdats i kommandoväg. Vid slutet av d en na
kur s genomgår han en •prövning, vid vilken representant fr a n
rikets navigation·sskolor äge.r rätt närvara. Godkännand e h~ 
tyg från denna kompl ~etterin g, skurs heräUigar honom n ä mligen atl vinna inträde i navi gationsskolan<; sjökaptensk la:-s .
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Sedan han så avlagt sjökaptensexamen, kan •h an 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 lå ng ·o ch besvärhrr,., vä'',.,
han hM· att gå, m e n genom dessa b es tän1mels er v•inn er man
dels aH ga'llringen blir noggrann, dels hoppa s man, att han
skall ha konunit i s·å god kontakt m ed >hande l.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'ic erar e
som förut varit '] "orpral er att få plats i handelsflottan, att d e
mycket of ta sökt sig yrken i land; yrken i vi'lka dc icke und erhålla och ä n mindr.e förkovra sina insikter och färdigheter
som ·sjömän.
De antagningsbest ä mmelser, vilka här i korthet omnämnts, tillämpades för första gången förra å r et och visade
.det ·sig, att d en första R. IL-kursen kunde börja sin tillvar o
med 15 ynglingar om i m edelta l 23 'l evnadsår. 12 av dess a
voro från handels{lottan och av d es,s.a hade 9 varit elever å
skolskepp et »Kennedy», nuvarand e »a f 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 tillsammans med dc övriga, d .. v. s . ti.U s·keppstjänst. De sökandes
antal öv ersteg med e n man det, som cfllligt Kungl. Maj :ts b estämmelser finge antagas.
Om n yhet er.na äro m å nga och betydeJ.sefttlla i fråga om
antagnin gsbesl,ämmelserna, äro de av än större betydelse vad
beträffar utbildning en. Våra förutvar ande reserv ofl'icers ruspiranters splittrade förläg gning ·å ~olika pansarskepp har nu utbytts mot en vinterförläggning vid Kungl. S}ökrigsskolan och
en sammandragn1ing sommartid av kul's en till ett särsldlt förhand, 'b es tå end e av en torp edkryss a r e och •tre torped- ell er
vedettbåta r. Genom att förlägga R. K. till .sjökrigss•l wlan och
l ~ta dem ingå i marin ens k adettkå r vinnes ,na.l :urligtvis en
1
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närmar e kontakt m ellan dem och sjökad etterna. Man h opp a,
att genom att p å detta sätt så alt säga smä'lta ihop de ol ik a
kategorierna, den blivande reserv·offic eren skall få större sa m
hörighetskänsla med stamofl'iceren, än vad hittills varit falk l.
När han .får en ISj ökomm endering skall han Mand gu n'l·um skamrat erna trätTa vänner sedan skoltiden och meningsfränd er, m ed vilka han gärna umgås. Dessutom kan j u e n i un gdomså r en vunnen vä ns~kap mellan de olika flottornas b eriii
va ra a v den stöPsta betydelse för förhå lland et flot torn·.t
emellan.
Ett av de för s.ta vil'!koren för a tt denna sammansm äl tn ing skall lyckas är em ellertid att de ·olika 'k ategoriern a bo,
leva och äta tillisammans, eller med a ndra .ord att sjö·k r igssko'lan ·ä r inkas er n er.ad . .Nu äro R. K .. tills a mman s med s·tamkad·etterna så gott som endast und er gymnastildekti oncr n,t
samt un,cle r handvapens exe rc isen, men l eva eljest under förhållanden, vilka rätt betydligt skilja sig fr å n stam.kadetternas.
En av de n nya organiiSationens förutsättningar sakna s allt sa
ännu. Det är sål unda ur R. K. -•synp unkt livligt att h opp as,
ja, nästa n en n ödvändigh et att •s jökrigsslwlan snart blir i nkasernerad.. Då fö rst 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 ed a nför sjökrigsskolan. De 'bo i kadcl·tmä•ssen, bespi sas fr å n sj (imanskårens matinrättning, ha sina lektioner .j gunrumm et ; i
exped i ti on shytt en och i sjökrig ssko'J,ans mäss ha de överlii sningsrum . De n kadettofficer, som har hand om dem h ar s i:1
bo1s.tad på Niord , där ·d e dessutom över vakas av en veck oh va nd e underofl'icer. Dc ha det med a nd ra ord rätt bra , aimins.ton e enli gt de .p retentioner, som vi här i landet ha ra
dylik förläggning. Men give tvis är en kasern med ljusar e ot h
luftigare lokaler , idrott plats m. m. ett stort öns~kemål än •n
ur r en förläggningssynpu nk-t
Fl'ån många h å tl har framställts e n undran, huruvida en
sammansmältni ng sådan som d en omtal,ade överhL1vudt ag l
.är möj'l•ig. Man har h ållit före, att skillnaden såväl vad ål d r
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som u tbildnin g, uppfostran m. m. beträffar skul:l e vara alltför
stor. Huruvida dessa farhågor varit b erättigade ell er icke,
kan ännu icke avgöras. Erfarenheterna från end ast d enna
kur s .få ej vara avgörande. Ett slutgiltigt omdöme •k an ej
avgivas förrän om n åg ra år, då man sett hur systemet verkat
på de olika kat egorierna som ofi.ieerar e.
E n jämförelse mellan ISj ök adetterna och årets R. K. k an
samm anfattas på fö lj a nde sätt. I fråga om teore tisk underbyggnad äro give tvi s ·sjökadetterna överlägsn a ., ne äro ju
a:Ila studenter. Av de bo R. K. från handelsflottan, som nu
01 27) ä ro •k var ha dock nio •st. avl<agt realskol eexamen eHer
gen omgått n ågon av gymnasi et s 1·ingar; den tionde har genomgåt,t fjärde k la ss i högr e a llmänt lär overk. I prakti<sk
sjöm ans utbil dning äro dc däremot överlägsna sjökadetterna.
R. K. ha i mcdelt.~l me·ll an 2 ~och 3 gånger så många sj ömånad er som ä ldst•a årskursens sjökadetter. Ett fl ertal av d essa
sjöm å nader äro fr å n 'sege lfartyg å avlägsna farva tten. R . K.
äro omkring ett å r ä ldre ä n äldsta årsk ursens kadetter och
två år äldre än •s ina gradkamrater. Dc är-o kort sagt mera
mogna och et1farna och synas vara öv erlägsna 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·t ills kan döma har sammansmältning sför söket slagit vä l ut. S•litnin garna 'm ellan stam och res en
ha varit •så goLt som inga, och de få fat!, när fr iktion er fö,r ekommit, ~ha varit ·relativt lätta at·L ordna upp. Idrott en h ar varit
ett gott medel att öka samhörighet,skäns lan. En kadett, som
ingå r i et-t ·i drottslag, vilket .u tåt representerar sjökrigs skolan,
kän ner mer än annars hur 'S'k olans ära och anseende vilar på
han s skuld ror. Bland båda kateg orierna •k adetter har en viss
strävan .ii'!! samförstå nd och föi'St åels•e av :iden konunit till
syn es.
De ämnen, vari R. K . .meddelas und ervisning, -ä ro betydligt 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 tjäns tgöra som fartygschefer och lwmunenderade
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officerar e å hjälpfar tyg föreligga inga militära skäl för att dc
sko la :Jäsa •språk, matema tik m. m. Deras schema omfatta1
sålund a : sjök rig skons t, organisa tionslära , vapenlär a, f.örbi nclelsetj än,s t, inil:ernat ionell rätt, bef<ä lsulbi ldnin g, in tendentu rtjänst, handvap ensexerc is, p i•s toJskjutn ing, gymnast ik och
idrott, befälstjä nstgö ring samt arti ll criövnin gar. Vårterm ine n
1927 ha de ävc.t1 t vå timmar i -veckan unelervi sats i radio. A\'
dessa ämnen ha de endast gymnas1til'- och handvap ensexerc i s
Lillsam:m ans med stamkad etterna . För a ii a de övriga åm nena utom pi·stolskj utning och r a dio s•w trar den l<adettof fi cer,
som har hand om dem .. Till sin hjälp har denne en styrm a n
en artiHerik onstape:l, samt en förrådsk onstapel , vilka äro instr ukhonsu ncleroffi cerare i resp. förbinde ls·etjäns t, vapenlär ~1
och i•ntendcn turtjäns t; de tjän stsgöna <därjämt e som Yeckohavande underofl 'ic.e rare å N iorcl.
Det har redan visat s ig att elen tid som står ti ll buds fö1
att medhinn a 1ktwsen, är rätt rikligt ·tilltagen . Det har däri
ge.nom varit mö·j ligt att på schemat inrymm a en halvtimnll
id·Pott varje dag, utöver den som stamkad e.tterna ha. E n
framstäl: lning från r edarehål l aU de sku lle få läsa radio, har
varit möjli g att tilhnötes gå, ·e huru det samtidig t framhåll i ts.
att tid en ej på långt näT medgive r så ·omfatta nde studier ·
deHa •ä mn e, alt certifika t kan erhållas. Dessuto m har ticl eJ
medgivi t att en eftermid dag i veckan under vårterm in en ]\u nnat an•slås åt mu.se'ibe sök och ·dyli k allmänb ildande und ervisning.
Även sommar utbildni ngen är avsevärt förändra d. Erl'a
renheter från denna utbildni ng ha ännu ick e vunnits, m e1
allt talar .för att utbildnin gen m åste bli bättre och enhc llig ar e
när nu ett särskilt förband disponer as för R. K:s övning a r
Dessuto m vinner m 1an ju den fö-rdelen , att dc utbildas å fa rlyg, som il11er l•irk na ·dem, å vilka de i krigstid skola tjän stgöTa. De övninga r, som huvudsa kligen skola bedrivas und er
denna tid, äro navigeri ng, •signal-ering samt övninga r i h an dhavandet av artiHeri- , 1svep-, spräng-, stråll~aslar-, och t elefonma tcTialen ..
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Innan de ·. utn•ä mnas till f'a··Il l'I.'],·ar· s 1w 1a d e slutli gen även
genomgå kurs vid höstskju tskolan.
Den utbildni ng, som nu är skildrad , gäller R. K. utib<i1dad e fö r skcppstj änst. De som avses för •a rtilleri tjänst komma att utbilda·s något olika, heroend e på att målet m ed clems
u~bil dning ~r. ·c.tt annat, nämlige n att dc skola kunna tjänstgara som cl1vrsion sbefälhav arc vid svå·rt, medelsv årt och lätt
artilleri å ä ldre m·tilleri fartyg ·samt som division sbefälha vare
i m edel•s vårt dubbelto rn å Sveriges keppen.
Sltutligen bör n ågra ·ord nämnas om R. K :s vil lko·r som
r es er vofi'icera re.
.. . S~dan ~c utnämnt s till fänri:kar äro de skylcl·i ga att tj ä n slgora ho m.anad er, und c·r vilken tid de genomgå en fänriks~~ur~. Dc äTo därefter sky ldi ga att ful lgöra två repetitio nsovnmgar om 60 elle r 90 dagar, >beroen de på om övnin gen ftl'llg~·re s 'På sommar en eller vinte rn . Efter första repetiti.o nsövmng e.n kunna dc bli löjtnante r, efter andra kaptener . För
at-t blt k ap t en If ordras dessutom att uneler minst ett å'!· ha vari t
b~fälh.~vaTe å fartyg av lägst 400 bruttoto n i öslersj.ö - cUer
vrds:tr acldare fa<rt.
Rör ande de ekonomi ska förmåne rna kan nämnas, att reserv~ffi C'er uneler tjänstgö ring ha'!· samma lön som officer p å
s.tat 1 motsvm· ancle tjänsteg rad. R. K .. har 150 kr. i månaden
jämte dyrti.clsbllägg. I ekiperin gshjälp erhå ll es ] ,000 kr. ,
varav GOO utbetala s vid antagnin gen tiH R. K. Pc 111sion utrrår
o
, vid 55 års ålder och uppgår till c :a 900 :k r. å rligen.
uniform en ha•r, som beka·nt, elen ändringe n gjorts, all
den ·blå randen vid galonen borttagit s. Slutligen :k an nämnas ,
att befälhav are å handelsf artyg, vi·lken är l ägst löjvnant i reserven, erhå.Jlit r ättighet att föra etl särskilt b efälsteck en (blå
kluven •standert med gult ankare, omgivcl tre gula kronor ).
D~_bta utgör ·alltså på •sätt och vis en motsvwr ighet tiH cngdslllannens blå handelsf lagg.
Å

Myck et har sålunda gjorts för aH fönbättra rcservofl 'icerar.na s såväl utbildnin g 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 avs eend en giva os•s en god rescrvofHcers.k år . Skall d en
nya organisation en även visa sig bidraga till a tt nå det äv en
mycket be tydelsefull a målet att åstadkomma ett gott fö rba llande mell an örlogs- och handelsflo ttan s män, då har den fyl l
sin uppgift .
U. T.

Meddelande från främmande mariner.
:\feclclc laclc från :\lar instab c ns Utrikcsavflc lninrg.
(_\ pril .U:t27 .)

Eng land.
l Lidningc n 'J'h e 'l' imes för den 16 mar s föl' ekomm er e n r edogörelse
m ecl e n d el .komm entar er •över clc e nge lska ALJant- ocl1 i\lcclelllavsfl o ttol'n as senaste s t ri clsövni n gar. ArU·k. e ln är .gan sk a utfö r lig ool1 •to r d e vara
av e tt visst intr esse, varför el e nsamm a häl' å t erg ives ·i obe t )· dligt föekortat
skick:
''D c stratc.giska övningar som J.gt rum m ellan Atla nt- (Röd ) oc h
:.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 a n sen ligt .i ntresse. Föru t s·ä ttningen Yar att "R eclland"
och " Biueland" vol'o i ·k rig m ed Yarancl ra seela n n å.go n tid; d c Röcla s
huvml o mräd'c val' beläget l<lt ngt borta i Norcl atla ntcn ocl1 cle Bi lls i M eclelh a Yc t. H.öcl ·ha:cl e en reamskjuten bas i G ibra ltar .och e n koloni, som vi
lmn n a •k alla "Hu csca" omkrin,g 120 mil es n orr o m illacle ira. Denna k o lo n'i
h·ac! e bliYi t b esa tt av e n B1å lanclsU.gning·sstynka, so m Jåt t fast <fot clärstäJcl cs oc·lt pr ak bis kt tag e t r cclcle s ig sjläh. Uneler n ågo n titl J1acle Blii
flott a ko n\·oje l' at trupptransporter dit, m en slutl igen lä mnat en slagkryssare ocl.t t1-å kryssare kY<:tt' i ''Hu cs ra" 'OCit p , börj a t blocka(] aY Gibrallar.
c;jö,;tr ichkraftcrna YOt'O fördelad e en l'igt Jö lj a ndc:
Rö el
Atla ntfl o t la n .

Blå
:\Ieclel ha Ys fl o t ta n.

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

S!agskc pp

Tidskrift

R e\ en ge ( [lagg )
Ir on Duk e
l~ mp eror of Incl ia
Bcnbo•..v
Mar l!J o t· oug lt

Sjöväsendet.

W ars pite (fl agg)
Barham

:\la laya
Ho~

al Oak

17
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Slagkr}ssare

Hood
Rep ulse

l Curacao
Kryssare

Cambrian
Canterbury
Comus

l
l
Hangarfartyg
l Fur·i·ous

'l'orp eclfartyg

u~JJåtar

Ce ntaur (kryssar e)
2 flo W lj led are
16 j agare

In ga

Representerad es aY
Royal SoYe rei gn

l ·Card if(
Concord
Ceres
Cal"J"PSO

l Covcntry (kryssar e )
l 3 flottilj lecl a rc

'

l

en flottilj o'C'l1 ''·Furiou,;" .fl'amsän·Lla ett gott stycke, IJil clamle
sö,J, Iinj e Iöl' att träffa •p å 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 understödda av -·J agkrys.sarna "Hoocl" .oc,Jl "H.epulse" för att senomsöka områd e t i S\V betecknat mecl WXYZ p1i ·kartan i förhoppning alt p, träffa de
Blås clctac l1 c 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 spanar styrkan till kl. 4 e. m. den 9 icke pil.träliat n·ågo ntin g, skuilc d en förena

r-··
fi g.l.

20 j agare

, ......

J-

l E ag le
Conqucst
6 u-JJ tllar.

( kr~·ssm·e )

l

Höcl st~yrka var så\lecles överlägsen BIEt ·b clräffamlc s lagfart,:;, jäm
stillid m ed Liensamm a ·i ·frtlga ·om ·k ryssare ocll l1angarfaetl·g o~lt nag u.
underläg~en ·i torpcclfartyg. d~ncl ast Blå s.tp,ka haclc u-JJ å tar·.
Röd slagflo tta antogs llaY a lämnat en lms 800 mil es ;\i \\' om 1\:a,
st. Vincent •k l. 4 f. m. d en 6 mars. Högste !I.JefälllaYaren över Bl å slyrk:o
fick uml errättelse härom på miciL.lR•g.cn elen 8 och llRns cletacll era cle ~tyrk
i "Hu csca·' avgid: därpå ,Jd. 3 c. m. samma dag. Den Blå slagnotlan l~l m
nad·c Gi.b rallar 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. r cspcktiY C. öYningen skulle !I.Jörj a ·k l. 3 f. J\..
don 9 mars v•icl vill, en tidpunkt cle båda l1uvuclstyd:oma, som avg·ått l'ra u
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
utgå ngsläg en. Alla fartyg·s fart var reducerad uneler övningen aY ckon "miska •s käl. Vanlig ·kei.gs rutin följd es, alla ljus Yoro a,·s·k ärmadc n alk l l
m en· ·Stdllkastare fdrugo a nYäncl as efte r eget beclömancle.
Röcl styrkas mål Yar· att under dager anfalla ·OCll besegra elen und e··lägs na Bl u s tF•kan .innan elen kun'llC undkomma oQ~tYart g.cnom Gi!Jra lln s Lmd. Unclel' a ntagande att Blc\ l!. B. skulle försök a alt ·f ör ena sig m l
si n cictacllcracle stYrka fru n ''Hu cs~a·' måste striclen äga rum untinv:•·n
för e eHer efter det" en sådan förening· ·ä.g t rum. Hölls uppgin ])lev cnwllcrticl .k omplicerad därigenom, a lt d c Blå ägde u-lJEttae sa rrit 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:;a dlottilj order alt b eiiona sig l'" ' 11
plat~ utmärkt med A. å karlan samt .framg1u i SSO-Lig riktning m eLl l, t

sig mcrl slag1ceyssama, var efter d en förcnaclc styrka n skull e samlas Lill
H. B. vid B. på ·k artan kl. 7 följand e morgon.

Med de n llildu fJollan.

Den Höcla flottan läm n ade sin ankarplat~ i enlighet ·m ecl programmet
och daggryningen d en 9 fann oss - ·slagkrys~arna - guen(le s)·dyart, mcclan våra •kryssae e ·SYCpte framför oss. E l1u ru d e t vae mule t Yae vi.lclre t
vacke r·t m ccl smul sjö ocll utmärkt 1s'ikt ·oclt de stora f::teLygen rullad e
lätt f.öt' en västlig dy.ning. Det ])Jey ·full dager. Int e t var i sikte. Omkt'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 c rr iHlc ls cr om ·fliencl en inging o guns ka
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fi·en tl iga s lr idskraJ.ter. Vid m idelagst ill had e 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. tr e iHöcla jagare Yor o .försatt a ur •s tricll)ar't skick oc l1 omk ring kl. 3,,,
e. m . er l1öl!o vi un derrättels-er om at t ·två Bl , kry ssa r e l1ö llo känn:ing m ed
Höet H. B., som tydlig en vänt Yäs t var t m ed si n -s lagfl.otta . Nästan s a mtidigt 'lwm mcdrlelande t att tv-å Jl.öcla ·k ryssare, "Centaur" oc l1 "Canterbmy", vilka varit i ·strid när· a elen Blå slagnottan på m orgo n en, ansåf!·r"
hava bortskjutit all sin ammu n'itio n oc l1 !'ätt -s·in fart rcduccrael g enolll
cr ll ållna skador. 'l'Yå Blå kryssar·e, en flottilj leclare och en jagare IHtd "
likalecles f-ått farten n edsatt.
Kl. 3,, sdk t adcs en Bl å j agare f r'•ån " IIoo cl", s.om elå J)efa nn sig 11 1
mil cs fra mför· 'Ttcp uls e". Efter' att !lava lag·t en rökskät'm f\)r etog j agaren tyclligcn ett lior.p c'!la n-fall; men dä d en råkade un eler svår eld fra n
"Hoods" sekunelära artilleri , blev elen .försatt ur strielb art skiC'k. E n
livads timm e 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. •e fter ·k l. 5 c. m änelr·acle el e tY , s la.gkryssam a
km s n oeclvart; clc tre krys-sa rmt i :,;panaravd eloin:ge n voro i sikte en oel L
en halv t.:mm e senare. <Kl. 6.,0 g-ick sole n n cel i e tt ha v av 'l jusrött 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 u ngcfät' . 'S\\'- lig kurs . Unele r h ela ciag en
hade vi , slagkryssam a, icl' e -se tt n åg-o nting av ocl1 ej haft några und crl'ättelser om den Blå clc laclleracl c sty rkan f·t'åll ''H uesca".
Natten ])lev möl'k med en s m al månskära och ·k l. a c. m. g·ing·u
" Hoocl" ocl1 "Repulse" mecl elc tt'C anclra kryssarna ostvar t m ot rcncl czFlere tecken syntes giva Yi·cl -!tanden att den Blå slaf!·vous-platse n R
oss oc l1 utom .s·rohäll, haclc ändrat J'urs ·i samm <~
framför
]1ångt
floltan,
rikt ning. Det ·s y n•lcs finnas utsikt .Jör en .sa mman s tötn ing· mccl J-älta strid,;lirafter unel er natt en ocl1 våm kanoner ool 1 s tril.ll,astar·c v·OI'O slänclig t ll cmannacl c. ~å vitt oss ang:'tr för•f:löt e m cll e t·~i(l natten lugnt. Bl& jagan ·
voro cme llcl'ticl i kontakt m c(] Röcla st)Tknt· långt ntom sJ· nl1 i'l ll i n o rr.
ty unciCt' clr första mot·g.on timmarna de n 10 [)lev .. Furious'' a nfaill eo m''''
lot'l}CC!ce ocl1 fkl' farten ncLlsatt otll ·s am m a sal;: ltäml e :hn (le l Höua sl a,e:
s·k c pp e t ''Bcnlr•ow'·. ELL resultat HY samma nstötningen IJlC' \. äv en att d rn
Bl å kryssaren "Co\· cntl'y'', ·f laggskepp flit' :vlcclelltavsl 'lollans ja::;adloltilj er.
bl c \· förklarad för·satt ur· slricliJart skick.
Bl å slyr·lms i'nlm!låll(l .

Kl. 6 f. m: i gry ningen gjordes ' 'klart 9kepp" emedan Yi -troclcl c atl
i·oom kort en strid sku ll e ·kommfl. att utkämpas . Men vi b.l cvo besvik n:•
ty kl. 6,,, \'ill Yilken tiLl sol en Yar nära horisonten ocl1 dagsljus r adLI
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m ecl utmärkt sikt, f,unn os in ga fie n tl-iga fartJ·g i sikte. Omkri ng tio m inuter senare erforo vi, a tt J3lå I-I. B. l1 allc verkställt förcndng m ed sin
cl e tach c racl c StJTka från " Hu esca" och a tt ha n befan n sig ·e tt gott st~·ck e
ostvart ·Om Höcl s tyrk a m ccl kur s mot Gi~Haltar· ·sund . llu r !lan lyckats
•l1ä emecl 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 sa mt va t' CS t för ening en skeelclc för:]) J iv a nwstcr iee tills eskadra m as~ 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 öv er opcralioner na, som ])lit' h eml ig,
är tillg-ä nglig för flo ttans officerare."
T id nin gen Tl1c l\l a n:c ll ester Guanl ian a nser att man av clc nu a\·sl utad e stl'idsövnin garna k a n clraga b·!. a. ·f -öljande lärclomar:
"Dc som ha va satt större tillit till torp ed flygplanet än till JJomJJflygplanet synas h a va få tt rä t t vad lle tr,äffar s jöstri eler . Dc torpeclfJ~·g
p lan, sum Jöt'clc.s å " t<urious" sj·nas, s1l vilt man ·Jwn clöma av f redsövningar, l1 ava u tfört ett f t'am sbåcnclc a rb ete, eh uru vapn et ännu enelast
är ,J -sin bar ndom tro ts det att toepeclf-ällo ing .vat' e tt av cle först påtänkta
sätten att an vän cla flygplan.
Flottan tror ej så vär st mrckct pc möjligil e ten av at t fartyg kunna
sänkas genom a nfaH fr·å n Jurten , men 'elen fäster des to m era vikt vie! clet
sannoli:]{a uti a tt dc kunna äs taclkomma förvirTing i Jormcring en yiJket
k an m ed föra at t ti lltä n kta ta:ktisl'a manöHe r föefclas. Flygplanens fart
til lå ter •cl em at t m er eller mindre välj a s in a nfalJs.punl't oc l1 ett plötsligt
anfall m ecl f·lcr e tOl'p edcr s·ku lle s äk er J,ig·en tvinga en Jlo tta att ä ncl r·:r. si n
kur-s ocl't övergiva si na taHiska •pl a n er, allclelcs som clc t skedde vie! Jutl ancl.
I avs·ik t att gö l'a fl ygplan en s nabbare oc h f ör att anfallet må kunna
sk e m er a konc entr erat :11at' -f lottan infört en särskilt lätt torp edtyp f ör anYän:cln in g å flygplan och cl enna komm e t· he lt säkeet att visa sig Yar'a e t t
fruktan sv ärt vapen. De t är ai'l-cl cJcs till r'äJcldig t om cl c t enelast fö r.orsakat·
en par.t i e ll sk ada. En •fartminskoi n g av en e ller två k n op h-os " B!Ocll c r'·'
v:i·d Dog1g·ers ·Bank förorsakad e cl ess undergång oc l1 då un der dc senaste
stei·cls·övning at'na ·Stri>Clsdoma rna n cclsatte farten l'l·Os två av slagskeppen
m ecl en knop till i'öljcl av tot'p ecl.skaclor, visade clet s ig vi lk en iinclring
denna ä tgärcl k un elc ås taclk omma i striderna fl ottorna -eme llan.
J agaren "Am bus caclc" har nu avsluta t si na pt' ovt m ee uneler vilka
elen m cc! lättbet uppnåclcle en i'al'l av över 37 J'no·p.
(TI1 e Navy, ap l'il 19/2. )
Dc fyra tk a n onbåt at', 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. Jangts cki anQ· .
"'Dem" ])lir färcl:ig i au,gus ti oc11 skall ersät ta " \\' ooelcock" .f. n. ·i Clla ngsll;.
"G anne t " av l öser " \\'•o-o cllark". "Sea m ew" lb lir färclig i oktober ocll er-
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-- 238sätter· ''R o!)in ''. Dc el'sat ta faetygen blcvo alla fäl'cli ga 1898 och äl'o d•·
nu uttjänta. :De nya fal't~·ge n ä l' o .s tötTe oC'i1 s nabbal'e. De äro best)-rkail
rnecl 3 75 mm. kan. ocl1 8 tkan. av mindre kalib e r. En fe mte •k anonb at :i•·
(Le 'J'e mp s, 18 apl'i l 1927. )
proj ek terad.
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10,000 tons kryssarna av "I-Iawkins"-t.y. pen sa mt clubl)eJt så stor s-om å cJ.e
lH'itlis·J;a floltiljleelar na. Olj eförråcl et blir 600 tons ocl1 aktio ns r aclien ]J eräknas ick e komma att ·Unders t iga 3,000 miles med 18 knops fart.
(Naval ancl ·:\1 ililary Hecorcl, 13 m ars 1927. )

"Nelson's'' oell "H.oeln ey's'' !,Q cm. kan. ät'O .20 m. lå nga och Yilc,.o
107 tons; ·pe·o:jcktilvik ten äl' 1,000 'k g. ocl1 utgångs hastigheten 800 m . J\ .ino nens skottYidcl äl' 1··i d upp s tällning om!)orel 32 km. , men kan b c L>·cll kl
ökas, dä r est pjäsen skull e uppställas i land. Skjut11astighc ten äe tY å skol
i minuten.
10,000 tons kl'yssarnas .20 cm . kan . äeo 10 cm . långa ocl1 väga 17 to n
Pro j ekti lvikte n är· 150 kg. ·O Cll utgån gs 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 kryssar e kan på en minut ut slun ~· t
(Le Yacl1t, 16 apeil 1927 ) .
1, ' /, tons me tall ö1·cr sin mots~ån-clar c.

Finland.
Kontrakt om bygganeJet av de tv·å nya u~hå larn a ilar nu aYslutats
med firma n Gi1 l''ic lon-Vulcan i Abo. I avseende å konstl'uktion, storlek
ocll tekniska ege nsimp er .i Ö\Tigt övel'e nsstä mm a clessa mecl de n tid igare
b es ti'lllela uJ) · ten. Den fö r·.s ta u-bJ.ten le;-crcras llöst en 1928, elen anclra
Jlöst en 1920 och ele n treelje l1öst·en 1930.
(Äibo Unelerrättclser , 2 april 19127 ) .

Frankrike.
1-Ian gae fa etyget "Commanelant-'r es t e", so m äe uneler byg-gnad i L llrie nt blir .på 10,000 tons de p lace m ent med ·en län gd av 156m., 21,000 ltk r·
och 20,, •k nops fart. Bes t reko ingen kornmer att u tgöms av 6 14. cm. ka n ..
G 75 mm. ka n. , 8 enpun·cliga 1k an . ocl't 112 kulsprutor . I .f ö rrM hål las l'll
torpeder för •flygplan, res·e l'Ylnän sle ocl1 allt so m crf·oeclras för att r ep '1
l'Cl'a torped- ocl1 ])ombplan ocl1 för se cl·em m ed striclsfömöcle nheter . 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 ny a •f lottiljle 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 tr e se naec.s tre IJöga . 5ko r s tena m
stå .parvis som ·å clc amerikanska kryssama av "Omal1a"-klas sen oc.lt d
franska ''Hu sa rel' ' och ":\Iontcal m". ·En tl'ipp eltor·.peeltub uppställ es nwl
lan d e bilcia .s k orste nsgru pp e r na. 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 e r (special mocle l•l) mccl ·en ·pro j ektilvi kt av 35 kg. oclt e
Denna ka liaJer •är feansk m en även a ntagen '
sJ;ot ~vi cl el av 18,000 yarcls.
eng elska ocl1 j apa nska fl o ttorna. Kanon en a nses vara elen sv, ras le fa rtygskan on, so m .förenar stor s kottvidel m ecl förmåga att avgiva vcrkli .~·
snabbefeL 'l' orp·ee!Lubcrna bliva 6 av 56 c m . eliam . oclt torpellerna ila \ '
en v•i·kt av 1.700 l~g . .samt 'ä ro av kraftigaste ex isterancle typ. MasUn ;;L >
kan blir 70, 000 llkr. - lika stol' ·s om å 31,000 tonnar en ":VIaul'e tani a·· '-"

Italien.
Parlam entet ilar an tag.i t mar'i-nbullget en för 1927-28. I j ämförels e
.f.öre!j'ile n·cle år·s ])Uelg·et Ilar ans·laget till n y])~·ggnacler öl;:ats mell
160,000,000 lir e (.L 1,500,000 ). Det ta m edgi ver ,g en omföranelet av e tt n.)hj·ggn aelsp r o,gTam som omfattar 9 u-båtar, :L2 j aga re på 2,000 .tons och 4 .flotCl'·ll e 'l'imes, 29 m ars 1927.)
tiljledare på 5,000 to ns.

m ecl

Spanien.
Ett •officiellt beriktiga nde Ila r utsänts med a nl eclning a\· en u ppgift
att u -J)åte n B 6 Il aLIC sjunkit.
De t m eclelela.s a tt u-b åte n hacle .förblivit unel er vattnet i 72 limmar i
str·äck. uncl·er v ilk en tid ·d ens a mm a a llti cl varit uneler fult komli g k ontl' oll.
U-b åten •å ten·äncl e clärefter till sin bas. fortfarand e i uv .-lägc oc l1 a nkracle
slut•ligen utanför ·Cartag ena i f-ullgott ·kic·k.
Prestatione n Y•isar ·pålitligl1 e ten Rv u-J)åten s konstl'ukli on och är
~lven et t bevis på besä ttn ingens utllå lligll ct.
(Man cl1c.st·er Guarclian, 18 mars 1927. )

240 -Den 3 mars sjösattes i Cadiz skolfartyget "Scbastian-dc-Elcano" , <l Yse tt att lJ liva kacl e ttfart~-g- Fart yge t blir ·t·iggat so m fJ-rmas tacl slät lop]iad
skonar e sa mt förses med motv r. De placem entet är 3,420 ton s, loängd <·n
D''"' m. oclt bredelen 13,, m. Med mot orn b eräknas .f arte n bliva s. , kn up_
(L e Yac l1t, 16 april Hl27.)
Bcst ycknin·ge n utgör es av 2 57 mm. kan.

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 "L con e" (2,286 tons, 34 knop ). Rysl'a ex peete1·, li ll
s töesta od elen f. d . officerare i den ts a e.:s tiska flottan , avecste cläl'fö e li ll
Itali-e n, men de Yillk oe, so m italie narn a upp s tälld e föe l•eveeansen, kun d
ick e g•odtagas av sovj et.
Som förut m eddelats lära sovj e tmynd>igh e te rna enli gt t ysk a ll)J JI·
gifter hava besluta t !Jyg.g a 10 u-båtae ocl1 15 m o tDl'IJåtae .för· L enin gr<:u l,
t'öe sYa J' . Dessa faet J-g skull e ·IJ~cggas på rySll'a va rv av utlä nclskt mat eri <~'
U-bå tama torde bli va på 130 ton s c!ep l. i öv.-lägc m ed en aktio nseadi e <1 1200-300 mil es ; de skul le b~ygga s •å Ncvaval'vet ocl1 avsåg as vara fäe cli!-!a 1
s lutet av 1926_
I varj e fall sy nes d et Yara rikti g t at t ma n började by.gga m otn l'
båta m a r eclan 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-båtsja g::tJ' n"
oc;h tord e ·f ä myck e t hög fart_ De t är äv en näs tan säkert \känt att Ba lliska varv-e t 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 .f art av 15 jmop .i öv.-lägc och 10 i uv.-li].g e ; ::t k
tionsracli cn i öv .-J.ägc m ed 9 knops fart u,p pgives till 1,000 mil e s ocl1 ti Il
105 mil es i u v .-läge m ed 5 knop . Bes ty cknin ge n utgöres av 1 10 cm. k;1 J.
och 10 torp ecltuib er.
Anla(Jnin!J av s j iil•adctter.

I a ug us ti oc;h se plemlJ er 1925 förrättades elen ord inari e an tagn inf!'i.''
av elc Yer ~ill "cle sjömilitära sko lorn a för utb ildning av b efä ls person . l
t'ör el en röda arb etat'- oc h bonddlottan"_
För att kunna a n tagas .f orclras fylland et av föl jand e vi Il kor:
a ) att vara lämplig för tj.än.sten j den röda f lottan;
b ) a tt inn ehava en le vnadsålcl'e t· av minst 17 och nögsl 22 äl' m' l
undanlag föe ~k ul' serna i elen lägre s jökri gssiwlan ",Frunz e", vicl YilkPll
yngl·ingar elen 1 s·e ptemb er a ntagas vid H - 17 års å lder;
c;) att tillhöra ''kommuni s ti ska un gdo m sfö rb und et" sedan e tt ar ti llbaka . ('De tta vi llk or fordras >ick e av e levern a i skolan " Frunze") :
d ) a tt l1 ava en .s koluncler'bJ·ggnad motsvaran cle kurserna i d c H- iu· i 1
n ormal skobo rna (l' ecolc de travail .unifi ce). D e tta vi llkor är min sk::tt l ,1
5-årj g kur s vicl sagda skolor för eleYcr, so m söka intl'äde i skolan ''Frun z,_"
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De ~· nglin ga r som s lu clerat vid ·uniY er s>i tc t ell er skolom a av 2:a
g rad en b ellöY a icke und ergå intr ädesexamen.
S ludieticl en vicl alla sjö•l,rig·s skolor ät· tl' c ., l' m ecl un elanta g .f ör dem ,
där marining enj örer ut·b ilcla.s, vie! vilka unclerv·is ning en pågår ,j Jcm å l'.
(.La Rev ue ).Jaritim c, fc!Jr. 1927.)
Enlig t uppgift i rys ka ticlnin ga r ·llar Sovj e ts amiralite t bcsl ut::tt ·införa en ny uni form för maoskapet ·i cle.n. rö cla nuttan. Bl åsk,io t·tan JJH) el1ållcs m en lJ-yxor av armemodell oc l1 hög·a stövlat· skola anläg.g as ocl1
matr ose rna b eväpnas mecl en mo.clifik atio n · av den .f in ska kni ve n, medan
officera ma ,j tj änsten bära r evolver i st. f. dollc Sovj e tpr essen ult,·:·ck er
en förmodan a tt ·införande t av kniv en s kall föt·b ättra moralon hos flottans persona l, so m den m ccl b eldagan de kon s ta te rat· sällan gå r t i Il sj ö ss_
(Dail y :\fail, 1lL mars 1927.)
I sa mlJand m c el ([e t t i Ilsp etsade .fö rll åll a nd e t m e ll a n Ry.ssl ancl ocl t
Engl and Ilar ·högsta •k rigs råde t ·i :\1vskva ägnat ·e n liv lig upp~1ärksamhet
åt elen röcla ma rin en. Svarta d1avsflottan ·Ilar försatts i stri dbart s kicl;
och ·s kall börj a ·Si na somm.arö\'n.ingar i början av maj. !\v en Keonståcltflottan är färdig för sommarens övningar, vi!J; a enli gt uppgj.f t fPån IUga
slwla börja den 1 maj. ALL börja mccl utföras övningar·n a fa rtygsvis, varefter fa rtygen ·i mil ten a v jull'i sammandragas för samöv n ingar. Fr· gan
om u läkning av flotta n i Kronstaclt genom inköp av ny a. fartyg ä t' på
gr un d a v aJr,ist pä pengar· tillsvidar e i·ck c aktu ell. Föl' n ärvarancle b es tär
Kron s lacltfl o ltan av 3 clreaclnou g·ll ta e av ty pen " Gan,gut", J;r~yssa r cn
S. 6 . .S . H.. (i'. -el. "Aur·o ra"), kr;,- ssa r en "Diana" , omkring 12 j agm·e a\typ en "Novi k" ·Samt 6--7 u-dJ•åtar. ,iVJan inser ·t ill >fullo ·i Kr eml a lt cle
rysk a sjös tri clskeafter na 'i Finska "'ik,cn ingal·unda är o tillräckliga för att
avvärj a angr ep·p av en sta r-k fie.ntli g f lotta m ot Kronstaclt och L eningrad.
.\ v el enna anl ecloin g för stät'kes .Kronslaclts befästningar. D ess utom arbetas pil färclig,b ygga ndet av några 1uyssa r e 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 b ekant . .S toea förhoppnin,gar fäster den röcllt k ri gsl ecln inge n
vie! flJ·,gl-ap n e t oc ll el e ·k e m bka s t riclsmeclle n oc l1 .för· någ ra månacl e t· seelan
anorcln acl es lyckaetc up.pvisningar m ed eles,s a vap en i Kronstaclt. tl'liliga
msp ekbio:n er för· e tagas m ed Ktxm stadts ocl1 d en där förlag cia flottan s krigsberedskap · och ge neralissi mu s VoeosjiJ.ov Il a r unel er inn cvarancle är Jl er e
gånge r själv .b es ök t Kronstaclt. De t uppgives ä ven att ·f ästning en oc l1
fLott an nylig en ·l) CS·iktigats av ett a ntal t'örutvaranele tyska sjöofficerar e.
(Huv uelstaclsblaclet, 27 april 1!127.)
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Utdrag ur kungjorda patentansökningar
meddelade genom 'l'h. )Vawrinskys Patentbyrå, Stocl•holm.

Innehåll

Datum

lnummer
Diarie-t

3/3-27

2607 j23

åtskilliga maritima och krigsvetenskapliga tidskrifter.

2252/23

l0/3-27

3864/25

strategi och politiJ(.

4046/25

see politik und Seestratogi ·in der Seckr.j egsg esehi ohte der Ost:o;er
(:vlar. H. 11. 4). - Db cr Handels'k ri cg, Blockad e und Bl·ockacleibeuoh (Mar.
R :h . 4). - 'l'lle ·e ntra:ncc of Uniteld S tates into. th·e vVor1d \Var (P . l'.
s. N. I. april ). - Kyst- og skjmr.gärdsforsvar ets traclisjon (N. 'l'. f. S . !1. 4 .

2106/25

Sj ölo·igshistoria.

A lesson from tl1 e war ; a study af German naval communieat io n'
on august 28, 191!, (P. U. s. N. I. a:pril ). - Les attaques cle torp,illeurs ''
la bata·ille (\u Ju t land (Hev . Mar . april).

17/3 - 27

2636/25
2829 /25

Ot·ganisation.

La Ioi d es cadres dans ,] a Marine (L·e Y. -si(!. 1&2/27 ) . - Nog en lH'm erkningcr .om den sjl'!rn'ilitmrc s ignal-, forbioncl els cs- og efterr etnin g·stjenest e (N. T. f. S. h . 4).

3888/24

Skcppsbyggnadskonsl

1712j26

230/25

na s Oe-rtz rud er (·Mar . H. h . 4) .
Diverse.

s taten och sjöfart en (Viir fl. mars ). - F ortJlfi'ka tori ska rustn in gsarb et en· v•i(l ·p e rman enta .Jandb efästningar ('l1idskr . i Fort. h . 2). - DJ·k arund ersöokningar på .störr e djup (N. T. a pril ). - Im Nilscl1lamm f estgef allren (Mar. R h . 4).

2579/23
117/3-27

2836/24

23/3-27

2221 /25

4082;25
8026

Uppfinningens art

Meclelst v indmotor oel1 proop eller driv en lJ iit eller
annat .fordon. L . Consta:ntin , P a ris , och G. l:lalo z, Beconle.s-Bruyeres, Franlcr ike.
Sä tt att f ör,tJindr a pannstensbildning ooh upplö sa
r edan b ildad p a:nn s ten. J. Sich er t, Lak a p r·i
Zu smu, Jugo slavi en.
Förgasare ·f ör brännolj a. J. V. Svenson , Au.gust enclal, S to ckl1olm.
l-Iastigll ctsmätar·e för inskjutning mot luftfarty g.
Aldi eng e'SellschaH v·ormals Skoclawerkc in P ilsen , Prag-Smi chov.
Anordning ·f ör reglering av utg.a: n. g.shastigh eten vid !
granatkastare och anclra .slzjutvap en. Campagnie d es ·F orges 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 avständsmätar e. C. P . Go erz Opti scll c An s talt A. G. Akci·ovå, :S polecnost K. P. Go ertz Optielz y Ustav.
Pressburg, Tj eokoslo vak·ien.
Självstängand e v·entil. J. G. Evenstam, Sundsvall,
ocl1 C. Eclvar{!son , Stockholm.
Sätt .ocll anoi'Cining för upptagaml e av s junkna fart yg. A.-B. Tol.fvan 0.-Y., Hälsingfors .
Fästanorcl'n.ing för upptagnin g av sjunkna fart~ -g.
A.-B. Tolfvan 0.-Y. , Hälsingfors .
Fjäeriktanorclnin g för ar tilleripjäse r. Siem ens- &
Halsk e A. G. , Beelin-S iem enss t aclt.
Säk erh e tsan onlnin g för sprängpat ro n er. E . Kar ol-l
lus, \V·ien.
An ordning f ör unclvd·Jzancl e av de genom p r op ellra rna å ett fartyg al strad e vibrationerna. G. D e
Mo e, Genua .
~f as kindr i v e t viml s.pel. P. \Y. Si&urin , GötelJorg.
S ty rnings mas k ineri för fa r tyg. S. B. Free man , Oxt on, J~ nglan cl , oct1 \Y. G. Hi clcl cll, Gr eeno ck ,
Sk otllancl.
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Uppfinningens art

23/-27

2512/25

Ano l' clning för b estämmand e av branclröl'et s temp r·t'ing v icl skj utnin g m ot JuftmåL A/ G Yor mal :;
Skoclaw er k e dn Pils en, Prag-Smichov.
Anorclning vid klippljusapparat er för gas . SYCn skal
Akti eb olag e t Gasaccumulator, Stock.llolm.
Sätt att fmmställa tä.nclsatse r för s·p rän gkapsl ar oc lt
:tändllattat·. E. von Herz, B e di 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 ndo n.
Skeuvpropell er eller .Hlm and e. Gill Propeller Com .
Lbcl , Nor.foHc.
Ge nom centriJug.alkraft utlösb ar sätkringsanoecln inc:l
för branclrör. A. G. vormal·s Sk oclaw c rk c 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.
[
Maskin gevär för fl~·gmask< in er. F. Gebau cr ochl
"Da.nu v ia" Ipa r i-cs Kereskedelmi R. T., Bu clapest.
i\n orcln·in g vid av t vå eller fl e ra mas·kincr bcståc ndr
'fartyg.s rnaskin erier. R. Lilj.eblacl, Väster äs .
Anorclning vid lav e tl axeln rf-ör artillerip jäs-er för in -ställning av olri'l m elcllllöjder. Rh ein isc·h e l\l ctallwaaren- und MaschineMabrilz, Dusselcl orrrDerenclorf.
Beandrör rn ecl •k rutsäkring. Boahelan Pantofli ccl,,
Pilsen, 'l'jecrkosJo;vaki en.
Anorclnin g föe inspru tning av bränsl e .i för!Jr ä nning s motor et·. K. J. K Hesselm an, · Saltsj ö-'-' lor-

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

21/±-27

1687/24

28 /4- 27

2571f25

ä ngen .

150/26
1764/25

Bränslematningspump
för
,f örlJeänni ngsmot ot·ct'
Bo ehm-V crgaser G. rn . lJ . tH. , BerJ,in.
Hai'vautoma·tisk artilleri')J joäs . A. G. vormals Skod aw erk e in Pilscn, Prag-Srni el1ov.

