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Framskjutna baser.
Under det sista decen niet hava med större styrka än förut
framtr ätt förhåll anden, vilka synas äg~Htde att medfö-ra en
vis,s lärskjutn ing beträffan de grundem a för base ring av de i
ett sjökrig deltagan de stridskr anemu och särskilt att framh åva betydels en av de basering .sanordn ingar, soim kunna ::m:s.es
falla under ovanståe nde rubrik.
Se dan gammal t har dc:t ju vatit vanligt, att man vid sjiikrigförin gen jämte de i fredstid utJby.gig.da, med mnfattan d e
resurs,el' utt·ustad e primät'a örloig sbasem.a använt sig; av antin gen sekundä ra (likalede s i fredstid al1Jlag1da) eller tillfälliga
baser, vilka förfog'a örver mindre resm·ser men i stä llet . et;bjuda fördelen av ett gynnsam mare läge i fö,I•h åHande till egna
stricl s~ kraft ers opcratio nsm.å l (skyddsf öremål) eller till fiendens
operation s- (föi'binde lse-) linj er . Sålunda b egagnad e japanerna un der rysk-jap anska kriget Elli ot-öm•na såsrom tillfällig, bas
vid opemtio n erna m ot Port At·thur oc:h den där baserade ryska
flottan sam t eng;elsm ännen under världskr iget den sekundi.i ra
basen Scapa F1ow , 111iir det för dmn gällde att avskära tyskarnas förbinrle lser m ed väddslha ven .
Efter flygvapn ets tillk!o mst har emellerti d UP'pstå tt en faktor, scm ka111 i viss mån verka avhållan de åtmin st on e från användnin gen av tillfälliga bas er. Fartygen skola kunna å ankarplats en bet<eclas ett betrygga nd e ~,kydd mot luftanfal l utrm
att cmsorg,e n hår1o m får göra intr'åu1g på den för besiittnin garna önskviircla vilan. Det iir di\ uppen1bart, att såsom upp e'l'idskrift i 8jtiviisend et .
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l möjligt ,
hällclserplats.et• gi1rna, diir sft iir ur op e r'a tiv s,y npunk
fasta ~ll l
dc
föt
redan
viilja s de perma nenta base rna, vanicl
och lu ft
Higgn ingarn as skydd diit• erford erliga luftbe "·akni ngsviirn s~n1ordningat' kunna utnytt jas·.
A andra s~dan hava dock en del föriind ringar i sjökrig ('(<.;
ör d l'
natur intriilt , vilka s.y nas skiirp a behov et av vissa framf
er.
punkt
stödje
a
primii ra brts cnta ·e ller basområde111a belägn
r
ön·
ed
Sålun da är alt anteck na tillkom sten a:v strids. lzrafle r m
för de ra ~
huvud taget mera framtr iidand e ba.ser ingsbe hov i:in dc
m ed
landet
förhål
vara
siigas
kan
förcgfm garc giill::mde. Delta
et'il'smat
farlyg
rkm•
ve
g
flygstr iclskra fternn . I samm a riktnin
aktion slens diffetc nticrin g i olika typer med högst variern ncle
tillhör ::lnradier och farter. Föl' att snmvc'r kan mellan fartyg ,
möjli ga
cle dessa olik a typer, s,knll kmma etable ras i största
sii.nnt•
clen
aYsc,cn
a
iimncl
Hyssn
i
utsträ cknin g kri.ivcs , att dc
Pa
en.
ngsl.äg
å
ulg.
a
lottade lwva att tillgå rcla liYt ft'::lm skjutn
lu
med
liknan de siitt inverk ar iiven up.pko mslen av Y::lpen
h
oc
priigln t offens iv k araktä r. Detta gilller siirski ll ubttts'vilka fiinl uneler \·iirlclskrig'et nådde någon
flyg\'a pnen pnet del större grad av utveck ling - vmjäm te det iildrc minva
g.
vis unclerg[tlt en fiir s1k j utn ing i samm a riktnin
en
På grund av bl. a. dessa föPhål lanclen hm· elen åsikt
verl,alltme t· gjort sig gliillancle, att även en under lägsen flottas
til l
gas
fiidäg
del
e
ägand
v
iiver'
till
samhc tsom råd c k an ooh bör
egde
r
1
utanfö
i.i.ngen
r
r'
sjöss och ej inskri inkas· till ski.irg :'\rcl'ste
ckni ng
na kustem a. Denina princi p hM i allt slöne utsträ
t li t
enelas
iir
komm it till uttryc k i valet av ;fartyg slypcr . Det
s flit' sj ,.
naturl ig k-onsekvens h iirav, att föruts ättnin gar skapa
samm a princi p stridskrafte rn a~ använ dande i enligh et med
förber ede s och
bas.er
jutna
och alt alltså utnytt jandet av frams:k
siikers ttilles.
ba !>CEn särski ld anledn ing till ök1cl betyde lse av elylik
fr'a mtriiring kaJ11 stundo m ~iven uppstå i santba nd med den
it dc s.
tillfall
en
öring1
jökrigf
1
S
dandc roll , smn i den moder na
k. farval t enSifö rträng ningar na.
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n ågot så c n iir
. s SJO- Ocl1 ·flyat> strid skra:fter bes itta en
O 111 d enne
nJbart, att en ' S~1 d a11
aktn ingsb j udan de styrk a, ät' det doc k uppe
, glw· ket stora svan
·p ad m ed myc
~
' ,.. te vara' fö 1+nip
.
Ina
oper a t 1011
ngre ~ch n:,er sarbl:::a
ter. Ju nl'er läget lfram sk,ju tes., des to lä
e bhva ::~sk erna , ior
förbi ndels elinj er erh ållas , och desto störr
arens sw~. o·cl~ fly ~
anfal l av den samlade sty11kan av mots tånd
att uprptr~da I om estrid skraf ter , vilka bärv id åtnju ta fördel en
base r. Har kom m a
delba r närh et av sina egna perm anen ta
gen place r·ade på i f'll
därfö r utesl utan de att avses base r, antin
a pu~k~e_r vid egen
viss orperati onsri ktnin g' m era fram s1kjutn
·ell er n rf ntt li g:gan <l('
kust (inom därv aran de skä11gårclsterr~inlg')
kust.
öar (ö gni:p per ) m ellan f iende ns och eg.en
••
m ed anvä r.lclan
la.r, vill-a
~ G<är o• fören ade
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D eope razv
gen
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det
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bas för lätta sjö·strids
Ub åtar,
I
. nel
.. • ·
l tlas
:
'
d
er
l
~n
e
Sjökrig:ss.k å depla tsens i.)verva mn
,l
a
dn
rbun
fo
ed
dann
och
som a·v ses för obs·ervati onstj1änst l'
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som
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D et sani:m a kan även shmr
•1 v en fi end e ;asse ras.
c ' f·o··rh' ancl , vJlk:1
· gs- oc h u 'lXI!<'•t SJ~ ··ll·
·
'förhå lland et m;e d mm s.v epmn
.
eg:enJ s t yr1~a.
skola till sjöss förbe reda fra mstö tar a v
kusens_
ftend
för
utan
För r~~rtyo"' s•om avses för min ering
til1b aka ·~~-nda_ till Pn
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· ' Jct · Sars
'
< ·. hit
· r·m-rac
' ir b as för k ompletteri111g av mln
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na s nnga
jest t>är b cskm;en geno m balar
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t l~ a från den
t>
• Vid
utför and et av fram stöta r m ed egen s' yr
" ta·r o c.1l
· a u b a_·
om vrss
prim iira oper ativa b asen är det värde fullt,
m ne. 11' 1 .
'
· 'a lns
"" 1 ' Il an d e t l"U denn
]11·'J1fo··,n nde farty " kunn a 1· f·or1a
h mn:l
tt
. ·l-t
t>
'
• '
h ava ,_ulsi ~ a .;· . . s
va så fram skju tna utgån gsläg en att de
kn,t.
t>' , fiend en beJ,t
· r··
·a tt ac el e v,:1oar
utpos ter as resp. utläg'lg:a mm
anvii n da vid fram stöt en s möta nde.
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så till vida förTillgång·e n p å flera base r är härv id även
riktn ing, varden
om
ct
delak ti g, att fi end en h åll es i oviss,h
span in g och
ans
h
att
ifrån fram stöta rna äto att vänt a, och
s. avbr yö.te
motåtg~irder därig enor n försv åras . Efte r fram:st 11
de tta ,f all å tmin ston e
tand e är det även av stor vikt, att - i
s att tillgå , varigeför lätta farty g - flera retrii ttväg ar finna
verk an av fient s1g
aga
n om störr e utsik t vinne s att unel andr
efter en s•årsch
lig Ö!verlägsen h et . Vid en- nattl ig tillba kama
indre farty g delta gi t,
clan fram stöt , i vi lk en såviil slön- c som m
fö·r av de se11are
borte limin eras jii nwiil på enkla ste sätt r isken
danf all , om åtm inmot störr e farty g av mis s taG· utför da to,rpe
eras till an nan
dirig
a
ston e en del av de Hitta re kraft erna kunn
dock mind re
det
är
bas iin huvu d styrk an. I dess a avsee nelen
om egna kr[Ufters
en fram skju te111 place ring än ett Hi ge på siclan
else.
hu vudo perat i onsri ktnin g, som är av betyd
r vinn as ö.kad c
Geno m anvä ndan de av fram skjut na base
detta även för
(och
iget
möjli ghete r att uppn li eörlig11et i sjökr
t,
ninga att reda n i tiden svag are parte n), a tt utfii·r a kus.t .hiirj
hota förbi ndels erna
digt sk ede flank era fi en tliga fram stöta r, att
tadk omm a störn inga r
mell an fienr len s o-lika base r sa mt att ås
det av fiend ens: sjöeller avbr ott i hans sjöfa rt. Om bekä mpan
lcJss pärra r, bilhanc
vissa
hand el sker geno m ano-r dnan de av
punk t fiir dc styrdar en fmm skju ten has ofla liim1plig repli
a.
rrarn
spä
kor, som uppr iitthå Jla
r delar i mera deDen fram skju tna base ringe n ha r ~iven fö
f ensiv t h~in secnde.
med ända mål att mins-ka
Om den egna kri gsled ning en
sti gning sföre l:1g som
risk en s~hii.l för kusi1 1iirjn ingar och lancl
att med utny ttjan de
för anfal l mot sjöföt~bindclserna - a vs er
ano rdn a en strat eg isk
av min - oeh ub(tt s,·ap nens möjli g'lwt c r
1
sfört rängn ing, är för
'Pii n Yid n~'tgon fram förli ggan de farY alten
unde rhå ll a och beatt
ift
de Sh'id skraf ter, vilka hava till uppg
nintgens ni1rh et fram vak a spiir ren , beho vet av en till förtri in g'
igt.
koml
skjut en bas s tund om ofrån
l•LIStei1 u t go.. r en saod a n
raide r mot den eQ·na
Vid fient liga
,
"
"
o
1 J
nd ,
bas· fördela ktigt ulg:lngsläQ"·e för de förba
som s ~o a pa
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jnclustr jcenlra, k ommu nikation er och mililii.ra anlii.gg ning:u .
Vad åter b ctriiffar m o t ku stor let'na riktade a nfall , sä medgiv a
de förkotta de avstånd en en ökning a v dessas intcnsibet, del s
genom a tt ~mf~dl en ktm~1a tiitare upprepa s dels d'ii.rigenom r~tt
den oundg•iing liga bränsle lasten endast be hö ver i mindre grad
insk ri1nka p :'l m öjligh etern a att medför a b omber.
Vid tl'upp övc rsl.; cppnings f'öretag kan ofta en fr ~nnskjut en
bas hil cla en Yälh clä gen utgångs punkt för spaning sverksa mbeLm mot d et avseelda lanclstig nin gso mr äclet och d~re ft c r en
god
mell a nlandni ngsplat s för flygförb an d uneler förflytt nin g mellan
hem or ten oc h cpcratio nsomr-å dct vid fienclck usten.
För onm berörd a flyg.föt"h and , som d ellaga i anfallsf örctagen ä vens.om i cl ~n ,-ittglå<'ncle spaning en m ot oc h över fiende ns ku ste r, kan pä g~"l.md av de anv iincla planens storl ek endast undant agsvis baset'in g å fartyg ifrågak omma. Ann'orlu n da gesta lta sig för•htlll a nclen a Yid de flygstr.i dsk ra rter , so m s kola m era direkt samver ka m ed •sjöstrid skrafter na. Hiir i1r b aserin g på fartyg jck e blortt möjlig utan även - av lätt insedda
skål - elen avgjort fördelak tigast•C. I allmänh et år viil ocksft
tillgång på fali ygsb nseracl e fly gplan i viss. ut s. tr~ickning nöcl v:ii.n dig - i f örs ta hand fö r fylland e av ddleclni ng's-, niirs panin gs- , bevakn in gs- och ·skyclcl. suppgift H. För min dre stater
tcrde cloiC·k kost naclshii nsyn vid sidan hiirav i r ege l framtvi nga
:m vii ndr~ncl e t aY kustba serade plan och för ell! starkare
m a kt
kan sam m a tv tmg tänkas uppstå, om n au! iska svflrigh c!er eller mililiirpoliti s-ka föt'h å llanden f ö rhindra [\tminst one de större
fl ygp l m1' h~i.mnd e enh eternas d i ri gerande till viss krigssk
ådeplats. Vid kusth av av mindre bredd är d'ot ii.ven utan större
olägenh eter möj l·i gt att b:1sera en del av här ifr·ågav arande p lnn
vid ku sten - anting•e n pa fasta kus·tflyglbas .c r ·e ll er p ä vid ku sten u pptråda nde fl ygdepåf a rtyg.
Vid vissa uppg-ift ers fyllande blir man Yiil även utes lutan de h ii rwi sacl till Jmstbase rnde flyplan. Inom m å nga ma rin er
kunn a flygpla nbärand e enheter knappa st tär11kas h liva tilld elnde annat ii.n större sjös tyrk o r. Flygpla n., som avses för sam verk an med mindr-c sådana , t. ex. plan, som skala leda ubatar
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111 o t luftanf all samt för sä·k ersti:ill anclet av egna sjöstrid skrafters angöra nde av och utpass erande Jr'ån basen.
För try.gga ndet av ett skydd slförcm ål av denna, trots allt,
sekun dåra k araktLi r torde endast sä ll an n ågot fjänstr idsarti
lJeri i egentli g m ening kunna p å räknas. åtmins tone måste
detta ans·es gäll a vad b e tr'äf~'at fast upps.tä llt sådant . I ö-vrig
a
fall får man n öja sig, med att p å för'Sva rsortill eriets rä ckvidd
uppstäl la den fO'rdran, a tt liten sannoJ ikh et skall förelig ga
för
dess ned 1kämrpa nde från avstån d utom eg en porte . Härvid
tord e ii ven på de fl esta plats-er i erfo rderlig m ån tillgo·d
oses
m6j li gh e ten att himna angöra nd e och utgåen de ubåta r
stöd
in om de på gnmd av djupfö rhållan dena för dems uppträ dan
de otji.inliga områd et n:ärma st utanfö r inloprp cn .
P å visst sä tt kan vär:de t av ett lok a lt fö,r s1var i.iven av denna beg räns ade styrk a hav a vuxit g1en om den under dc sista
åren (efter vV ashing ton-ko nventi on ens avsluta nde) inteäff
ade
nedgå ngen i slagske ppens antal och likaså genom dc möjlig
h eter , försvar aren nu erhålli t att med m'in-, ubåts- och flygvap
nens hjälp f'rnmfö r egna bas,e r sk n!pa dl os.iiker hclstil lsbnd,
som m åst e verka avh ålland e från de f:\talig a och svårers ättliga
slagsk eppen s in s,ä ttandc m ot så sekund ära operat ions m ål
som
de här ifrågay arande . På vissa håll kunn a härtill komm a mmbisk a fiirhålh mdcn , scm Y·Cr'ka i samma riktnin g .
Den framsk jutna basens s.k ycldan de m ot a nfall av mera
omfatt a nde art blir i sista hand beroen de av de egna S•j östl"ids
krafter nas förmåg a a lt själ va förvärv a elJ.eT mot en fiende
bestrida h errcwå lclet till sjöss. Om denna fötmåg a är til lr'i
ickligt stor, li gger en viss garant i för den ej alltför långt framsk
jutna basens tryggb et i det förhåll andet, att etl allvarl igare anfall
mot densa mma sa n nolikt ej k a n hin na ge nomfö ras utan att
elen
mera tillba kadrag e t bas,e rade huvudd elen av den försvar andes
sjöstrid skrafle r - om icl'c' engage rad e på annat håll U1
till fii.ll e att in gripa, an tingen! direkt mot den anfa ll ande styrka
n
eller mot dess fötbind elser.
I delta fall h ar man allts~i. a tt konsta lera en växe lverk an
111ell an baserin gsanor clninga r och rörliga sj öslrids k rafler.
De n
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fr a m skjutn a b a sen och dess skydd sanonln ingax fr iimj a - h iir
niirm a st d c liitta - sjös trid skra fternas (j iimte fl ygslrids kra\t crn a s) yerk samh ct , u neler d et att d ess egen tr ygg1h et - i sy n111erll et cn1. landföt'bincl else m ed h em ort en och Jiillhiire n s h u,·udkraf ter saknas - y tterst vilar p å d c r örli ga sjöslrid skr all ern as samlad e st yrlw.
Vad siii"skilt be triliffa r en r edan i fred sli d anla gd fr a m skj uten bas, si't J;. räves - i över cnsstiim m else m ed d et anfördn
för d ess siiket'hc t en h ög krig'sber eds l; ap såväl h os raidsk ycld d.
de lok ala för svarsan o rclnin gnrna, so11n h os d e rö rliga sjö stri dskraftern a .
F ö r a tt åter under kri g en b as m ed er!forclc rliga resu r~ n
och skyddsa nordnin gnr slzn ll kunn a u p jwättas r[ra mför d en l'~
na kust en och d ess sld ixgar d sterrä ng, ii r en rela liYl h ög gr ad
a v - m å vara till rum och ti d b eg6insa t - h erravi11d l' til l
sjöss en nödvän di g fö,r utsättni n g. I ck e ens för en överEi g~.'ll
flotta kan d enn a fä tutsättn in g a lltid b er'il'lma s vid beh ov v ~l r<l
för h anden -- ett f öt'h åll ancle som .synes, ä gnat att fr a m h~i' n
b et y delsen av i fr edstid vi dtagna å tgiirder fö r ifrå gavarmde
ba serings f örb eredand e och säl;. er s tällancl e.

l an slutnin g till hät' fra ml a g'd a synpun kter torde d el icke
vara alltför föi'miite t att giva uttryck för den fö rm odan , ~~~ ~
vid f m mtida k l"ig strävan att f örviirva fH~ms k}utna bnser san1l
kamp en om dylik a b aser stund om k omm a a tt i h ög re gr ad :i n
för r si1tla si n p riigcl p [l - fram:för allt - d c inledan d e op n 1tion ern a.
I ck e min st k an de lta Uinkas. bliv a förhålla ndet vid Ö sll'r sjön , ch'tr t. ex . Gotland , Alnnd oc h Ösel- mn d tdel e rbju cl~l dc
gynnsa mmaste förutsät tnin gar fl'n· en baser in g av det slag, s<ll11
ovan av setts.

Ragna r Smith .
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Personalkrisen inom högsta flottledningen i
Ryssland år 1916.
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'd ·l tet •tv år 1916 blevo' entledi gade från sina hPa tt dessa n s u
'. '
· t-' ,
.
h <irvidla n framo·ao av nec·l,ll1S
clende
fattnin gar. - D eta l Jerna
<
•• 'o
o
utdrag ur ovann ämnda ryska kalla .

o·iå att fienden ej hade för avs1ikt att i F inska viken vidtaga
o
'
några avgöra nd e åtgärd er . För flottan s verksm nhet erfot'd
ra c[es nu en ny o peratio .nspl an, nya beslut, ty den förefin t lig'
a
planen innefa ttade bl ott ett alterna tiv, nämHg en ttpptag andel
av försvar i vis,s a »poslit ionler» i Finska viken.
Vad som bidrog att göra det nu int11ädd a läg,e t så mycke t
farliga re, var det !faktum , att vid operat ioner till sjö·ss under
fö-rut tim ade krig hade befälh avarue fö,r flottan under motsva
rande omstän rdig!h eter visat s'ig fullkolm ligt overks amma.
Flottan s operati ons'p lan under Krimk riget var sålund a helt
byggd på princip en >• Sli'icl i ett sw1rcb; i Östers jön avsågo s
de
dans·k a sunden och i Svarta havet sundet vid Konsta ntinope
L
Befäl·h avare-a s tankeg ång var helt 011·ienterad i sådnn riktnin
g,
och endast förbet•e dels·e r härför vorro vidtagn a (detta gällde
åtminsto n e i Svarta havet). De politis ka villkor en o'c h strategiska fö,rhåll andena utveck lade sig då på sådanit sått, att den
uppgjo rda oq)erati onsrplanen ej kOinl' till använd ning. N å g
on
ny plan utform ades ick e und er Krimk riget, utan flottan vek
tillbaka enligt lagen fö·r det minsta m1ortstånd et, den övergic
k
m. a. o. till lokalt kustfö rsvar o·c h fann där sin underg ång.
• I rysk-ja pat11ska kriget iakttng a vi ett liknan d e förlopp
vid den då inträflf ade ·operat iva katas,trorfen, vars orsak låg
i
bristen på en grundli i,g1g'an!d e strateg isk princip för operati onsplanen.

l.

Befiiliw varbyt et ä Ostersjö}'lottan.
(septem ber 1916.)
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Den rys'k a flottan s uppgif t i detta krig, var att i sådan
grad ti llkiimrpa sig herrnvi iid e på havet, alt japane rna icke kunde
verkstä lla landsä ttning av tn.1ppcr på K orc~as kust. Denna
uppgift var basera d på ett bes,täm.t ömsesi digt styl'k efö rhållan
de mellan den rys.k a ·Och den japans ka fltotttUJ. Vid första
samma ndrabb ninrg en blevo 2 rys:ka pansar skepp helt försatt
a
Ur stridba rt skick.
Diir.eftcr ledo ryssarn a en del, visserli gen
111.i ndre betyda nda förlust er (Varjag, Bojarin , 'Jenise j), som
dock orsaka de en tydlig sty1•keu tjämni ng till japane rnas fiirlllån . Operat ionspla nen had e härigen olm förlora t en av sina
grundfö ruts.ältninrgar. De nu intr6.dande svåra förh {J.llande
na
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ndc efte r nya stra tegi ska
fordrflcle o:peratim wrn as omh igga
prin cipe r.
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scn.
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anså go• pas swt loka lfur st,ur
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betr akta de såso m flot tan s iorsåso m det end a läm plig a och
anfa ll .m ol huv uds taden >>
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till en bör jan v;t r unChe fen för VI arlnH~n, som ,flo ttan
vid nöclvtindigheteJ~ alt h.~
clersliillcl , fas.thöH s[th mda env ist
till lo.k alfö rs•v ar av Fm ska ' l grän sn öste rsjö flot tans up;p gift
kcn s inre del.
till att omf atta fö rs.' ar
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såso m bek ant en ini"·
Den m era >> akti nt >> f1sikten fa11n
en, som n edla de all ene rgi p~
före språ kare i ami ral N. O. Ess
för flot tan aLt till sjöss och
sirii van d en alt ö·p pna möj ligh eter
v verk sam heL
r id fien den s kus ter utve ckla akti
upp gjor d plan för
i\'~en fann s då hos Ess en en hest iimd , ivad
e han ver' ldig en
sjös s ? Stri
mo tsta nda rens hek iimp nnd e till
sk upp gift , elle r bör man beofte r att fylla •Cn stör re stra tegi
ekla de s;\so m akti vite t ;w tilltra kta den verk sam het ba n u[ve
go vara knr aktiiris.tiskt för
fälli g art, vilk et kyn ne mån ga ansd
just hon om.
stra tegi sk opc rati ons plan ,
Hel t siik ert fann s inge n dyli k
ll dess 191 4 åts o,p,e ra.Lionstttmi ns,Lon c ej till en bör jan. Inti
vike n u Lfcw ma t·s, fö rgic k n iimplan för spi i n ni ng a v Fin ska
litis t sii,k and c efte r upp gift er.
ligen nag ra nuln ade r a v fruk
skil: full kom ligt änd ama lslö sa
Här vid uUö rdes en del sAra trgi
vid sven sk1 kus ten) e ller utope rati one r (t. ex. ope ra tion erna
ra tkn er (fö.rsö k att anfa lla
förd es takt iskt ,bety dels elös a ope
utfö rdes par eran de nwt s•Lötar
fien tli ga spn ning"'s fart yg) ell er
Fin s.k a vike ns 1nyn u~an någ on fram gån g (kry ssar strid er vid bäUranclc av pers ona r för fö-P
nmg) elle r vidt oga s viss a åtg1ä rde
tills tånd .
nilra
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clisc
lens mor alis ka och
~''t, att ch efen för Ost crUneler den na peri od finn a vi allt:s
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sjöfl o ttan , trot s, det att han sa kna
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verk
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att lö·sa, s.jiilv sök er finn a anlagg er sig s,j,iiJv viss a upp gift er
ligg and e rysk a sjös tPid skra fvän dn ing för de i O\"CTks amh ct
tern a m. m .
inn a sig den na peri od,
Del taga re i krig et tord e änn u påm
o
rig\föe gr'unclli.iggandc prin·cip för sjök
d.a m an kän de, att Jvarj
el
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l'l]l n·en S'lh
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tlsen
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häft ig k eitik. Uim 1J1i ghel en och
fram s töens
Ess
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··
1tar, ofta
·
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t"JJ
kara kti.i rise ras såso m
l1nte r ieJ , 1-ll
' 11n a 1 •e.n orp n nar mas t
·
1914 ars nya o pcra tion spla n .
"tre vancl en », ut vilk a fram viix tc
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slutl igen färd ig , me n
1914 års nya oper atio nspl an före låg
öig sta kri gsle d'nting.en. DPt
den härs ta mm ade e j \fr ån: :den 'h
a n , att Esse n e fter en del
fram g'å r av skrif tväx ling en häru tinn
för dens nmm a och ge tvist ighe tm• en sam: på tog sig ansv aret
nom drev dess tiUä mpn inrg.
des floH ans oper ationsI enlig het nted denn a p~lan utvi dg'a
fö1~e lades floU an, varj ämt r
omr å de, viss a thestämida uppg ifter
på eget initi ati v utn yttj a
dess befä lhav m·e tillel'kän d es rätt att
fl otta n efter bäst a fö1'11Låga.
d av dire ktiv fran
Tac k vare Esse n och e j alls på g:run
det plan lösa tillst ån d av
högs ta krig s,J edni ngen , upp hörd e nu
fl ottm11 befu nnit sig seda n
over'ksam h et, vari e n s1tnr' del av
krig ets bö,r jan.
års plan . Det är eme lVi ingå ej närm are på denn a 19,14
ed- och munv erks amh ete n
lerti d den planmtis'sig~a a ktiv a torp
som give r oss anle dnin g
invi d fien dens l'iust oah dess reslu ltat,
tag i Öste i's.i ön sås om i
a tt anse 1914 å rs rys:k a sjök rigsiföre
stor t sett Jramgul:ng,S:l'i ka.
ten gest altad e sig fö rHärv id bör erin ras, att i vel'k lighe
på mi.ianlde sätt.
håll ande na i Öster.Sijön und er år 1914
o1pera tian er till sj1iss
Tys karn a föret og'o inga avg1ö rr ande
rysk a flott an att sätta sin
()Ch lade inga hind er i väge n för
avle d i bö,r jan av år HH5
oper a tion spla n i verk et. - Ess,e n
till chef för Öste rsjöf lo:tta n.
och ami ral Kan~n blev nu ulnä imnd
tära lägre t: tys'k arna bö rSam tidig t ä ndra des väse ntlig t det mili
rg i s.J1o,r t, S·e dan de Ju1 stal
jade på ostf ront en en frmn ryck nin
Kl'ig s.lcd ning ens urpp m:ir J,.
ti llbak a den rysk a atm en till Riga .
t :11v Riga vike n.
sam h et ågna des 11IU helt åt förSivare
en oper atio n a v l viFlot tan börj ar kam panj en 1915 med
krys,s ardi vis,i onen s oper a Yela ktig strat egis k bety dels e (fä<rs ta
alisk t påve r'k a fien clc•JJ.
tion m ot Mem el), med avsi kt att mor
·s t k arak tär av före
Alla oper atio ner i Riga vike n had enicla
s:förs.v ar. E nl if! l
tian
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ök att ånyo
Där eft er iakt taga.. vi rförs
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·· · t . ecl flottan. under åren 1915 och 1916 tillsk re y
,, lJSSDOJC n1
.
'
·
na >'' , .l_U,ro.t hon om bör]' a de av en en kmnp an1,
>> l \.lll1ll1S 0 r0·· 1-111.,aoo•
.
,
f ... t · hö«kv arterets m a rinstab ooh där efter även i h ans egen
015 l
o
.
t" f •h l
·
stab . Ne dann~imnda rapport belyser v1ssa
oms anus c er 1
L

..

•

dylikt avseende .

.A miral Rusins rapp ort till tsaren cw elen 6 sep temb er HUr;
angåend e nödvänd igheten av ]{{mins entled igande.
Chefen för hög kv arter ets. marin stab , amiral ~{!sin.' avgav till t sar en den 6 sep t. 1916 följande rapport (a ler gtns
utdr an).
o
>>D et sjöstrate giska läge i Östersjö n , som uppstatt o umkr
år 1915 och yttel"liga r e sta:bili sera ts unde1' innevara :1de ar, h~u
för ö ste rsjöflotta n skapat s•v:"u a förhållan den. Vm· mo.ls:~~~~,. Jla o" ver·la.. e~· s en het m edciver h on o1111 a tt taga mi twcar
1 es ma t en e , ·
o
o
.
'd
. betydan de oneratio ncr . Av vå t' .flotta ford ras.
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a tt den trots detta skall b egagna varje Eimpligt t~llfa~le_ ~tt. pa
.
·
... 1 O'npa
l't
ett eller annat sätt
(kursiV erat av f"01·f)
.
sp v o ~ ' Jmtw.tl\
.
o
.
.
..
i't
.
h1beh al k n
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.... fl . tt· .el· e an ses b esitta de ovann~imnda, Slaso\111
no .\ ,
ter SJ O· o an l ' '
...
o
.
,
:irskilt
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sommar, vilk et uppt rådan de ändock iigt r,um uneler för oss
Himli gcn gynns amltna omstiinclig'hcter .... . . >>
Diiref'ter fö lj c1' c lt påvisand e av det oriktiga uti a tt Kanin
ick e utn y ttjad e Östers1jöflotlan för aktiva oporatio net' uneler
tiden niir m ast efter Jutlnnd ss lag ~·t , dft tysk a fl ottan v al' bund c'll
vid N ordsjöku s len och cl iircfter unclel' någon tid i sin lw lhet ej
vm· o peralion sdugl.ig; P'å grund av nödvänd iga reparation er.
Be kämpand et <W fiendens handel ansågs bedrivas olii.mplig t
och med otillräck lig energi .. .. . . (fö11f:s an m.: En av de förnämsta orsakern a till ryska flottans ringa fmmgån g vid opera·
ti oner m t den fi entliga sjöh a ndeln var diploma ternas och
h ög'k va rterc ls fruktan att irritera S\'{?Jrige, till vars. n eutralite t
man t og överdriv en bii.ns yn. S:\ lund a gick &tö n ·e delen av elen
tyska handeln S•j öledes inom svens.k t territoria lvatten oeh endast säll a n lanclviigc n.. Varje an fall på tyska handelsf artyg a:v
våra örlcgsfa rtyg förnlcdcl c om edelbart .d iplomati ska k onflikter m ed Sverige. Fr:'\.n högkvar leret an lä111de i111om kort o•r der
om b cgt~insad h andlings frih et för fartygsc hefer med avseende
på fi entliga h andel.sfa rtyg'. I den delvis citerade rapporte n finna vi, att Kanin: beskylles dels fö:r· att .ej m ed tillr.i icldig cn~·r g i
ha bedrivit handelsk riget och dels fö•r att icke h ava tagit tillräckli g b i.insyn till Sveriges. neulmlit et. D en förstnäm nda b esk yllningen bord e egentl ige n litesluta ·den senare) .
l rapporte n frall11lu\lles vidare a tt ub åtama då li gt utn y ttjades och a lt deras opera tioner vo ro illa planlagd a m . m . >> Dc
operat ion er, som Östersjöfl.otlan s ubå ta r unde1· sistlidne som maren utfört inom dent anvisat operatio n1s områdc, anses visserli gen i oc h för sig lämpliga m en äro till sin nalur rent
passiva >>.
>> Ovan ang ivna föi'h å! la nden >>, lii w Yi vidare, >> giva oss
grun dad anledni ng framhåll a , att uncle1' den fö-rflutna gynnsamma sommar perioden Ö.stcrsjö floltan& 'ihögs.lc: bcfiilhav aro
vark en ådagalag t strategis k initiativ fönnåga elle r visat edor·
clerli g beslutsa mhet vid .utnyttja nd e av de rådande , för oss
gynn sa mma, strategis ka fö rh ållanden a. - - - Dessa omständigh eter , i förening med risken att den hland flottans perso 1
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n a l nu rådande goda m1.clan s·k all .försiimrr as., framtvin ga slutsatsen, att det måste anses tvivelalk tigt, o1n Östersjö flottan under sin nuvaran de b efälhava re framgåni gsrikt skall bliva i ständ
att lösa de uppgri fter, som fö-rel UJgts densamm a . .... )) -TsareJII a nslöt sig till Rusins åsikt. Kanin blev entlediga d.
I han s ställe blev den fö.r• sin en ergi kände aJmir'al Nj ep cnin
utnämnd till chef f6r Östersjö flottan.
Men det rnest mm1Jä rkningw ärcla är , att Njepenin icke erhöll några direktiv angåend e aktivt upptrrädm1de till sjös,.
För-hå llandena komplicerades ytterliga re e:fter upptäck ten, at t
tyska ubå tar genolmbr utit de ryska minfälte n i Fin'Ska vih n.
valför vissa försiktigrhets•åtg:ärder måste vidtagas <Jch fart ygens
gång till sjö-ss inskränk as . Större fartyg kvadåga alltj ~imt i
baserna. Flottans U'ppträclande blev alltsrå detsamm a, som under Kanins ledn1ing.
Tydligen grälide det ej •endast att rf inna en energisk befii!havare, utan den huvudsa kliga anleclnring.en: till att förhållan dena utveckla de sig på ovannäm nt s.ä tt låg cliiruti, a tt elen h ögsta krigrsleclning.en helt saknade insikt om rflottans egentliga
uppgift, nämligen att anrvända s till srj6ss .
Om vi återvänd a till den ovan relater.ad e rappo'r ten , '.a
finna vi , att just detta förhållan de fran1står tydligt. Kontent a n av skrivelse n är fordran p å ))energj )) h os flottans b efäl h l vare , fordran att han själv skall uppställ a för s.ig vi·srsa u p pgifter att fullfölj a . I detta avseende kunde icke högkvar terc'ls
matin stab g.iva flottans chef ens n å gra a llm'~inna anvisnin g:1r.
h elt enk elt enär fl ottans e~entliga uppgift al/i jiimt f ör bi ('['
dunl<el f ör sfiilva krigsledn ingen.
Inga andra diraktiv .förekom ma ii n en allmän fras om n k
tiv ve rk samh et och att )) p å ett ell er a nnat siitt» gripa ini ti:l livet i egna hiinder.
E tt dylikt förl1å llande vi sar verikljg; strategis k oför ma ga
och bevisar, att det fa ktiskt med avseende på flottan ick e existerade någ·on k ompeten s hii.g re ledning.
Vi vilj a ej p:'\.s tå, att Kanin perso.nlige111 motsvar ad e ,!l'
.fordring ar, som böra stilllas på en befälhav are för fl ottan . H,nJ

tål otvivelak tigt ingen jämförel se m ed Essei1 . Bristen på företags amhe t och )) vilja till strid )) , bristan de organisa tionsförmåga samt olförmåg a att inom flottan upprä tth åla den goda
anda, som otvivelak tigt fanns vid kri ge ts b ärrjan , k änneteck nad e Kånin .
Sintsatse n av orv anståend e ä r em ellertid, att det icke en dast
var !({mins fel, att Östcrs~örflottan under lopp et av åren 191 5
och l 91 6 ej utny ttj a des. till sjöss på öppna h avet, utan skulden
härtill låg till väsentlig del h os h ögsta krigsled nin gen , som h elt
saknad e lämplig operatio nsplan för flottan1s: a ktiva utnyttjan de
till sjii:ss och sålunda ej gav flotta ns b erfälh av::u e n ågon ledning härutinn an .
:;:

2.

B efälh ov arb ytet

a Svarta-h ovsflotta n

år 1916.

Redan korrt efter krigsutb rotte t började den åsikten g:öra
sig gällande , a tt all11i ral Eber·har dt ick e m osvara de de fordringar, S·Om böra ställas på den person, som inneh ade befattnin gre n
såsorm chef för Svartaha vsflotlan . Turkarn as oväntade anfall
den 16 (29) oikt. 1914 träffade flottan full k omligt o.förber ett
och påvisa de sålunda, hur illa det var sörjt fö'l· flottans skydd
och b eva kning. De tta påmjnde alltför mycket om begynne lsen av r ys'k -japans.k a krig:et, och ans:v aret för mis.sför:h ållandena påYil ade o tvivelakt igt am i ral Ebcrh arclt.
Sederme ra tillkomm o andra anlednin gar till missnöje med
Svartaha vsrflotlan . Måhiin da bar Eberhatc lt sj~ilv icke h elt
skulden hiirtill, utan bör en del tillskriva s hans stabsch ef, flagg kaptenen Ketlin ski, smn på sin chef utövade ett o1yckligt inflytan de.
Vid fl ere tillfällen beredde sig Eb crharclt att avg:å, men
Nikolai II, som hyste stor välvilj a fö.r honom, till ~it ej h ans
ersättand e m ed någon annan. Varken sjöminis tern ell er högkvartere t lyck a des utverka h ans avs·k ed ande. Först å r 191 6
g·enomclrevs detta av högk\·arterets m a rinstab, vars samman -
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gade babragta anklag elser mot Svarta havsfl ottans chef ÖYerly
adp
riskC'r
ning,
betfatt
sin
i
eYe
ren om, att om Eberh ardt kvarbl
olfl
::tY
idande
upptri
kt
man alt o mö j li ggöra Yarje .framg ångsri
lan i Sv a rta ha vet.
dl'll
De mot Eberh axclt riktad e besky llning arna framla des
följan de.
27 juni i en rappo rt , Yars ly delse i utdrag Yar
s, m /1Chej"en s j"ör h ögl..:vartcrets marin stab, amira l R1lsin
tcn rw
ndighe
J!Ort till tsoren den 27 .iuni 1916 angåe nde nöcluä
am iral Eberlw rdts entled igande.

ga r'' Vid kriget s börj.an , intill de n ya slagsk eppen s och ja
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vår
ay
grund
på
na s insä ttande i aktiv tjänst, måste
gh ·relativ a svagih et och dess heroen de av sina baser - liimpli
effe1,en
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ten av offens iv verksa mhet .m ot uc.h genom förand e
~tY
tiv block ad av Bospo reti anses omtvi stad. Redan i början
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k riget uttala de doek en del
1••
l
sku
vilket
ren,
Bospo
sikten , alt blocka d b orde etab1e ras· vid
g :t\kunna genom föras, om: en flytan de bas för kompl etterin
bränsl cförr'å d m. m. a n ordna des å lämpli g plats .
s
Flotta ns befälh avare ansåg emell edid en sådan bl ockad
igt <wh
genom fiirand e undor dåvar ande fö•l"'hållanden Yara omöjl
Bosp tav
ckad
blo
på
avstord helt ooh h ållet från varje tanke
ren ...... >>
eles
»Det enda försök till aktivit et, soiln föreko m, verkst äll
gsföer l <l g
unde1' kriget s första dagar i form av ett minsp ilrrnin
kt o mot Bns1poren ; utiföra ndel av detsam ma var dock taktis
. ·
cklig
otillrä
var
ielen
lämpl igt och den härvid använ da mnter:
spärriva
oll"fens
Därcif ter och intill innev arand e tid hava inga
ottan :nminer ingar ver'kst:ällts och hela det för Svarta havsfl
kuster i st. f. :ttl,
~e dda minfö rråde t har använ ts invid våra
ol"ft nsåsom i operat ionspl anen a'v sågs, utn yttja detsam ma fö.r
s.iva uppgi fte1' vid Bospo ren ».
ar1
»Borts-e tt ftån en del bomb ardem ang av demon strativ
verkmot vis's a p.Jatscr vid Bospo ren , har Svarta havsfl ottans
vid sunsamhe t inskrä nkt sig till bevak ning medel st ubåta r
h n' sSvarta
som
r,
ktione
instru
de
på
det ift•åga . U tan att ing:\
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befl ottans högste befälh avare härvid uWirdaL, mtlste denna
seorgani
e
vaklllin g i takti~kt hiinse ende anses ·Otillfr eclsshi lland
t
o·o
t
1
50111
rad och har e.J h eller intill innev arande lid naivit 11 <;:,
h elst res u l ta t ...... »
»D et enda dispon ibla medLet för lösand et a v den fiollan
fredsförelag da uppgiften Y isade sig sftlund a i detta fall otiU
avarc
ställan de. I övrigt ägnad e sig Svarta havsfl ottans befiilh
begrän åt uppgif t:n att m ed rent passiv a m edel sö·k a behär ska
s omutlade
kuster
egna
Vid
havet.
sade omrad en av Svarta
... se t.
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. var .jämte
föratt
för
kusten
upps tall des a \Js sa viktig are plats,e r vid
.
>>
ium
hindra fientli ga fartyg att nalkas ryskt territotr
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obehövliga till följd av vårt besåttande av Trapezund och tlet
fientliga järnvägsnätets. an~myt::mde till Konstan lino-p ch.
, Chefen för Svartahavsflottan up'P'ställde för sig uppgiftt'l l
att samtidigt oper.e ra m ot dc tre fi entligla föi'hindelselinj crn a!'.
ändpunkter, s.kycLda egna kuster samt g~en:om operationer m ed
egen flotta förhindra all fienllig verksamih et till sjöss. In g\'11
av dessa uppg:ifter lyckades han genomförr a. Högste b ehil havaren fö.r SvartahavsHottan ants lrän~tcle hårt sin personal ot:!1
förbruk a de materielen utan egte ntligt resillltah . .
»Efter färdigts tällande och inträde i aktiv tjänst av lYa
nya slagskepp (,, Maria >> och »J ekatcrina >> ) samt 9 oljeeldade
jagare, l<an man anse, att Svartahavsflottans stricbvärde t rl'dubbla ls och borde flottan såhmcla kunna opeTera mera sjii iYsli.indigt odh upphäda mer ob eroend e av basen ...... »
»Troils denna avsevärda föt;stärkning av sina stridstk ra fl t'r,
m nrlifi cradc dock ej flottans cherf den passiva planen för k rigföringen i Svarta havet. Intill nuvarande tid har bcfälhaYaren huvudsakligen imiktat sin verks{tmhet på att med alla tillgängliga med el fö·t·s tärka det r ena ·l..,ustförslvaret .... .. »
l den citerade rapporr ten påvi·sas där.e fter en del an dra
grova fel, smn högste h efälhavaren ansågs. hava b egå tt, såsom
brislen p å planmässighet ooh org<anisation i ubåtskr1get, ·olä mpligt sys tem för egna sj öf örbi n delsers anordnande, varigen t .n
onödiga förluster åsamkats , bristande omtanke vid handh aY:tnde av minmaterielen, som ick e i tid vaPit kl argjord o. s. "·
SJutligen p åpekas ock underlå tenheten att uppbjuda alla l.; rai'·
ter för att tillintetgöra >> Go.eben », om vars uppehåll vid Rau ktsiska kust en underrättelse ingått (21 o'c h 22 juni ). Vid denna
tid befann sig ett av de ryska slagsk eppen till sjö:ss och ön iga
slagskepp beordrades ick e aYgå {rån Sevastopol, m ed den p,l·
följd a lt >> Goebens >> återtåg icke blev avskuret, utan detta f~tr·
tyg välb eh ållet kunde å terYiinda till Bm;,p oren .
»En s~åd an operativ ledning av Svartahavsflottmu, sä ger
rapporten , >> mlåstc in:verka på fl o ttans alla krigs\för eta g. Bri~
ten på omtanke o·c h förutseende vid dis,p onerandct av fiirn d
för kri ge ts behov samt dåligt underhåll av krigsm aterielen ttl·

~

o·öra ytterligare sk äl att framhå lla Svartaha ysflottans nm·aranch efs i111kompetens att ful1följa erhållna direktiv';') , och anses h a n ej på elt tillfr,e dsställande sätt fö,l 'berett sig fö·r sin v·erksamh et i b efattningen ...... >>
Härm ed är dock ej rapporten avsJutad, utan d e nsam~ma
åtfölj es av ej mindre än 12 b ilatgo'l', där en del föt,hållanden
vid Svartahavsflottan närm ar e b elysas, och slutligen bifogas
en sk rivelse av den för visst slag av tidningsar tiklar bekante
A. p, Semj{moff. Tans1jans:ki, som gör sig' till tolk föt elen allmänn a opinionen angående Svartahavsflottans verksamhet unde1· k riget.
De ovannämnda bilagorna inn ehålla följande anmärkningar :
1) » Gocbens >> 01väntade anfa.ll i krigds bö-rjan utgjo rde
bevis för chefens för Svartahavsflottans bristande förutseende.

"de

2) Eber'hardts klago1m ål kort e fter krig'srutb r oltct angående materiel ens otillfredsställande tillstånd är så mycket m er
för vånan svtirt, SdiTJI han kort före kri,gsutbrottet rappmterat,
att samma materiel b efan111 sig i utollnO'rd entligt galt skick.
3) D en på mycket otillfredsställande sått anordnade mi nering,cn vid Bosporen vid . krige ls början.
'1) Underl å tenheten att ulny ttj a de förmånliga för:hållanden, som intr·~itt sedan >> Go'e ben >> födlyttuts från Svarta havet,
(fö,r att m edelst en mindre landstigningsstyrk a f(i.rstöra k olgruvorna vid Song1uldak) .
5) De olämpliga spärrningsföretagen (medelst sänkning
av fartyg vid SonglUldak).
6) Den olyckliga striden m ed »Gocben >> den 5 nov emb er
vid fyren Saritj.
7) Vid visst tillfälle utsändes ett förba nd mindre torp edfartyg utan stöd, med påföljd, att dc m ed k111app nöd undgingo
att b li sä nkta av »Breslaw>.
·*) H är åsyftas främst en vid donna t id planerad landstigniDgsoperation mot Bosporen.
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8) Det 01lämrpliga taktiska utnyttjandet av farlyg,en , id
bombardeman get av Bosporen den 27 april.
9) Fö,rhåll::tnd et att planläggning av företag 1 a llm än hl• t
skedde utan att samarbete ägde rum med de högr,e chefer, som
hade att utföra operationerna ift'åga.
10) Ett fl ertal organisatoris•ka fel samt bristande till fin·lillighel: hos h6gstc beifälhavarens rapporter.
11) Pusjtinas underg fmg.
12) Två egna jagares bekl agliga vådabcskjutnin g 111'l l
»J ckateril11a>>.
Allt uppti.inkligt matcr,ial var såltmda hopsamlat för att r,·, r
tsaren påvisa, hur litet Bbet'hardt mosvarade förväntninga rna .
Tsaren samtyckte nu till E'berhardts avhigsnande. I h ans
shille utnämndes en pel'son, som ansågs vara i b es ittnin g <l Y
stor energi och ·framstående oh efsegen s1k aper, särskilt Jämp t d
att leda aktiva operationer, nämligen viceamiral Koltjak.

För att kunna verkställa en närmare undersökning <H l gående Svartaha:vs.flottan s verksatnhet, vilken verksan11het fra n
högkvarterets marinsta'bs s,i da var föremål fö·r så mycket kl nndcr, s·k ola vi nu 'litet nätmnre betra kta dc operationsplan er od1
direktiv, som utfät'dats, f6r Svartahavslfl.c ttan vid •k rigets b ör.kn.
Före krigsrutbrottet hade av den då befintliga >>m arin l' llS
generalstab >> uLfiirdals tre a lternat iva c;perationsplan cr för SY ar
taha Y s flottans verksmihet:
I. UIJJder åren 19'13- 14, intill dess de nya turkiska fa rt 'gen fiirdig;stiiJlts, vore rys'k a fl ottan ö;vcrlägscn den turkis l ;t;
offensivt uppträdande gent emot turkarna förutsattes då jii mt r
blockad ttv Bcsporen. (Två turkiska slagskepp, Osmån OL: h
Rjesjad vilkas byggande då pågick i E111g.land, beräknade'S vara
färdiga till 1914; lwrt efter krigS:utbrottet blev.o de ock fi1 r dlg ställda men tcgos i beslag för engelska flo ttan under nam nen
»Agincoul't >> och >>Erin>>).
II. Uneler den för ryssarna mest ogynnsamma pcriod••n,
åren 1914-15, då elen hn'kiS!ka flottan erhållit sin avseelda till-
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ökning, men de unel er byggnad varande ryska fartygen ännu
ej triitt i a ktiv tjiinst, tws{tgs fiir ryska fl otta n uppgiften att
npptaga försvar å vissa förberedda (beredskaps- ) positioner
in om ett område, omfattande NvV delen av Svarta havet,
all tså utpriiglat d efensivt uppträdande.
III. Efter elen tidpunkt år 1916, då dc nybyggda ryska
farty gen inträtt i aktiv tjiinst, borde ryska flottan utveck la
energi sk of'fensiv verksamhet mot Bosporen.
I verkligheten' motsvarade förhållandena år 1914 icke ntlg'ot av dessa alternativ. Marinens generalstab överlämnade
även till högste befiilhavaren för Svartahavsflot lan att vid kt·i()'st>
utbrottet - eHer vissa direktiv men dock fullt sjiilvstäncligt
utarbe ta plan för sin egen nrksamhet.
Detta visade tydligt, aU den dåvarande hö'g1sta ledningen
för flottan saknade .bes liimd strategisk tank egång angacnd ~
sjökrigets i Svarta havet Pätta bedrivande. Avgörandet angåen de Svartahavsflot tans strategiska och taktiska upptriid a n de överbmnades nii.stan h elt till Eberhardt. Marinens gcneralstah >>tvådde sina händer>>.
Följelen blev, a tt den :"t Svartahanflot tan utarbetad e nya
operationsplan cn, i vi lken man f. ö. tydligt kan iakttaga Kellinski s O'lyckl iga. inflytande, Yar o tydlig i framställninge n, inneh öll in gen bcsiimd strategiSJk tankcgilng ·Och i övrigt k a ra ktäriserades av motsäge lser. I planen för eko1111, att Svartahavsflottm1 å ena sidan bord e st rii.va efter att >> erlllå h erravä lde på
havet för att di1rigenon1! kunna •förSivara Yåra kustel"», och å
andra sidan, att >> Ryssland är under år 1914: tvingat att för
sig u ppstiilla såsom mål att endast förs,vara kusterna .... . . ,,
Vi ha ej för avsikt att kritisera denna opcrationsplan , cniir
detta ick e lig1ger in om ramen för denrn a uppsats. - Man bör
emell ertid b omiirka att operntim1splan en aldrig blev fast sti11lcl ,
tro ts det, att elen Yar den en da , ·som förefanns. Svartahnvsnottan blev ~å1unda icke förelagd näg:on b estämd strategisk
Uppgift, lämpad efter de förhållanden , so m ,·oro n'tdandc år
1914.
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V,erksamheten inom flottan från tidpunkten fö·r krigsutb rottet med Tyskland och intill Turkiets inh,äde i världskriget
karaktäriseras ock så av ytterligt 01bestä:mda förhållanden . Regerin g och h ögkvar ter hoppades då, att kunna undgå krig med
T urkiet. Dc anvisningar, som utfärdades angående SYart nhavsifloUans uppträdande, påminde bra mycket om dc di rek.
iv, som .flottan erh ålli t före utbr1o ttct av rysk-ja.p an ska kr iget
(fruktan för att reta Turkiet hän vi sade flottan till ett an,tktande, defensivt uppträdande).
Vid »Gocbens » och »Breslaus » uppträdande i Svarta h avet utf~irdades direktiv »att handla efte1· eg1et .heclöma n;le·>
(denna foranniering medgive1' ju en vis6 aktiv verksamhet, men
en f örsiktig sodan; ansvaret påvilade h elt Svartahavsflotta n. ·
chef!). Diir·efter modifi eras direktiven och man föres kr ir r r
>> att icke sök a kontakt m ed tur·k iska flottan , såvida den samm a
icke tydl igen upptriä'd er h otfullt >> .
Ebe1~hardt kunde nalur'ligtvis icke vara tillfreds med ck~s n
otydliga ditektiv. Han b orde inri·k tat srin verksamhet eltcr
vissa linjer och ptåta;":it sig själv ansvaret för de operationl'r,
han utförde, men h ärvid fö·r söka att undvika turkarnas in trii dc
i kriget. Studeral' man förhållandena närmare unde1· den na
period, finner man, att hö~, sta krig sil ednil11g'e n gj or de vad de n
kunde för att för turkarna simpa gynnswmma omständigheter
för ett oväntat anfall (och härvid fätsvåra 1<yska flottans uppträdande) .
Högsta krigsl edn~ngens första direktiv efter krig'Srförlda ringcn med Turkiet var, att åt amiral Eberhardt giva full h an dlingsfrihet, varjämte föreskrevs , att hall!s huvudsakliga upp,..:i rt
yore att förhindra turki s'k 1::mdstig'ning. Underrättelse had e
n ii m i igen ingått, att förberedelser för in~Skeppning av tnt ppc r
påginge i Konstantinopel (osannolik uppgift; förf:s. anm.) ·
Fruktan för lanidstig111ing förblev sedermera latent, nästan so l11
en fix ide, cch högste befälhavaren för Svartahavsflottan bl ev
upprepade gånger påmjnd om nödvändigiheten alt samla al la
krafter på att fö1'hinclra >> landstign~ngsföretag i allmänhet och
inom O dessas rayon isynnerhet >>.
1

Det var sålunda högkvarteret , s.om med sk ä rpa riktade
fl ottchefens uppmärksamhet på det rent defensiva försvaret.
Artikelförfatta r.en drager härav för egen del den slul'sa ts.en ,
att Svartahavsflothms chef ha ndlade enli gt hög,lwarterets anvisnin gar, att alla han s, å tgärder voro inspire-rade av h ögk varteret och a tt allt ldm11der, soa111 vi läsa i R1isins rappmi av år
191 6, bör återfalla på hög'sta kt•ig:sledninlg'en. Ebenhar'dts avsikt at t förlägga minfälten huvuclsaklig1en vid egna kus ter var
långt tidigare b eka nt föl' h ögk varteret, m en då gjord es ingen
anmärkning häremot.
Men vid den tidpunkt, då bes.tiin1da oc.h tydliga direktiv
.vo·r o nödvändiga, då erhöll fl ottch ef en full fl'ihet att handla
efter bedömande. D etta påvisar tydJigt ft•ånvaron av varj e
strategi skt kunnig sjökrigsl edning.
Svartahavs fl otta n s ch ef h ade begått en del fel, som 1ned
rätta påvis.a s i den anförda rapporten. Men vartör had e då ej
.hag'sta krigsled'n in glen omedelbart ing,r ipit och ,i nriktat fl othms verk samh et e111lig't sina avsikter ? De direktiv, som utfärdats i slutet av år 1914, påvisade nödvändi gheten av att avskära sjöfö,tibindehe m a m ed anatoli sk a
kusten samt förhindra k oltillförsel till Konst antinopeL
Svarta.havsfl otta.n s h ö,gste b efälhavare g1j01ide »allvarliga >>
försök till aktiv verksamhet; de kryssningar till sjös'S, son1> fö.retogos, voro cl cck i h ög g'rad i.inclantålslö.sa och de vida Ol!lltaJade >> hombawlemangen av Songuldalo ledde icke till något
.v.e rkli gt resultat. Des:sa ope'r ationct• bedrevas systematiskt,
månad e:fter ,m:ånacl. Högsta krigsledningen hade naturl igtvis
möjligh et att aV'bry ta dessa operationer, men för en sådan åtgärd krävdes en bestämd åsikt a n gående operationernas rätta
bedriv ande. Såsom förut nämnts, salmade högsta krigsledn in gen varj e fixerad uppfattning angående sjök11igets ändamålsenli g,a genotmiförande.
En intressant k orrespond ens förekommer i detta sa mm an-hang mellan den , som. ,i l1!om hö,g.kva.r'leret n,i.ir:mast ha nd hade
sjökri gs ledninglen i Svarta havet, A. Bubn6ff, och förutvaran -de fla ggk aptenen V. J. Mech·jedoff, vilken korrespondens in -
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l.
neha ll er en polemi k angae ud c S\':u ta ha Ysfl ottans vcrk samh\'
hiirretsar
rficcrsk
Upprin n else n härtill är, att Bubn6 ff i a11n1eof
i(' kc
t igt kritise rat Svarta hanflo ttan verksa mhet och h iirvid
li llsparat på orden. Detta uppbra gte Medvjed'Ciff och han
noa
mot
erade
protest
an
h
vari
brev,
slii llde Bnbn6 ff ett öppet
all\'r,
framh
h
oc
t
ard
erh
b
E
svarigt förtal. Han försva rar varmt
:1 Lt denne gjort am, vad SOJTl borde göras. Bubn6 ff SYnrar
st ar
sk arpt och h å ller före , att Svarta h avsflot tans chef ick e
på h öjden av dugligh et.
Man b ör hem~irka, att denna tvist utgick från tv{[ olik a
ka n
kretsar , samt att man varken p.fl elen ena e ller an dra siclan
hBu
r.
mörke
i
spara m'\got ljus i detta bedröv liga famlan de
ha\·snö l:t J'örctrii dd e h ög1k v:u"lere ts å~i kt och Mech·jcde!'f Svarla
n
J!o.ttan s operaliYa stab. Icke h os någon av dem k an ma
riils
ottan
havsfl
Svarta
gående
an
g
iakttag a en riktig uppfat tnin
ta utn yttj ande.
A.r 1915 blevo, i sam])a nd m ed Dardan ellerfö retaget , oped
ration ern a vid Bospo ren åter a ktuella , och denna fråga sto
iin
secler'm era på dag·md ning:en till krig ets slut. Men län gre
ig.
aldr
fråga
a
denn
kom
planer
och
r
till s tadj et av överläg gninga
ns
olta
sfl
hav
Svarla
n
J
so'
Vi vilja ej försva ra elen sUi llnin.g,
iiwrde
angåen
befiil (E berhar clt--Ke tlfn ski) intog' till fn'i.gan
.rdc
sk cppnin g av trupp er. Enär Kon s,tantinorpcl lämpli gast bc
nanfalla s ft'ån hmclsid an , så avvisad e E b ei'hanl t varje deltaga
ilog
»Det
dition.
pe
ing-sex
gn
lanclsti
dc fn\n flott ans sid a uti en
utkt
rigsma
k
vår
för
et
sk a oeh oefter givli ga ope rations fö r emal
1cle
göres a v den fi entliga Balkan armen för alt ofter dess beseg ra
!'<lpen
intaga Tsargr acl >> (l\ on stan linopel ), skrev Ketlins ki i
port. >> Genom Rumän i.en mot Sofia >> , sekund erade h onom
löjtnan ten, furst Roman 6vs.ki i en a.nnan skri\·elsc.
Med asscenc lc på krigsfö r etag mot Konsta ntin01p cl h y-; 12
tLc
högsta lednin gen mycke t ohesltim cla ås ikter, m an rförulsn
t(,
in
fakti skt Kons tantin opels cröHin g först vid krigets avslutn
rsedan elen f ien tli ga armen hlh·it besegr ad p:\ landfro ntcn. Hii
ta
sid
och
•
er
örvant
bundsf
sina
a
\·id herde ryssarn a fö·r ekotmm
sig i besiLLning a\· Bospor en intill fr edslllppgör'else n .
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Högsta ledning en sa knade s[tluncla bcs tiimcl U])pfat t.n ino•
o
l
angaen c e o:per a tw nerna s utföran de mot Bos:po ren och därflir
vid
stanna de all fl ot tan s verksa mhet mot detta s und enel ast
r.
(j.verHig gninga
Ma n tr:od cl~ alll~11i1nt, a tt då Svarta havsflo ttan å r 1916 upp o
natt m~ten ell ovcrlag se nh ct, så sk ull e h erravä ldet på Svarta
kunn a utnyttj· as ' m en det bn'älJd e 1'11 t 1']1 des s, a tt ..1c l·, c
hattre
ha vet
...
.
.. . .
cnod1g tns fOl'bru k a fl ottans strids,k raftcr. Men någon saclan
t an k eg[~ng h os le.d ningen spårar man ej .
Franvm10n av en: riktig tratcgi slk prtincip samt Jäctets fortså..,
gåellld e obestä mdhet var or sak en till , att man in om k~rt in
lo
.
·
d
]
s
.;a·
1·
Hön'Sta
ån·l
m
oför'
ttans
ha vs:fJo
Svar•ta.
o < ' 1'a · e llillgcn ·1~une e
a·<·
·
o
•
•
hö<>'
från
go>
utgin
CJ fm n a nagon bot för delta . D e m·dcr, so1111
jöflo~
kva rt:ret , vor'o r ena palliatriv. LiksQm :förut vid östers
·
·
01a oCih 1) II.· S t an d e ·energi
tan , t1Jl. sk rev .m an flootteh efcns orfönm't b<
~ml ednmgen till att intet verklig t res,u ltat upp1iåddcs . Att d~t· s'åg m an
,n;;Jli1a
tcrets all"l1'
ta berodd e p å h ö!!kvar
s t ra t egl· , m
•
"
~
ännu ej.
Rappo rten a v den 27 juni ä r, såsom m a n finn er, näs.tan
:~nalog 1;1ed sl.; ~ivcl sen av el en 7 sept. angåen de Kanins olämp ön:lJghet StlSOin Osters jöiflotta111s ch ef . I båda fallen söker h
]å;o
dena
rhiHlan
missfö
till
:~var t.e re t p~visa: att anledn ingarn a
na
1
.os . respckt1ve flo ttch efers egna person er; men hm· fLottor
.
ej
nkb g~s t ~or?.e. utnyttj a s på,visa r h ögs ta lednin gen
c:
\ad mtraff ade sede1~mcr'a? J o K:o ltJ':'ik visade hö·b"'sta(._ 'bo· 1·ad
t
sam
r
mino·
ed
m
en
r
Bostpo•
>>
fyllde
>>
vli~g·cn
elV .~n ergi oeh boks:ta
i
ju
vilket
havet,
Svarta
på
avålde
r
cr'
h
helfast e ytterli gare vårt
vc~:kl ighelcn iiven1 förlUt tillhör t oss. >> Go~bens ,, o e h ,, Bres laus >>
ov~ntacle upptri:idancl e irritcr'a de ors s visserl igen , men de t mnt~nelJ a resulta tet av deTas raider var dbe,tyd ligt. Fiende n för~Jndracl.e e:! vår fl~ta att utför·a v~'\ra planer ade operati oner.
la vet t1llh or·de a lltjiimt oss.
n·)O'ra n a
FloHan s verksa mhet fortgic k såsloa11 fö:ru t ' ty
y,
·'a<
·
.
UTYn'f
soant att jämförygt t er för elades ej densam m a. Det är intresr
;~ de instru kti one1·, wm utfärda des för de två bcfä.J>Juwarna
or Svarta h avsf1oHan. Den ena avgavs i maj (trolige n elen 25)
•

o

o

1

'

f

•

•
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till Eberhar dt och den andra i augusti till Koltjak . D e , o ro
nästan identisk a. Svartaha.vs,florttans Uippgifte r angivas sas 0 111
följ:mde: att understö dja armens verksam het, att skydda sjöhandeln , att hindra fientliga ubåtar att upptr,ä da i Svarta havet m. m . Det huvudsa kliga, nämligen någ'o n gi~undlägg anrle
tankeg1ån g för operatio nernas bedrivan de, åtei'finne r ma n lik 1

väl ej.
Koltjaks övertaga nde av be:f·ä let vel'kade som en frisk fliik t
på Svartaha vsiflottams. per!';onal , m.en i det väsentlig a änd r ad es
intet. N åg1on b etydande "förbättri ng av läget i stort, såsom hiigkvartere t hoppats , intr'ä!ffad e lika litet här som i Öster!-,jii n
e fter ombyte av flo tteheL
_,! vslutnin g och slutsatse r. PensonaJ krisen inom h ög; ta
flottledn ingen å r 19116 utgör framW·r allt ett vittnesbö rd lm
a för111ågan hos och bristen på ,förståels en för flottan inu m
högsta krig1s-ledning cn. En ivrig strävan att erhålla >>·energisk a>>
flottchef er, som själva äg1a fö1•,måga att fö-rbättra det läge, so m
uppstått på gi' und av ledninge ns planlö,sh et, är karaktä rist is kt
för den kejserlig a regering ens regim vid denna tid. Icke blo tt
för flottans vidkomm ande, ulan även d å landets inr.e fö rh ft!Janden börr jade svikta, sökte man efter >> männen », som sku lle
rädda siluahGn en. Lilrn·a nclc yttringa r iakttage r man vi d de
ofta förekom mande ombyten a av ministra r, fronlb efälh an re
och av chefer för såväl d en högre lantmilit ära som den a dm inistrativ a ledn~nrgen.
Sagda förh å llanden voro allmänn a företeels er cch typis\a
för nämnda period.
Hur skall man d å förklara d en oföi'måg a i a llmänh et, "o m
.den h ög:sta fl oUl eclninlg1en i h cgkvarte ret lad e i da.gen ? !'ii r
det första var d et ingen, s1o1m klar t in såg d en mll, sorn !'lott.Jrna herde -spela under -kriget och · för det ar1dra insåg m all ej
klart vilka s.tr alegi ~ka uppg ifter , som under rådande förh åll:t nden bcrde .förcliigg as floottorna att lösa . T y högsta ledn in gen
be härskade s h elt av elen ren a la nds trategien •s problem . sj ös trategisk a regler ~ir'o ju viisentlig t o lika de motwara nde irn tll
1
ht n dstrategi en. För högsta ledning·e n inom Ryssland vor o 1 Jl-

tornia ett niistan on ödigt p å hä111g, so1m enelast kunde anviiucla s
fät vissa lC'kala förs.varSi uppgifte r. Men någon uprprfattning am
fl ottornas verkliga u'ppgiifte r, vilka ·häst kund e lösas till sjöss
på långt avstånd fi'ån egna baser, ·det had e man iek e.
F l ollorn a utnyttjad es ej vid krigifÖrrin gen varken vid Bosporen i Svarta havet ell er i Östersjö n, på vilken senare k rigsteater intet förs bk g jMdes. att strategis·k t samverk a m ed ,den
cngelSika flottan i Nordsjön . Sjökrig skull e föras, m en några
allm i:inna m ål för operatio nerna uppstöJlrcJes e.i!
e ·f r <'clo'o·l·
.
b
·• (.
Helt natudi gt ii r alt m an då s tället sio·
n föliand
,
erct
höokvart
i
rna
led:l;mö.te
ira
sjcmiliti
Varför före ~ l og·o ej de
att b erslut b onie fattas angåend e sjökriget s nuål, planeT m. 111 .?
Varför försökte de ej påverka höga veded)ör ande att anvi1nda
fl otterna sås.c m det sjöstrate giska lii g.et påbjöd ? Vm•för Gist :.~
ma n i än' h ögre grad än. på armeche ferna föt'ho.pp ningar på att
fl ottchefe rna s1ku! le uppträda sjä lvshinclig t oc h energisk t -ty några efter föt4hå ll anldena lämpade tydliga order eller direktiv erhöl!o d c ej .
Svaret på alla dessa f1~åg1o.r är tydligen det, a tt ingen in.
flylels eril~ medlem av ledninge n hade 'k!ar•a b eg:r cpp angåe111d·~
Slj·c krig,ets natm·. God vilja fanns diirståde s. med siiker'het , m en
förmåga n sa·k nades helt.
D en ovan slk ildracle p ersonalk ris.e n in om högsta ,flottled ndngen utgör ännu ett bevis för det gra m la och för sjörkriget
vä lkända förh å lland et, a tt flo tleh efens p erso nliga egenska per
är o under krig av s tö•rsta betydels e . Men hur betydels efullt
detta förth å lland e iin iit, så spelar dock högsta krigsledn ingen
den viktigast e r crl!en, och framGå ngen av flottans verksaml 1ct
berarr på, Yacl led'n ing,e n upps tiiller såsom sjök rigets mil! , och
hrur d e u p.pgi fl er och planer f:ullfö·l jas, s.o m aY ledning en uta r betats vid sji.jkr'ig:et s fcrherecl:1nde och under dess utfö-ra nd e.
- Och till sist - för flottan up pgjO'I'da operatio nsp lan er skola
f..or 1 •
el''tll
,
·
,
n aturliatv is inaå såsom en inte2'u ret·:111de clel 1. plan
t\1e't i dess h elhet.
S. Linder.
1
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En återblick.
I jun·i -julihä.ftet av kr<igsv;etenska·p salmdemiens tidskrift
har amiral Y·On Krusenstierna verkställt en åter,b lick över
Iförsvarsfrågan s öden under 25-årspeDioden 1903-192.7, huvudsa}(Jligast ur .sjömilitär ·synpunkt. Det är många 1lärdomar
v:i måste tillvarataga .från denna period av sjöfäTSvarets
historia - mättad som den är med ·b etydelseful:Ja händelser
och beslut på gott :ooh ont i försvars·frågan - om vi sko] a
var3J .r usbad·e att .föra vårt vapen framåt. Återblllicken är ur
den synpunkten :av så stort värde, att den särsklilt lim:för denna
tidskri.fl.s :läse~u··e ts. kräver .ett närmar·e berörande.
De'l vis med Jörfattare1is egna md skall i det följ ande
återgivas tre avsnitt av a:rbet'Ct ·s.ä rskilt värda att begru n da s
.under de tid·er ·smn :n ärmast .stunda. De •äPo: pansarbåtss tråden, väddskrigets .i nverkan på vår Jörsvarsfråga och 1925
års försvarsordnin g.

Pansarbåtsstri den.
U ni·onsupplösnli ngens återverkan på :försvars.frå.g an fick
sitt första uttryck i ·e tt av ·cheferna för genemistaben och
marinstaben på uppdrag gemensamt utarbeta:t :försl.ag till en
efter det nya krigspolitiska :l äg.e t av.p assad .samfälld plan för
rikets :försvar, vi:lken linlämnades i oktober 1906. Förs•l a:get
åtföljdes av en överslikt över de a:nordningar, som borde vi dt::lgas »hill stärkande under fredens dagar av .armen och .fl:ottan >>.
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I d enna översiid :framhölls, att ett avsevärt til>lskott uti
str:i dskra ftern a tiH 1ands och sjös·s var •oavvisl:igen: nödvän,digt, ·och att den ·enf•ordeTliga til:lväxten av •kraften borde ske
under tidsperioden 1908-1913.
Vad sjö:försvar'Ct :b eträffar påvisades, 'att d:en samfällda
pianen tydEgen gåve vid handen, :a tt un:~onsu:pplösningen på•JwNade ·en väsenNig ökn·i·n g ri :filotlans: ,flytande materi·el samt
en ök nii1.g av viss·a fartygstypers sjöduglighet. Det framhölls,
att även om den norska, :flottan icke kunde under uni•onstiden
heräkna:s komma att upplrrä da ri Östersjön med några avsevärda strtidskrafter, •k unde densam1na dock alltid gen'Oln sin
Motta ti:llvar·o ans·e s utgöra :ett :indirekt skydd för vår vä•s tra
kust ,och äv.e n påTäknas !för ett ald:ivt ·i:n gripande, i händelse
denna :k ust :b1.eve utsatt ,för m1.faU. Våra sjöstridskrafte r
må:ste därför enligt .stabscheferna s åsikt öka:s, så allt vi kunde
avs·e en tillräcklåg styrka tiU skyddandet av vår västkust
och de vikt:iga förbindelser med utrlandet, som .förmedlas över
denna ·k ust. .E n nybyggnad av 2 föThättmde 1 kl. pansar'b åta·r, 2 3 ikl. pansarbåtar, 2 .t @pedkry:ssare , 8 ja.g are, 12 1
kl. t orpedbåtm· och 2, divisioner u-,båtar anså,g s nödvändig
under 6-årsperi•oden 1908-1913. Emellertid vall' vår flotta
då ännu icke upplbringa.d till derr r•edan före unionsupplösningen avsedda ·styr1mn, varför rättel:igen :fartygsanskaf fnin.gen :b orde hava omfattat dubbe:lt så stort ra ntall :fartyg av
de olika slag·en som det ,ovan angåvna. För tryggande av
Hottans operationsfrih et ·och ökU~nde ·a v effektiviteten av dess
verks amihet ri kriigst:i:d föreslogos vissa åtgärder rsåsOin an'ordnandet av örlogs•etablissement i Göteborg .o ch å melle rsta
Nor.rlandsl{lust en ·samt utredruing rörrunde rkus:bartiHeriet s
härav följande förstärkning.
Nästa steg i utv.ecklingen: av försvarsfrågan blev, att
stabscrhef~ernas :för•sla.g överlämnades till 1907 års paria:mentariska försvarskomml i'tte. Dess arbete upphörde i december
1910 sedan omfa:ttande utredningar ·a v militär och f:inansriell
aN ·p resterats. Men r·esultatet av denna kommittes viktiga
Ooh Viidlyftiga arbete saboterades :g·enom att tre medlemmar
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i kommitten, tillhörande den dåvarande parlamen tariska
opposliti·onen, ri juJ,j 1910 avsade 's ig sitt uppdrag. Från de n
ticlen har försvar·sfrå gan varit .stridsäpple t ,fra·m för an dra i
partiernas kamp om ma:kten, •ocih då lades :fröet bill d en fö rhittrade och i mycket huvudlösa s. k. pansarbåts slricle n.
Denna uppkom ·i stort s:ett på följande s·ätt.
Den nyssnämnd a stympade försvarskom mitten för ordade
en :fartygsbygg nad under åren 1912- 1917 iföT sammanlag t
50 miH. kr. Men den angav !intet :Ylntligt må·l ,för fartygsbyggandet d. v. .s. :flottans pritwi•p·ie!:l a ·sammans·ä ttning.
Man måste ihågkomma , att vid .arbeten a,v här Hrå·g a varandc
slag il<'ärnpunkte n ä·r bes~ämmand e t av de typer :och far tyg,
som principi.ellt böra i n gå i våra .sjöstyrkor vid ;k nig. Serlan
man ifastslag,i·t detta slu.tliga mål för ,fartygstby.g gand el, ka n
man med tillämpande av vi·ssa ,I<ivs:l•ä n,g der för de olika f;:J. rtygs·typ crna räkna ut den genoms'I1littliga års'l<~ostnad en 2Il er
årskvoten :för denna flottas vidmakthål lande 'o ch f år frirs l
med den sHfran något påtagbart att 1hålla sig till.
Nu hann man icke hll 1911 års riksda.g fmmläg ga ett
förslag till den ·efter unionsuppl ösningen ännu svävan de tö rsvarsfrågan s lösning, :nl'en det ansågs dock nödvändigt a lt
faUa beslut ·i fråga om byggande av pansrade ·arti:lle.r ifartyg.
Oscar II hade färdJi,gst•ällts 1907 (löpt 1a v stapel 1905 ), och
sedan hade man .år efter år undanskjut it frå.g an ro m ersä lti avvaktan på försvarkom: mrittens arbe te.
ningsbyggn ad Regeringen if öres1l•og ·alltså riksdag.en att thevilja, medel
till byggandet av en l Id. pans•a :rbåt av •förbättrad typ d. s. k.
F -typen, vilken efter 1i'll'gåend e undersöknin ga'l· :framst ått som
den för våm .förhållande n oJämpTigaste och även godkä nt s av
försvarskom mi tten. RH-.sdagen hevrilj a de också de ä sJ;:ade
medlen. Men så avgick reger1ingen hösten 1911 och d . s. le
2. Sta·afls,ka mini·stären lrädde i stäHet - och instäHd r cle t
a v riksdagen ·b eslutade pa,nsar.b åtshygget. Detta ovanliga
s•b(~g fram l"rullade en stark opposition ,i landet, och ·e n p en n·inginsaJJnling igångsalbes :för bekostande på friv:illighete n s yä g
av den .beslutade pansarbåten . Härunder .gingo sl ridC'ns

'Vågor höga i d.en allmänna diskussione n meHan förkämpar
bland :sakkunmga ·o~h lekmän ,för D-, E-, 1F- m. fl. ty;per,
och fragan· om rdeta.!Jer i avseende å typeTna blåstes upp till
onodi ~t 'Sbora dimension~er, varjämte fäJt.et lämnades Öppet
.för mangarh anda, under låtsat dntresse f6r typ.frågorna , dolda
spektrlahoner till förhindrand e av sjöför.sva·r ets vidmakt·
hålland e.
Under denna strid lärer, enligt vad rykt·e svis försports,
ett ·u ttryck hava fällts av dåvarande .ex. c·ell~nsen Staaf:f .av
ung•e1fä r den innebör.den , att det låge lföga vikt , ,id vil·ken
pansarbåt-st yp som valdes, 'blott man iakttoge, ntt en ökning
av ko stnaden per fartyg medförde en motsvarand e 111,i nskning
av anta'l et enheter. Brukom 'de'tta yttrande ,!ligger en tanke,
som :är värd att .fasthållas, •o ch som :föranlett: ett berörande
'h är av den icke längre ruktuellw 'Str;idsfr,å gan. Det är den,
-att ·k ärnpunkt.en i all diskussion i ,fi.ottby.g.g nadsfrågor är
de'n ge.nomsnitt liya årskosina'd (årslwot), solm erfordras för
vid'maktJz.åMandet am en {loMas principiellt fas·tsl'agna farlygsb:s•tånd.' Denna ,å nskvot ·k an väl bliva föremål] ·föT en politisk
d1sklllsswn, men ·om sedan de ursprunglig.en tänkta typerna
utbytas: 11110t a·nrdra in01n slamma kostnadsram är detta en
'
f o
som ,f.a,c kmännen ·ensa:mma ,b öra .få avgöna, ty i deras
.raga
IntPesse ,lig.g er det ·väl närmast, att ånom den angivna ramen
få det bästa· möjliga. Tillämpas det systemet, utesinbas alla
dolda beräknånga r 'OCh pollitiska •s pe·kulal'ione r, och det kan
bliva klara l·inj er och rent sp e.I ,från alla S'irdor.
Pansarbåts striden visar oss hur en flottbyggna dsfråga
.
Icke ibör b ehandlas.

Världskrige ls inverkaiii på försvarsfråg an.
En .av den på höst.en 1911 bildade regeringens: första
at~ärcler va•r återupptaga ndet av elen år 1910 så ov·ä ntat
s.torda u tr.e dningen a v :försvarsfrå gan. För detta ändamål
;l']' ~ka.JI~des ett a~tal· utredningsm än, vilka s-kulle arbeta· på
Yla ohka avdelnmgar eller »her·e dningan. Av de.ss'a tillkom
o
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det »andra beredningen » aU mnhänderta ga :frågan om sjö.
försvarets ordnande. Bland utredningsm ännen. funno s inga
i tjänst varande mihtärer.

D et .fatt ade ibeslutet var för flottans vidkomman de dock
jcke ii •Ö nskvärd grad tiHfredss•täUande, ty :f lott:ans fastslagna
styrka medgav icke ett 1behörigt tillgndoseen de av skyddet
1för vår västra •s jö-gräns. Men en fördel , om ·ock som det
senrur e vis•ade ·s:ig bl'Ott tmfällig, :m edförde det, och det var
aH en Hottplan blev godkänd, vaTi•g enom d et ända s·edan år
1907 :i iavvaktan på ändlösa utl"edningar vilande pansarbåtsbygget åter kom i gång. 1Denl1'a sta,gnation i byggnadsve rksam:heten hade våUa:t floHan :i dess' h elhet en he:t y;dande
kra:ft<förlust i mater:ieUt thäns·e.ende, och vårt sjöförsYar hade
efter tvn:ionsuppl ösningen •s tadigt förs~ag.ats i stä'llet för att
erhå ll a en vä lbehövl.i g förstärknin g.
Under det världskr·ige t pågick, rådde intet tvivel om a<tt
ell :fl otta fö·r •o ss var välbehövlig . <Då lämnades den oc·k så i
sven ska folk.ets tankar -ett vä'l:förtjänt erkännande för vad
den uträttade, men så snart kriget v:ar ·avslutat, påbörjades
oförtövat en Jlllinskn:ing av Jörsvars'ber eds·k ap en. För flottan
antog denna mins·l uring i första hand foTmen a,v en. underilålenhet att fnrtsätta ;far•t ygsbyggand et enligt den år 1914
godkända f!.oHplanen. Ingen hänsyn togs till den minskn~ng
av p enningvärd et, ·som småningom inträtt och s·om omöjl-iggjorde :fu,J.l.fö>ljande<t av den beslutade fa:rtygsanskaffn~ngen
under den :för.sta 5-årsperiod en. Och den år 1914 förutsatta
reV'i-s:iton en .av flottpktnen för den andra 5-årsper~oden, 19191924, u t.eblev, ja man tycktes tota1t ha glömt ibort tillvn:ron
•av den JJloH 5 år tidigare gillade Hottplanen. Kort sagt
man började med värld skr.igets avslutande omedelbart sjö.försva:r ets nedrustning .
Förkla ringen NU d et·ta händelseför lopp får man söka i
d en tO.mst.ä ndigheten, att Ryss land år 1917 eft.er r e volutionen
ut•t r,ädde ur !kriget ·o ch gav F~nland och de .ballis·k a randstat•erna fr:i hden. Här:i genom hade, enligt vad många hos
oss ·anså~o, en sådan förändring inträtt i Sveriges kricrsP·ol'it:i•ska läge, a tt ·ett viclmakthå,JJ:runde av 1914 års försva~s
or.g anisati·on icke ·l ängr.e var av JJehovet påkallat. Skäl förefunnas •måhända :för ett dyJ.ik.t betraktelse sätt. Men att

Även denna ubredning dog dter ·o mkring tre års a rbe te
bråddöden, sedan: de i .förening med bondetågeb i feb ru ari
1914 ·i nträ,f,fade hände1sern a :frarpkallat ett nytt r.egerin gssk~fte . Den nya ngerringen upptog genast för.svarsfTå gan tiH
behandling och ·ä Hlmllade saJdmnni.g a fö-r att med s lö d av
·aHa< de sedan· 1906 .bc.flintliga utredninga rna uta~·b el a en
proposition , vilken sedan ,för.e.dro.gs i ikonselj den: 14 m aj.
Proposit•i onen innehö.J:l vad d'<lottan beträ;ffm· <e n· i d etalj
utarbetad .flottplan, •o mfattande ·en tidrymd av 20 å r mots va r a nde den .för pansaTbåtar .nas .Jivslängd i kustfl ottan
:f.a·sls!l'a gna tiden - uppdelad på 4 st. 5-årspel'!iod er. F ör
kustf.lotlan .förutsattes föjj ande principiella sammansät tning :
8 .st. pansarbåta r av iför,b äHrad typ,
»
»
»
16 » j1aga·r e
2 » minfa:rty.g, ,s,amt
u -båtar till ej .n•ä ·r mar·e angivet antal.
Med·e l .för :faTtygsm1sik aiffning begärdes ·e ndast ,föT d en
första 5-år·sper:iod en (1914-1919 ) och beräknades , att u n der
den tJiden nylby.g gnla den skuUe omf.a:tta (förutom u-tbåta r)
3 pansarbåta r och 2 jagare. örlogsdep åer s•lmltle upprättas
i Göteborg :och HäTnösand, ·o ch för ·skyddandet av 'S istnämnda
de,p å .samt för stärkandet i övrigt av det fastia kustfö rsvaret
begärdes .ett ansJag av omkring 13, 7 mill. kr. ävensom upprätlanid et av tvenne nya ·kus~a'l'tiU erik årer tför :befästninga rna
vid Göteborg ·och Hernösand.
V:ad Kungl. Maj :t sålunda ·äskad·e bifölls~ sbort.
kr'i get u lbröt under det riksdagen på~iclc

Vä rld s-

Det kan så'lunda ans·es ·S·Om världskeigd s första irwerkan
på vår <försvarsfrå ga, aH v:i ifingo spö•rsmålet om motväga nde l
av den försämring i vårt kri·gspolilis ka läge, som fram k alla ls
av unionsuppl ösningen, slutbehandl at.

-
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Sve-rige ;a;l!tj äml komme .att hia·va beh ov av kr·i.gsfartyg borde
dock :kunnat .stå k•l art även v:id ·en ihrus.tlig eftertanke, ty
rikets geografiska gTäns-er hade icke förändrats•. Vi vor o j u
fortfa·rande i lika srtor u t sträckning som förut 'Omgivna av
va'tten ·OCh TiS kern-a fÖ•r ·OS·S atl indra;ga•s i krigiska ·för vecklingar w;:r.o snarare ökade :än 1111insk•rude.
1

Man ·skyllde emeHert:id på att den förestående I'evideringen av ·h ela vå.nt försv·arsväsende ·ej hnrde :för·e gripas, och
bekymrade s·i g föga om .fa•rt:ygsbygg.andet.
VärMskrigels• inue.r 10an på vår {örsuars{rå.ga b leu sål unda
att en ny kra,fllz;ttöunnlingsper:iod för vårt sjöförs.u w om edelbart inle.d des . .Den lk om •a 'tt räcka ett ha,lvt år längre ä n
den 5 ·år rNdig,a r•e 1avs.~utade d. v . ·S. 71 12 år; närma;re hest·ämt intill utgången .av budgetår et 1926-19127.

1925 års försuarsordn.ing.
I noven1!ber 1919 h:ade för t redje gång.en u nder 13 å r
sabts i .gång en •s.t1ur parlamentarisk utredn:ing ruv ,frågan om
försvm·sväsen.dets ·ordnande). Denna U\Ppdr-og.s ,n,u ·åt d~n
s. k. iför·svarsr·evis:ionen, vlilk.en ~· nlämn:ade :silbb be•tänka nde
i mars 1923. Revisionen •ansåg, att Sv.erigcs nya k rigspo1itis'k a läge m ·edgav ;inskränkn:ingar 'i_ den åT 1914 fa slsl-UJgna ·mgan.isabi•onen .av sj öförs~a'r•et, ·o ch ansåg s;i:g på den
grund ej kunna föreslå ett fuNföljande av nybyggnadsplanen .
Men å .andr'a slidUJn ansåg sig r·evis,i onen ic1<-e kunna; kom ma
med någon .ny Hottpian, uLan iförorda:de blott, :a•bt uruder t iden
11
1924-30 j 0 1929 torpedfartyg s1mlle byggas ,för samman7
lagt 25 miN. kr1onor. Den oumbä.r .J.ig.a grundv;a,len för flottans !hela gestaltniin,g, nämf;igen pl'amen för sjöstyrkomas
pr.incipieUa sa~nmansättning, hröts upp ·o ch ingenting saltes
i dess ·släl'le. R•i:ksdagen: 1924 beslöt .byggandet av 2 jagare
av modernisenact typ, ·2 .u ...båtar ;och 2 :m o.tortorped'båt·ar och
a:nvisade ·f ör detta •änida'Illå.I 3," mri1l1l. kr01wr .för budgetåret
1924- 1925.
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Hösten 1924 ubrbetades inom ,försvarsdep0.1rrl:ementet,
eft er .r.egerings•sikift.e, en ny p lan fö,r 1försY.a:rsväse n dets
ord11iUJB:de, v.ilken för-el•ades 1925 år s riksda-g ·och :blev t ill
sin!a huv:u ddrag ;av ·niksdag•en bifa.l'len. .Störs:ta· delen av det
dåv:a'ra nide .fartygs:beståndet lades. ti'H grund för bestämmandet
.av f,l.<Yttans styrka, •och beräkn,i ngen ·av person.UJlstyrkan
,g.r und ade S ig 'På mobiliserings'behov et. För v.idmakthållanldet
av d en •sålunda vid 1925 års nedrustningsbeslu t klubbfästade
f) ot:taru ib eräknades ·en genomsnittlig .årskostna'd av 11,060,000
·kr . un d er tförutsättning, a;bt ersäHn:ingsbyggn:a den skedide
fatr:tyg ,fö.r ,f~artyg -efter ·d eras d'å inneha"\"al1jde typ. Toges
hänsyn h']ll att ersä1HI1'il11gsby,ggnaden i s,tället borde avse
·fia>r>tyg, s•om m ·era voro anpassade ,efter utv.ed\:ll;inge:n på
Hrå•g.UJVrurande •område, skulle årskvoten :uppgå till 13,425,000
kr. Men ökades ;fartygen s livs,l ängder med ett visst •a ntal år
komme ·sri stnämnda årskv·o1t .aH minskas till 11,160,000 kronor.
1

Det pos,itiva resttltat.et au 1925 års .försuars beslut vad
sjöförs varet be.fräffar kan s;å [nnda anses hraua vail1it, att
l·andet skulle fortfara att hålrla srg med en {lotta au den
styrka och e~fek1tivitet, som represen.terades au det år 1925
bibeh åUna {a.rtygsbeståndet.
F ör .att klarr·.Iåg,g a, hur denna styrka och e.f,fel<Jbiv.Het
lämpligen ;borde uidmakthåU:a1s tillsattes i juni, 1925 den
s. k 19'25 års Hobtkommitte.
Flott:komm~:tten ku:nld.e med år 1925 beräknade oli·k a
års-kviO'te.rna .sås•om .utgångsptl'nkt ena •s ig mn följande prineipi eUa s•ammansättning av kustflotl•a n.
4
8
8
3
6
l

st.
st.
s•t.
st.
:s·t.
st.

pUJnsa•r skepp,
j:ag.a·r e,
vedel:!tbåtaT,
u -båtar typ A,
u -bfut.ar typ B samt
hangaTkryssare.

Med d enna sammansältll'in.g -av Jmstflott.arr1 skuUe, sedan
orga.nis:a;bi1onen va:rit gällande er.forderiJig hd, i lokalstyrkorna

-

komma att ingå följande antial rfråJn kustflo1Han övedörda
stridsfaTtyg.
2
2
4
1
2

·s t.
st.
·s t.
st.
st.
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pansra rs.k epp,
j:a:gare,
v·ede ttbårtar,
u -'b å't typ A samt
u-bålar typ B.

Den totaJUl årskvoten .för den sålunda sammansalta
floortban b eräknades till 10,873,000 'kr. a.Iltså någoil:. m ind re
ä.n den 'lägsta av de år 1925 beräknade <Ol:ika kvo!l crnra.
E:r sä:ttnin.gsrb yggnadsplane.n omspände l O år uppde1rade på
två 5-årsperiod·er, med något långs.a mmaTe byggmuds:t akt och
därav minskad årskvot under den :för.st·a peri oden stUJmt ökad
talkt ·och årskvot ·u nder den andra 5-år.sperriroden. I anslu tning, härbill föreslogs att •riksdaJgen måtte b esl,uta, alt l
:hrungrurkryssare, 2 j.atgare, 4 vedettbM:ar och 3 u-båtrur skulle
.b yggas under lb ud.getår•en 1927- 1933 samt runder smmna
•bi:d ritni:n gs- och ,fö.r b eredaonde •lcons•t ruk:ti.onsa:rbet.elll rul föms
för ·e tt pa,I1sarskepp. För budgebåtret 19'27- 192•8 f.öre slogs
aor1vis:wndet av 8, 1 6 ;:m:iU. kr. för :f.artygstby.g gnad'e,r nas· i gångsättwnide. 192,7 år·S' Tiksd1a g :biföll 'e n i aruslutnring h ärtill
avlåten proposittion.
Med riksdagsbeslutet 1927 bieN 1fltottan.s år 1926 inl·e.dda
antdm oknafrtu ttö.mningsper~i,oid lb ra·gt >tiU ·siU ·slut. Att den
vaTri't m·ena ödel•ä.ggantde än. d e1111 .första påvisa:r amirall yon
Kruse·nsti er nia .ge:n om :f öl j ande ö v ellSlajgsiberåkninlg.
Enligt de år 1925 gj01rd:a. 1ber.äknin.garn1a uppgick det
då .fördri nllig'a tfarr tygsheståndets t'o tala årskvot ti'll min st
·omkriu"Lg 11 mill. ·k r. Den år 1920 förefintliga tf.10'ttans :lrskvo>t :k an •aJlltså anses hava rutgj.orts >av denrua sHfra min skad
med de under tiden 1920-1925 tiHkomn.a el'ler bevi·l jatde
'fartygell1'S: .å nskvoter, ·e He~r omkr~ng l, GmiN. kr. !beräknat med
19'2>7 år'S livsläng~· er, aHtt:så ( 11, 0- 1, 6 ) 9, 4 m~Ul. :k;r. För
vidma•kthålrl ande av 1920 års .fl.otba skuJ.l.e ,följra ktlig.en under
tiden 1 ; 1 1920-3°/ 6 1927 •h ava enf.ordroats 7, 5 X 9, 4 = 70,,

:mil>!. kr. I Yerkligheten an:v ändes emellertid undeu: sa,g da
period för ändamålet i ,fTåga endast 20, 7 mi ll. kr.
Alltså
mindre än 1 l 3 cw det behövli[J'a belopp et.
Re•filoexlionerum över denna behanldlin.g av vå.rt sjöförsva:r
göTa ·s:ig sj.älv.a.
Amina l vo1n >E.nusen.s.ti·e rna slutaor •si·n tänkvärda· återblick
·omspä1mer även androa frågor av •stor vrikt än de
:här herörcla - med ett kons,ta,te·mtllJde av, att den hos oss
år 19 25 hes.Iut.ade nedsik rivningen 1av vårt försvarsväsende
va:r oh e-räbtigad ,u r såväl trr·y,gghet•s sy:npun:kt som m ed :hänsyn
till u t·sHdocrna för Jande't a trt över huvud taget rfå leYa i fred,
enär dess:a utsikter mås te .anrses .stå :~ chreld proportion rtiJI
Jn"i gsmalderus ·sto1rlek och ·d ess ·k rigs.bereds1;:_ap. Den av n~ed 
rru•sltn li ngents förkämpar ·oft>a ":fö.rkunlnade l ö·s·en för ordnanidet
~av vår1t för,svm·, ·som fan1
11 s:itt 'U lotryck i orr den »htet men
gott» J) Lev in.g.alundla förve;rk.I:igatd. Snartare gör orga;nisationen skäl ,för b-entänH1'i ngen »l~t,cn och .S\"ag». tDet är r tedan
n1u :f uNt skönjha.rt, aU personal- och kostnads'b eräkningarna i
~llm änhet vor·o allttfö.r förhopp'lliingstful'!ta, •och dett torr d·e ej
dröja länrge inll1'an man på altlv.rur •s tår inför 'Vail'e t mellan a1tt
säker s•t äoJ.la de.n bes-lutade orgrunis,a tionens runvä:ndbarhet genom
ökade utgift er eHer att ,tfitll ökad våda tför riket minska omfattningen 1av or;ganisaJt.ionCtl] .fö;r· wtt göm den fullt .a:nvä1ndhaT.
Slutl'igen be rör,e·s •en ·benäm111in.gsftråg.a :av stor be>tydelos·e
·och väl värd 1artt läggas på mi111neL tDet år benämningen av
det be1grepp, .som 1i fråga om ·s,jöfÖJrS\~::troet mobsvarar vad ordet
»h är.or!dn:ing» 'i:nne bär fö,r lanMörsvarr·et. Br.i sten på en he·n ämnin.g härför - påpekar amiral.e.n - ha;r hos os-s bl. a.
vårHat de:n ·o.fta hörda oförmO"cbn, ·aill mari·nen sal"na>r en .f ast
or.garuis rution. Och man ·k a:n knappa·st förvåna ·sig öve1r att
både :r;i.J<sdag och .allmänhe't bilda't sig den uppfattningen,
latf:t ·en Sil.at.sinsti'tubi·on, •S·Om är ~ avsaknad av en dylik nöd'Viän dig .g.ntn-ch-al, kan utan fara .för riket i ans.Ia.gs:väg beh aurdlta•s un.g.efär hur som helst. En f6ljd av detta ha1r blivit,
a tt 'Iilot.tan ·så .g ott som alltid va:rit 'd ömd att »leYa ur hand
1

~s om

1

1

1
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i mun » med .h änsyn till ·den ange]ä,g.enhet, som för SJovap ne t
h.rur s~amma betydels·e s·om b],od:oml:oppet för m·än,ni•skokropp en,
11'ämligen förnyelsen ·av fartyg.smaberieJ.en. Man kan d elvi s förstå, vm:fö.r tflottan i vår tid v;id två o l,i·ka tillfiällen und er lop pe t
av 20 år varit underkU!sbad ett mo,n atm:ium, ·som: i mat,e,riel! t
häl1lseende i hög 'grad ulltömt dess kraf.t. En UJtväg att förhindra m.or:atou·ioeför.f.a!Da,nd·e:ts upp;repande ans,er armirr;a,l von
.K nvsens.ti·e Pna vara att .Nnna en: benämning på s jövapnet s
or,ga:nlirsaJi.on, ·som ldm<gör aM e n dylik v.err·kJ:igen ex,i·st.em'l· och
.ej ro:stmf,fiwt kan: .! ämn,as vind fö-r våg. Ordet Ho1t,tplan anse s
·i detta ra vs·ee nde icke tilh·,ä ckhgt 1n:Mali1de :o ch h.än{ö,r si g
dles,s utom ,e,nd:a·st till den ena delen av ,sjöförsv:aroet och ltäm nar
de't .fa:sta kust.föf!S'Vai•~t å ·s1do. I srtället fö,r orda,s av amiralen
a1tt man med biibehåHandet :a v m<det ,filiottpla:n .ä v,en aawändcr
·ordet marinord'nting m ·edl -i•111nebörd: sjöstyrkornas pr.i ncipiclla
sammansättni ng och det fasta Jmstförsva-re>ls orgalll,isa lion .
Om detta 'ord och dess in:nehörrd' v:lllnne ,a]hn:än 'spr:idn irng
·och förslåel's'e, skulle d'en 1925 .gro dtagna mari'I11ordni,ng en och
die s s 'g'•enoms111i btT~.ga .r~a,r:tygsby:gg'l11adis'Jws. tnard (fl orl:t!a:ns t otaia
år.skvO't) fi•amstå 1fö.r .a.],lmänheten såJsom ·ett ·Or/ga<n~'s,M h el l,
vi•lke:t man icke .f.i,nge 'r ubba urtUJn: !att ,å nyo h:ava grund ligt
genomtänJkt aHa de problem, vilkas Iösn~ng funruit ,s:i,tJt uttr yck
.i •sjösty,rkorna:s då bestämda rpni:ncipi,eHra s,a.mm.ans,ä•btn ing.
Amim•l von. Krus,en:stierna :avsluta,r sin å:tm-!blick över d e
betydelsefulla händelser, ,s•om ·ÖV•er.g åbt våi't ,sj-ö förs va'r sedaiJl.
åor 1903 1och vilka haill på närma•re håll än nå:gan :anllia:n f å lt
fö-lj.a, :m ed o-rden: »Må ·sjä>fö.r,svaret.s män ·el1a :si1g, om or h
iSÖka ås.bad'komma 'UJnslultni·ng 'tiH 'en 'l'Ösen, s·om l<"räver r>esp l'kt
,för gällandie mar•i nordlning, med Tätt •för en vrur a:tt påy rka
en •annan, men: en sakligt ge.n,omtänkt ·sådan! Om en d ylik
.]ösern vunne ,gehö·r, skuUe 1den .trol1igen åtmi:n stone i någo n
r.in1ga mån kunna .bidlmga tiH :aH våi't sj öför,s1WLr nu gi nge
tm mötes en lugnar e tillvaro •än den, som kommit det till
del uneler perioden 1903- 192:7».
S-ck.

Meddelande från främmande mariner.
:Meddel Dcle från "Jf a rinst >lbe ns Ul rike,aYrlel nin g .
{Juni 1928.)

England.
f artyg skola gå av sta,p eln uneler juniF ('m obrittiska örlogs>
augusti mana de•r och sa nn olikt mtin ga fl era före å re ts slut. Kryss a ron »Sh ropsh irc» l'jösättcs den i5 juli. kr~· ss arc n >> York>> <len 17 juli
och moderfartyget för lllbåta,· >> Mc,lw ay>> (le n 19 juli.
(Hampshi r.~· Tdegr aph & P os t. l juni 1928.)

Sl agskeppet >>Kclson>> u lYeckladc .under sitt åtta timmars fu llfa,rtsp.r ov 46,000 HK ut a n ÖYcrdri,·en .fo rcrr ing. :Nredelfarte n Ynr und~r nämn da ]11'01' 23 'f, knop . Alla m a nöY e qH'ol·cn Yoro f ullt tillfreds(J ourna l Royal Unikel So nicc I n stitution. maj 1928.)
stall and e.

.·

Mr. H. Smith st onc i Ecllington (Yorhhire) har utta git pro 1·isa-

11Sl~t p atent P ~ t"~ uppfin n ing a1·sedd a tt räd{la männis,k o r i sjunkn '.l
1.~-batar. UppfllmJng\'11 Lcstl\r a\" e n luft tät. he rm etisk slu ten b ehålL 118, wm förmår motst.å Yattt•ntryd:ct oc h hindra l ufte n att sipp r a ut.
I densamma finnes <:tt oxygc nf örl'å cl.

(Hampshi re T e leg raph & P ost d1cn 15 juni 1.928.)

-
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Den nya tOJ'})Cd•båton >> J3 rcstois>> ti r nu klar att börja sina prov-

Frankri ke.
Flottiljledarne av ,)Verdull >> klassen äro mycket ÖYerlti[!>n a 10::::3
ttl S >> Tigres >> kl::ts,. I anseende till -tonnageö·k ningon av end ast :)()()
t ons är ~Yinstcn oC'l'hönl i alla aY~<' cncl c n . Der as fyra Yattcnrö rp:\Itnor
ha 1·a yctnlcra en e ldyta av 1.200 m.' och e n ny typ 1Hännare. D r ha olH'r ocndo ontppema turbiner uhcclda mC'r än 70,000 liK . _:F'lc ra åi;~ti:· 
dc r ha 1-: 1 Yidt:1gits för att begränsa vorkan av såYäl artlll ;' l'Je1tl ".'nn
1uftbomber. Två moderna anti-ubåt-ljuddc tcldorer c ch ha k r a f t t g a
strålknsbrc samt rökbilclnings,tpp aratc r komplettera för s,·arsm{·•ll<·n.
;_föjlighet en aY att medföra ombord en hopfällbar f]J·gh ät ha r
undersökts. Aktionsradien tir näQ·a 3.000' med 18 knop.

UthålJio·hcisproY cn för do franska 1 .200 tons ubåtarna 1.lll<kr 24
t ill 00 dygn ~) åg>L nu i hledolh:wet. Antalet s tora :ubåtar" öka s sttt·ligt
och dosanuna am·lindas som l1ögsjöfartyg. Don nya ubaten >> R~··lo u 
tahle >> ~ o m förra veckan började sina p r cr\'turer, är m·typcn for t' n
scri" ~ 30 båtar. av Yilk a en del äro under byggnad och andr a fiir·'i no· . Dc äro konstr uerade för högsjötjänst merl lti·,ga
sla' oo~n"" till b"g·o~
J
b
b
ftilJord Yid gång i ö\'ervattcnsläge.
In redningen är mycl-:.e~ f"or 1Ja" t r:t d
fö r att öka beboelighet-en. (;\ a1·a l & :Jilitary Record, 30 maJ 1928.)

Marinministern Leygues ha r föresl-:.rivit, ntt all a :t·b åtar_ i ,.;y nnerhet do nybyggda. skola fördaga uthållighetsproY, _ YJlka g~ ra let
möjligt att få en exakt uppfattni n g -om deras prcstatJOnsform ag a, oeh
att bibringa besättningarna erfo rderlig övni n g . F ö: do stora u ba hn:D;L på 1,500 tons räcka dessa expeditio ner 30 t ill 4D daga r , vara~· 12
dagar 0 a,·1Jl'-utct till sjöss och elen ·Ö vriga tiden mc·d korta uppelu~l l, 1
hamn var tredje eller fjärde dag. Ubåtarna avgå i allmänhot f:·:t~l
(;hc!·bourn· eller B rest. Första harrmen är i regel D a kar e-ller l •<') ·
"
. l
a . \l crouth . 1\tcnesan
göres med l;:orta uppehål l 1. ]"amp l'tga
~amn, 1 . • ..
delstara ubåtar utföra motsvarande expeditioner under 2u_ dagar, '·n ·
.. h c t pa·l'"lS
w 8 dan·ar i följcl till sjöss. B.åtarna ga" 1· a 11 man
' · Dc ·stot f.l
'
b
• •
..
Pl
1 ESI1'l<l<l11
ubåtarna Mauricc-Callot, J ocsscl, 1\ er eJ-de,
1oque, almar,
'
och :.\forsc samt d.e små ubåtarna Circ6, Odino och Ar i ano han1 al la
utfört d,y lika expediti onc:· utan clyckbändelse -och med bäs ta resulf,~ t.
(Le Temps den 10 j u ni 1928.)

c.

tu re•!'.

En ·k ombinerad J-:.rigsöYning skall äga rum vid Atlant- oci1 Kanalkustc rn a. I elensamma skola såväl McdolhaYscskacl ern som all.:t
kuste ns försvarsm<:del deltaga. Viceamiral Jchcnnc, inspektör för
'\ord-Frankrikes sjöstr id skrafte r, skall leda krigsöYningcu och skall
hav a si tt högkvartar i Lo r icnt. Alla försvarskrafter i 3 arrondisso UJXJDtet samt arronclissomcntc n J3rcst och R ochoiort skola mob ilisol·as.
(Le Yacht, 16 j u ni 1928.)

Grekland.
Don nya grekiska u•båton »Katsonis>>, som byggts i Frankrike,
har avgått från Toulon till Grekl and.
(Le Matin, 20 juni 1928.)
P.å förs l ag av e n gelska marin k ommissionen i Ath6n har grekiska
marinledningen sammanfört on ny öYningseskader, som består av pansark ryssaren >>Kilkis>>, två högsjöjng-arc, tre jagare och tro torpedbåtar.
E sk adern skall i. dessa dagar gå till sjöss med chefen för engelska
marinkommissio nen ombord fö r att bed r i va övningrur under l ängr e tid .
(Kiolcr Nouoste N ach r ichte n, 22 juni 1928.)

Ho lland .
De n holländska jagaren >> Piet-He-in>>. byggd a1· Burgerhaut efte r
ritning ar av Yarrow and ComJ)any, Limitcd, ScotstomJ. Glasgow, utförd e den 17 sistlidne maj sin officiella provtur })å Clydc. D än-id
uppn åddes en fart av 36,1 knop med fulla förråd. Den kontrakterade
far ten var mer än 2 knop mindre . »Piet-H ein» är don a n dra j agarcn,
som Bmgcrhout byggt för holländska fLottan. T ill sammans 8 jag::uo
av denn a typ skola byggas, dc öniga i Holland e-fter samma rit ni n gar.
(Hampshirc Tolegraph & Post, 1 j uni 1928.)

-448 -

-449 -

Italien .

en »A111 azone- >> sJco 1a vara 1·
ppet »Schlcs icn» och krvssar
Slagskc
.; "
4
d
sass» och
Malde en -8 och i Merole den 9-16 juli. Slagske ppet »El
9
d
·1Ul
h
4-8
den
rgen
Be
n »Nymph c » angöra
en -16
kryssare
1'1,
oc
'J
.
jordarSanclcf
och
erStavang
till
går
cn_
juh. ~. ~orpc~båtshahfl~t:ilj
. dl åt l l
l.ottllJc n t1ll Bcrg·e n och Ei([e, 4 . t o rp
na, 3. tolpeclb atshalvf
e ) s Ja v. och
·ur VIk
t'll
.l .
1 .·
..
·
ao,e
lt
dc
1
ionen
expedit
I
Odclc.
1
flott! .J CU fl
. mmaven
'b
.
· ·
1
~Aardalf
och
ord
Sognefj
i
besök
r
avlägge
s:'e~sh::t v ~ttllJeu, VJl~\.en
juli åtcrfJold d en u-9, samt 1 Aalesun d drc n 11- 15 juli. Den 19
yända alla fartyge n till hemlan dsfarva tt cn.
· s ·
åtshalvf lottiljcn , som är statione r·ad
E ndast l . torpeclih
Wlll el
c
. o
If"].
.. l
·
t
t
ion
mnda expedit
lllUll( e, mc( o Jer ..CJ a ovannä
lt an s annar 1 t,ys.k a
,
..
.
B.
fa.1 vatten och hcsoJ,cr darunde r flera X ordsjöh amn a 1. bl · a. Jemen,
Kuxh aven och Bodcum .
(Kiel er N c uest c N achrich ten. 29 juli 1928.)

0t
Dc nya italie nska s. k. »flottilj leda rn a» på 5.300 ions lll<·<l
f<lkt,
Det
knop.
37
av
fart
en
få
1111t
batteri ay 15 cm. kanone r slwla
ec.'
kr:-·"·"U
ätta
l
f.
st.
,i
edare
flottiljl
fartyg
dessa
kalla
att ita]iC'n~Hna
lä tta keyssa:
får stå för deras ege n räkning . Dc äro i alla UYSCC 11{lcn
re och Lland clc bl1sta i Yärlclen.
(Hamps hiec T elc·grap h & Post, 15 juni l 9~ S.)

Tyskla nd.
i<-I1 n1·.
Olycksh iindel sen ,·icl en mincrin gsanlcl ning i Kicl 2rh uk
<IIl f:\(.
utfört
a
tyskarn
att
a.
hl.
r
slöjar m å nga ~akcr. Dära,· f r amgå
d0~s a
t
i
u
och
ning
minSH'p
ra
förhind
att
för
ent
tanrl{' se rier experim
gj o1 t (kt
fö rsök r eda n förut förorsa kat fler a oly c•kdländ c lscr, Yilket
C'ln iJJg:<' n .
nödvän digt att ett antal läkare med.följ cr min sn~.pningsavtl
ändcl;:.~rna ha .
ol;ycksh
eller
n
försöke
om
sig
Yarc
er
Inga uppgift
ha Y;I ]lit·
Ya hitintil ls synis i iyska presse n, ehuru än1inga rna synas
sir n· ommycket
i
och
tid
lång
r
gått i det närmas ic GaYb rut et und e
nmå ld,
änd
för
nh
anvii
hava
a.rna
minpråm
>>0»
f a ttning. Dc gamla
Utliigga wl rt
chmu många trott att el-c 11cdskr otuts för fl e r å r sedan.
ini n'c;,sant
a\· ett yttre explosiY t f.ö rsnrs,f ält runt n trjc minfält är ett
t. l~tt
däremo
g8r
vändnin
in
många
,·ara
synes
{]et
n
experim ent, me
Prsiitt ;ts och
s\·cp för störes l ätt på detta sätt, nwn det kan ock så lätt
lägc. Yi lkct
explosio nen gi1·e r ledning för bedöma nd e a y minfält ets
.
a
s,·cparn
för
ktigt
är mycket fördela
(Hamps hire Telegra ph & P ost, 15 j uni 1928).

u ld <"l för
Lörd~rgen den 30 juni samlas tysk a flottan i Kielcrb

i dc no r,sket
att de n 1 juli avgå på e n tre ,.e.c kors ön1ingsexp0dii ion
avann ,·i·
befälh
högste
av
be-fäl
under
r
å
st
f a rvattne n. Flottan . som
ocl1 Ska·
att
Katteg
,
Bältena
genom
el
Ki
från
går·
op,
k
Olde•
ccamira l
flott '111
sf!mlar
varen
gerack till norra Kordsjö n. där högste befäLha
r. D iirdtcr
för förband söYning ar. Dessa ÖYningar p.å g å några dagt~
hesökas ""
att
k01nma
hamnar
l
rta
e
fl
eit
Tarest
Korg-~.
till
går flott an
» s>11ut
»>1esseu
och
strcim>
ol ik a fartyg. S l agsh·pp en >> Sch]c.s wig-Ilol
olmen de n
tendern >> H t'la•>> besöka Dro nthcim den 5-8 juli ocoh B alh
månad.
samma
i
10--16

Tidskri ft

Sjöväse ndet.

31

-450-

- 451-

Försvarsledning.

Innehåll i åtskilliga maritima och krigsve tenskapliga tidskrifter.
Utdrag ur

Marinstabe n upprättad litterat urförteckni ng·.

Utrikespoli tik.
Utrikespol itiskt tänkande. Karl Hildehrand. ,Syeregis Försvar. 1 ~8,
sid. 16 Kritiserar vår br istande förmåga att se utåt. B t•l.vs~ r
krigsutbro ttets psykologi. - >>Ett ibrott mot kulturvä rlden att
ett litet folk i missmod vansköte r sitt försvar eller rent a\· av
rustar. Naturen och historien tål a intet tomrum >> .

Fredsrörelsen.
Df'n internation ella nedru tningsfr åga n. ,Sveriges 'F örsvar, 1/28, sid .
23. Dc senare internation ella f redssträvan dena och dess k lt'IU
resultat.
Internation ell rätt.
Sve ri ges sjögräns (föredrag). Eliel Löfgren. Svensk Flag.g n :r 2~. 2'i,
8. ö versiktlig framstä llning av sjögrän sens rättsliga natur och
.utsträcknin g, sjögränsen s och territorialv attnens be r äkni ng·, Yaktprincipcn, fisket i Laholmsbu ktcn och betydelsen av sjögrä JFc ns
r ättsliga reglering. Förf. framhåller bl. a . att d et n umera t "de
vara o.b estridligt, att utsträcknin gen av Sveriges tc rl"i toria ll·a tton är 4 naut. mil. Mccl det bekanta >> H e inrich Augustin>>-Jll,llct
som oTund ifråg·asättes buktprincip ens 'tillämpand e även d å ~·10Q
milsavstån det över skrides•. Sjögränse n Inot Danmark och ,. !lll and beröres ej. Slu t ligen anser .f öd. att historisk utve cklin[i
och o·eo()'rafisk a fö rh åll anden böra ligga till g run d för utsträckning:n °:ow de sJ;;:ilda staterna s territo ri alvatten. Om än icke
samma grunder kunna tillämpas för alla länder anser förf. dock
att mycket y ore vunnet, om ett slags \-attenbok kom till st :nHl
på ifrågavaran de områden.

The Dirth of a Staff System. R.car-Admi ral C. F. Dreycr. J. R. U.
S. I., febr./28, 17. E n skildrin g av utvecklinge n av stabs'Ol'ganisati onerna , utgående fr, n tyska stora ge neralsta ben, vil ken i
sin tur l1aft förebilder i sYensk krigshistor ia (från Gustaf Adolf
och K arl XII). Förf. kritiserar den tyska mar·i na ö\·erstvrels ens
organisatio n Yid Yärldskrige ts utbrott: >> Det var säkerlige~ gynnsamt för oss år 1914--1918, att den tyska marinstabe n under förkrigsperio den ble v tillbakasat t (oyerriddcn ) av Tirpi ts som stabsek retera re. Deras amiraUtct hade uppdel ats i tre delar, vilka
all a vo·ro ansyariga inför tyske Kejsaren ; alla tre voro oberoende av va randra >> . Det är alldeles tydligt, att ehuru han (Tirp itz) i sin bok säger sig h 2\·a känt gamle fältmarsk alk Moltke,
fö rstod h an icke eLe n store mannens tankegång ·och lära. D eth
är synnerligen Yiktigt och utgör, et exempel på fa ran av att
låta matcrial-an lelnin gama taga ftlll stäl)(!igt överh and i fr ed,
Yilket så ofta i nt r äd'far av det sk äl att matcrial-av clelnino·arn a
h ava något att visa av sitt arbete i f redstid, unde r det att ~-<'s ul
tatet av ma rinstabon s arbete aldrig kan fullt komma till si n rätt
förr än då kri get kommer»

östersjö•p olitik.
Det sj ömilitära Hi get i K ordrn. Konterami ral C. F. W. Ri.ben. K rigsYetenskaps akademi ens tidskrift apr./28, s. 92. Anför a nde v id nedlä ggande av ämbete som KVA:s 2. styresman.

Rustning·sbegriinsning.
Arsberä ttelse i krigskonst. ~edrustningsfrågan. Majoren C. IN. Klecn.
Kri gsYetensku psakademic ns tidskrift 4/1928, sid. 51- GG. En kortfattad och öwrskådlig r edogörelse för ned ru stningsfråg ans utvecklin g 1918-1923.

strategi.
»S hips of Battle >> . Sir Ilerb<'rt RusseL X a val ancl Milit. Rocord, 15/28,
sid. 227. Intressanta !'<'flektione r angllicndc slagsk eppsuppgift e1·.
Modern åskådnin g om kriget. Capitano di Fre gata Inigi CD stagna.
Ri vista Marittima, fetbr. l928, sid. 411. Förf. redogör först med
si öd av Yärld skrigets erfarenhete r för skillnadren mellan det direkta anfallskrig et och »utnötning skriget» t ill land s. till sjöss
och i luften och d'essa krigförings metode rs betydelse i moraliskt
hänseende m. m. samt däref te r för Högsta. Krigsledn ingens upDgifter m. m. för dc olika st ridsmedlen s gemensamm a utnyttjand~ .

-452The Justicc of Bcll.igere nt Right. I rYing, J. The Kavy, apr. '28. 93
Skarpt anfall mot tesen om >>Freedom of The Seas >> . T ypi~k ~
engelska synpunkt er.
F act :Fictio n & J utland. Russel, I-I., Sir. N. & M. Rec., 14/28, :211.
' Kri t ik r. v engelska flottans uppträdan de i , Battlc of J ut lan.[,, ,
Intressan t mot bakgrunde n av nuvarande (marin) politi sk a ~piin
ning mellan U. S. A. och England.
>>Orlogsm arincns betydelse i frcdsiicb>. Eckhoff, J., Kaptein. XrH'sk
T. S. Intressan t och l äsvärd.
Reflexion s sur un point do strategie. Bard, eapitaine de co·rvettc. J.a
reY. mar., maj /28, sid. 604. Ar ikeln understry ker förh åll aJllct
att den moderna sjökrigfö ringen alltmera tager formen av relativt kortvarig a, hastiga och, helst oväntade fram stötar t ill
sjöss i a.vsikt att samla överlägse nhet till tid och rum inom Iö r
tillfälle,t viktiga delar av sjökrigssk ådcplr.ts·e n. Detta fordr:H
framför allt en gynnsam "u tgångsbas ering,, hög fart och en gwl
förbindel setjänst för att snabbt kunna koncentre ra sjöstyrka för
strid. Det mål man vill uppnå och dc vä rden till sjöss, srnn
man Yill skydda, m åste ligga till grund för beskad'fcn hetcn et v
'dc sjökrigsm cclel, som man bör skapa.
Konute die deutsche Flotte bis Eniclo Oktober 1914 unter gun stige n
]3edingun gen die .Sclllacht haben? Kapitän zur See, Dr. Cr oos.
Marine lhmdscha u, 5. häft., ma.j 1928, sid. 197. Födattaren bill·
ler före att tyska flottan före 31 okt. 1914 gElnom en fr am-;!öt
mot engelska kanalen och dc engelska trupptran sporterna ktmnat framtying a en strid med engelska flottan nära tyska k wjcn
oeh således på för t yska floottan gynnsamm a förhålland en.

U nderriittelsevä sen.
Hemliga makter. Ni·cchi , W., ÖYerste. Bok. Förf., chef för tysbt
generalst abens unclenätt clseväscn under världskrig et, .ger en tn gående beskrivni ng å de olika staternas spioneri\' äsen (och k lvis oc.k så deras propaganc laväsen) .under vä rldskriget . Boken ~ er
en god inblick i detta för krigtförin gcn synnerlig en bei y,k bcfulla område .

Propa.gandakrig.
Sccrets of Crewe House. Stuart, Campbell , Sir. B-ok. En sakrik hrSikrivning å England s organisat ion för propagan cla i fiend PJund
under världskrig ets propagan dafälitåg , resultat. Ett stanclardvcl·k på områdd. Ger ett liYligt intryck av den ocrhört f'1 ,Jr<l
roll, som propagan dan sp.eladc vid världskrig ets avgörand e.
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Censuren.
I ndiscretio ns of the naval Censor. Brownrig g, D., Rcar-Adm iral. Bok.
En intress•a nt framställ ning av Englands (och särsldlt Amiralitetets) censur- och propagan daorganis ation und er Yärld s•krigct.

Upplssnin gs,,erksa.mJtet.
Une c~rculaire dc M. Georges Lcygltes contre l a propagan dc communtstc. Redaktio nell. La Rev. Mar., apr./28, 514. Ett upprop av
franske marinmin istern till 'U nderställd a marina becfälhava re i
l and och ombord ang. kommuni stisk propagan da i flottan Ett
besvarand e av interpella tionen ang. komrnuni storoligth ctc.rna i
Toulon.

Personal.
Sail Training. The N a vy, apl·./28, 98. Gryende intresse för segelutbildnin gen.
Vom Personal und Dienst.bet rieb in der cnglische n Marine. Sign. S.
P. Marine Rundscha .u 5. häft. maj 1928, sid . 201. En redogörel se
fö r personalf örhålland e ·och im e tjänstgöri ngsförhål lande inom
engelska flottan år 1928. Jämförels er göras ofta mellan engelska och tyskaJ förhållnn den .
Befälsutö vning av I. Wahlström , kapten Yid Kung'l. flottan. Krigsvet.-akad. 1928, apr. sid. 182-187. Bokrccen sion.
Besoldung . Redaktion ell. Marinove rordmmgs bl., 15/28, sid. 81. Manskapets lön eförhållan den inom den tyska flottan.
l ength of Cornmissi ons. Russel, H ., Sir. N. & M. Rec., 13/28, 189.
'Behandlar frågan om lämpligas te 1ängden för sjökomme nderingar .

Taktik.
Flygvapn et i offensiven s tjänst. Kågra komplette rande synpunkte r.
A. Gyllenkr ok Ny Militär Tidskrift, n:r 8, s. 129. Försök till
jämförels e av stridsvärd et hos flyg-, artilleri- och infanterif örband.

Handelskrig.
>>Trade Defencc >> (försvar av handelsfö rbindelsen ). Sir Herbe rt Russel. TJ10 Naval and Military Rccord, l 8/28, sid. 275. Upprätthållande av Englands handelsfö rbind elser till sjöss är under alla
förhållan den för Englan:cl ett livsvillkor. För handel sskydd lämpar sig bäst den sjöduglig a och snabbgåe nde 'kryssaren med ett
deplacem ent, som ej är större än att 6-tumska noner kunna uppställas och stort kolfön åd medföras.
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N ayigeringstjii n st.

Regnemaskinc til lH·uk ved uträgningcn av astronomiske obsen·asj 0 _
ner. Einang, Kaptcin. Karsk Tidskrift for Sjovcsen, 4t28, s. 1t>.t,
Sjömätnings och Sjökortväsen.

Vad eller vem hindrar ett avgörande av sjömätningsfrågan? R r,l:tktionell. .Svensk Flagg, 5/28, s. 3. Sjökarteverkcts resurser, mntericl, personal och lok aler måste ö·kas. Enär utredningen irk 1•
tagits upp till .b ehandling vid årets rikscl:ag, har någ•ot - Y<ld
kan tidskriften icke säga - kommit emellan. Planen borde <lock
ha kunnat föreläggas riksdagen i år. »Det står icke rät t ti ll
med behandlingen av frågan>> .
La cartographie 'd e l'rumiraute britannique. Redaktionell. L a R{'l' .
·:Mar .. a.pr./28, 535. En kor;tfattad uppgift a ng. e ngelska sjö k nr·
tevorkets org. och arbete.
Förbindelsetjänst.
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pel å am·ända torpeder i England och Frankrike samt å torpcder offererade av Whiehcad, Englan{l. och Stabilirnento Whitehead, Fiumc.

U b-- t j ä ns t.
Trough the Periseope. A German Suhmarine Cdr's Reminisoenses of
W:orld W ar. Prcndergast, M. The N av y, apr./28, s. 100. Intressant och ·lllnderhållande.
:British Air:c raftcarrying Subm arines. The Navy, maj /28, sid. 127.
Q-Boats and U-Boats When truth Was Stronger Than Fiction. R. H.
Gibson. The N a vy, maj /28, sid. 133. Redogörelse för effekten
av Q-Boats i kampen mot u-båtar.
Mera om Nordenfelts u-båt. Redaktionell. Vår flott a, maj /28, sid. 62.
.K onstatera.r att sagda u-båt icke endas,t kunde röra sig i ytläge,
utan även i unde r vattensläge. Konstruktörens egen beskri vu i ng
på den sista av hans u-båtst;n~er.

Gastjänst.

Invi siblo Searchlight Ray. U. S. N. I. P., apr./28, s. 312 (vol. n: r 4).
Notis, efte•r New York Times 12 febr. ang·. Baird's strålkasta re
för infraröda strålar. Dessa åstadJ,ommas av vanlig strålka stare,
iramför vilken ett filtc·r plaoorats. Strålarna påstås kunn a genomtränga tj•ocka och m'o ln m. m. Do upptäckas med till hj~ll p
av ett »Baird :skt öga/)).

Der chemische Kri·e g. Hanslian, R. Dr. Krigsvet.-akad. tidskrift
maj /1g28, si·d. 224. Utförlig rescension av vidstående arbete.
Rem iska och fysiska egenskaper hos stridsgaser och rök. Ing. E. Engel. Krigs vct.-a kad. häfte n :r 1/1928. Str idsgasNs kemiska och
fysi ska egenskaper samt deras påvisande och oskadliggörande.

Artilleri tjänst.

l\iaskintjänst.

Arsberättelse i artilleri och handn.pen 19::.7 (forts. fr. h. 1, sid. 11).
Pa1m. T . .S. 4, sid. 225.

Några praktiska sy npunkter p.å ett jagarmaskineri.
n: r 4, sid. 245.

E. Löfven.

T. S.

Torpecltjänst.

Flygtjänst.

Sömintväsendets Historie. Orlogskaptaj n H. Hansen. Dansk T id,kr.
f. Söväsen, april, s. 155. Historik över minväsendets och t ol'J!L'<lväsendets utv•e ckling inom den danska flottan 1866--1928.
Moderna Torpeder. Frandsen, S. W., Kaptajn. Dansk T. S., 5/28, sid.
235. Moderna torpeder. Torpedfabriker. T orp edernas uh•'ckling sedan 1910: 1) Kalibcrstegring, 2) övergång till tunga torpcde·r, 3) maskintyper, 4) medel för distansökning (högre luflkär1stryck, uppvärmningen), 5) laddningen (sprängämne och l udd:
ningsvikter, ökning av l addning·sYi.kten över 250 kg. sync'< eJ
erforderlig), 6) stridsspets (pcndelpistol), 7) clriftsäkerhete n (<ljupstyrning: 'återgång till hydrostatiska pistonens placering v• rhkalt; sidostyrning: största tillåtna avvikning). Tablå med cr<·nt-
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rande fartyg, samt slutar med att påpeka värdet av större ha ndelsångare konstrumado med hänsyn till förande av flygpl an
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1, 0 _
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