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Framskjutna baser. 

Under det sista decenniet hava med större styrka än förut 
framträtt förhåll anden, vilka synas äg~Htde att medfö-ra en 
vis,s lärskjutning beträffande grundema för base ring av de i 
ett sjökrig deltagande stridskranemu och särskilt att framh å
va betydelsen av de basering.sanordningar, soim kunna ::m:s.es 
falla under ovanstående rubrik. 

Sedan gammalt har dc:t ju vatit vanligt, att man vid sjii
krigföringen jämte de i fredstid utJby.gig.da, med mnfattande 
resurs,el' utt·ustade primät'a örloigsbasem.a använt sig; av an
tingen sekundära (likaledes i fredstid al1Jlag1da) eller tillfälliga 
baser, vilka förfog'a örver mindre resm·ser men i stä llet . et;bju
da fördelen av ett gynnsammare läge i fö,I•h åHande till egna 
stricl s~krafters opcrationsm.å l (skyddsföremål) eller till fiendens 
operations- (föi'bindelse-) linjer . Sålunda b egagnade japaner
na un der rysk-japanska kriget Elliot-öm•na såsrom tillfällig, bas 
vid opemtionerna m ot Port At·thur oc:h den där baserade ryska 
flottan sam t eng;elsmännen under världskriget den sekundi.i ra 
basen Scapa F1ow , 111iir det för dmn gällde att avskära tyskar
nas förbinrlelser med väddslhaven . 

Efter flygvapnets tillk!omst har emellertid UP'pstå tt en fak
tor, scm ka111 i viss mån verka avhållande åtminst one från an
vändningen av tillfälliga baser. Fartygen skola kunna å an
karplatsen bet<eclas ett betryggande ~,kydd mot luftanfall utrm 
att cmsorg,en hår1om får göra intr'åu1g på den för besiittningar
na önskviircla vilan. Det iir di\ uppen1bart, att såsom uppe-

'l'idskrift i 8jtiviisendet . 28 



-402-

hällclserplats.et• gi1rna, diir sft iir ur oper'ativ s,ynpunkl möjligt , 

viilja s de permanenta base rna, vanicl redan föt dc fasta ~ll l 

Higgningarnas skydd diit• erforderliga luftbe"·aknings- och lu ft 

viirn s~n1ordningat' kunna utnyttjas·. 

A andra s~dan hava dock en del föriindringar i sjökrig('(<.; 

natur intriilt, vilka s.ynas skiirpa behovet av vissa framför d l' 

primiira brtscnta ·eller basområde111a belägna stödjepunkter. 

Sålunda är alt anteckna tillkomsten a:v strids.lzrafler m ed ön· r 

huvudtaget mera framtriidande ba.seringsbehov i:in dc för de ra ~ 

förcgfmgarc giill::mde. Delta kan siigas vara förhållandet m ed 

flygstriclskrafternn. I samma riktning verkm• farlygsmatet'il' 

lens diffetcnticring i olika typer med högst variernncle aktion s

radier och farter. Föl' att snmvc'rkan mellan fartyg , tillhör::ln

cle dessa olika typer, s,knll kmma etableras i största möjliga 

utsträckning kri.ivcs , att dc i Hyssniimncla aYsc,cnclen sii.nnt• 

lottade lwva att tillgå rcla liYt ft'::lmskjutna ulg.ångsl.ägen. P a 

liknande siitt inverkar iiven up.pkomslen av Y::lpen med u l

priiglnt offensiv karaktär. Detta gilller siirskill ubttts'- oc h 

flyg\'apnen - vilka fiinl uneler \·iirlclskrig'et nådde någon 

större grad av utveck ling - vmjämte det iildrc minvapnet del 

vis unclerg[tlt en fiir s1kj utn ing i samma riktning. 

På grund av bl. a. dessa föPhållanclen hm· elen åsikten 

alltmet· gjort sig gliillancle, att även en underlägsen flottas verl,

samhctsområdc kan ooh bör till iiver'vägande del fiidäggas til l 

sjöss och ej inskriinkas· till ski.irg1:'\rcl'ster'ri.i.ngen utanför de eg

na kustema. Denina princip hM i allt slöne utsträckning 

kommit till uttryck i valet av ;fartygslypcr. Det iir enelast li t 

naturlig k-onsekvens h iirav, att förutsättningar skapas flit' sj ,. 

stridskraftern a~ användande i enlighet med samma princip -

och alt alltså utnyttjandet av frams:kjutna bas.er förberede s och 

siikersttilles. 

En särskild anledning till ök1cl betydelse av elylik ba !>C

ring kaJ11 stundom ~iven uppstå i santband med den fr'amtrii

dandc roll , smn i den moderna S1jökrigföring1en tillfallit dc s. 

k. farvaltenSiförträngningarna. 
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Obscrvcrns bö r emellertid att y:irdet a f .. l·. 
... ' ' .v tams,Julnab::l -

ser bcgransas genom dc större elJcr minclt·e . ' .· .1 ·t ' 
.. , .. . S\ a11g 1e erna att 

upprallh alla forbmclelsen m ed h emorten ocl tt 1.: . . , 
· d 

1 a c angcnon1 u t-
nytlp Cl111<ls resurser. Om landförbindelse 111ecl ,l t 

l - 1· . · ·· 1cmor en 
sa ,nns , ordras en v1ss, o·:rad av lJ et'l'" ;· ld t' l! . .. ... 
, .. '. ,.·,,. . .to ' uVd C ! S.JUSS, !or alt 
et fOJclctlJ to kommumlw11 on ~l·all ]· 1 'd 1 

' · ' · ~ '' ,une c YJ ma dhållas. 
Dc resurser o ... I 

. .. . ' som a S..Ja nt den framskjutna bnscu ],unna 

~~-b .J u das,.·~~ t:.?. l r~ gel underEigsna dem s.om s lä till fölfogande 

\ Id dc pum,ua baserna. Duckor tiOrdc viii i 'lJlm:inhct sal .. 

Och ;t· ven · t. . ' ' · ' ,nas 
' tepara wns- och Sli])taonino . .. ·1· h t .. 

. .. . . .. 'to nS1110.Jlg1 c erna aro oftast 
mm ch c tiiifredsstalhndc y 1 r 1 

:· • . . ' · '- 0 ', 0 .Ja ·Oo l annan utredning måste 

d,n. :mot alllid kunna Cl'hålla.s vid elen framskt'ulna l . , ·-
an tJ n" ·' f o 1... o • . • . Jascn 
'. to ~ n ran orracl l land eller från elit eliriocrade för.rads-

fartyg. Pa m ots vara nde siift iir ön;kv:irt 'ltt : . t. 
":·tt · " (' ... . ' , • .. nlnlUnl wnscr-
~ · 1 nm.,; t forsta hand beträffande torpeder och minor') d;· 
kan ske. <~r 

Behovet av resurser ]'J .. 
. - l \.SOm aven fordran p{t S·kydd i 

form .. a v ~oka la försYarsanorclningar - varierar dels med l ,, 

utstr~1cknJ .ng, i vilken en viss plats utllytt.t'as c e" l 
d .. föt• bnserings'iin-

~~~n al •. dels med. den; mer~l. permnncnta el ler tilJHilliga karak-

lat en .tv ett elylikt ntn.yttJande. I det följande komma niir-

mast att behandlas sådana fnll cl-1 en plats · 1 
o 

111 ,, .. .. , .. • ' ' ' - I va c angar en 

et a peun,ment anvandmng - enelast avses för viSS!l t.· l -
hafte d .. l - s Il C s 
' . .' :r me . sars' ;.iJt utpröglat behOiV av fram skjuten haserinu 

nambgcn liilta sjöstridskmfter och j'lyastridski:,.,·tei· - l ·"l: 
U t J • ... .. • .J ' e l ( OC '-

an llnclcr for ston·e fartycrscnhetcr att tillf"ll' t b 
n v J , l • • o • •• ... t>: '" a tg egag,na sig 

la nmen 1 fraga for iorracls'komplelterin"' 

Vad bctriiffar vnl a\r pla!s rfö-r hiir avscZt ... d " 
det l'an J· .. . an amal , ligger 

, ~· .s ,c narmast till hands att ant::1ga, att ju mer fwmskjut-

na la nen son1 y:iiJ.'lS l ·t l l · 
_.1 ~- ' ' , c e s o mer s ;:o a de fönlel::l r framtr:··t ,.J··t 

\·] ]-.l . ' f" l . ' c' , 

. ~· ,uo or'Oltppade med nnvänclningcn av ifråo;av::lranclc b·t-
sennnsf . · D, . .. . h' · ' , 

. n Olm. et imnes, emellert id iiven faktorer, ~om iiro ä«-

nacJc 'l tt fr1 I· 11 · h 

' , m ,a a en YJSS nt,er~J·'ills·tmhct i d tt · el 
Särskilt f",. fl r,. •• _ • ' ' .. ' .' , c a avse-en c. 

ku . .. OI . y~studsl-rafternas rakmng skull e man m(~jligen 
nna f::lnk a SJO' 'lit en l . f" .. 

0 l· . to, ' )as orvarvas ge111onr överraskande 
c ' lipa ttOn 'l. v ett ber,.· .;· . t l .. 

' tolctnsn s' \.argardsomnl.cle vid fienclc··J1S J· t 
. dlS. 
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O d . Ocl1 flyastridskra:fter bes itta en något så n iir 
111 ennes SJO- · t> 

c 

aktningsbj udande styrka, ät' det dock uppenJbart, att en ' S~1d a11 

t . ' , te vara fö 1+nip·pad m ed mycket stora svanglw-
opera 1011 Ina.. ' ~ · , 

ter. Ju nl'er läget lframsk,jutes., des to lä ngre ~ch n:,er sarbl: ::a 

förbindelselinjer erhållas, och desto större bhva ::~skerna, ior 

anfall av den samlade sty11kan av motståndarens sw~. o·cl~ fly~

stridskrafter , vilka bärvid åtnjuta fördelen att uprptr~da I ome

delbar närhet av sina egna permanenta base r. Har komma 

därför uteslutande att avses baser, antingen placer·ade på i f'll 

viss orperationsriktning' m era frams1kjutna pu~k~e_r vid egen 

kust (inom därvarande skä11gårclsterr~inlg') ·ell er n rf ntt lig:gan <l(' 

öar (ögni:pper ) m ellan f iendens och eg.en kust. 

D t . r··· ·el la. vill-a är o• förenade m ed anvär.lclan-
eoperazva or ec r, ~G< •• 

det av en framf6t det huvu'dsakliga buseringsområdet belagen 

bas för lätta sjö·stridslkrafter , äro följande. .. 

l d el I tlas Ubåtar, 
Sjökrig:ss.kådeplatsens i.)verva mn e ~n er ':l .. • · . n -

som a·vses för obs·ervationstj1änst - och danned fo rbundna ,l 

f Il f .. t fa' I-o1·tare vä oa1• till s.ina vet·ksam h etsomrad l' 
a ~ 0 11e ag - " · ·o<- _ 

ula~för fi ~ntli()"'a hamn ar eller vid förträngningar, som m :J._sl e 

•1 v en fi ende ;asseras. Det sani:ma kan även shmrlon1' b~ JY<l 
' · · h 'l <'•t ~ ··ll· f·o··rhancl vJlk:1 
förhållandet m;ed mms.vepmngs- oc u XI! SJc ' ' , 

skola till s jöss förbereda fra mstötar a v eg:enJ s tyr1~a. . 

För r~~rtyo"' s•om avses för minering utanför ftendens_ kus

ter är det e n : ,tor fördel att ej behöva g'å til1baka ·~~-nda_ till Pn 

' · r· · ' J t Sarshit k-u 1 

primLir bas för k ompletteri111g av mln m-rac c · < ·. ' • 

·· d b ' t · · l"'l p ac itct ökas vr lken , 1-
härio·encJn minutlagganl c u a ars u ' ' , .. • 

t> ' • • f 't ach beo'ran sad ~ 
jest är bcskm;en genom balarnas nnga ar t"> 

.mö]"lin- heter att mediföra minor. 

• t> 
t l från den 

Vid utförandet av framstötar m ed egen s' yr ~a 
1 · b " ta· o c l 

primiira operativa basen är det värdefullt, om vrssa u a_· r 
1

. 

· f "" 1 ' Il d t " U denna lns m ne 1'1. 
]11·'J1fo··,nnde farty" kunna 1 ·or1a an e l · ' ' . 

• ' ' t> 
. ·l-t tt hmn:l 

va så framskjutna utgångslägen att de h ava ,_ulsi ~ a .;· . . s 

· r·· tt c el :1oar fienden beJ,t kn,t. 
utpos teras resp. utläg'lg:a mm ·a a e v, t>' , 

anviin da vid framstöt en s mötande. 
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Tillgång·en på flera baser är härvid även så till vida för

delaktig, att fi enden h åll es i oviss,hct om den riktning, var

ifrån fram stötarna äto att vänta, och att hans spaning och 

motåtg~irder därigenorn försvåras . Efter fram:stö.te
11

s. avbry

tande är det även av stor vikt, att - i de tta ,fall å tmin ston e 

för lätta fartyg - flera retriittvägar finnas att tillgå, varige

nom större utsikt vinnes att unelandraga s1g verkan av fient

lig Ö!verlägsenhet . Vid en- nattlig ti llbakamarsch efter en s•å

clan framstöt , i vi lken såviil slön-c som m indre fartyg deltagi t, 

bortelimineras jii nwiil på enklaste sätt r isken fö·r av de se
1
1are 

mot större fartyg av miss taG· utförda to,rpedanfall , om åtmin

ston e en del av de Hittare krafterna kunna dirigeras till an nan 

bas iin huvudstyrkan. I dessa avseenelen är det dock mindre 

en framskju te111 placering än ett Hi ge på siclan om egna kr[Ufters 

huvudoperati onsriktning, som är av betydelse. 

Genom användande av framskjutna baser vinnas ö.kadc 

möjligheter att uppnli eörlig11et i sjökriget (och detta även för 

den svagare parten), a tt utfii·ra kus.t.hiirjningat, att redan i ti

digt sk ede flank era fi en tliga framstötar, att hota förbi ndelserna 

mellan fienrlen s o-lika baser sa mt att ås tadkomma störningar 

eller avbrott i hans sjöfart. Om bekämpandet av fiendens: sjö

handel sker genom ano-rdnande av vissa hanclcJsspärrar, bil

dar en fmmskjuten has ofla liim1plig replipunkt fiir dc styr

kor, som uppriitthåJla spärrarna. 

Den fram skju tna baseringen ha r ~iven fö r delar i mera de

f ensivt h~in secnde. 

Om den egna krigsledningen med ändamål att mins-ka 

risken s~hii.l för kusi11iirjningar och lanclstigningsförel:1g som 

för anfall mot sj öföt~bindclserna - avser att med utnyttjande 

av min- oeh ub(tts,·apnens möjlig'lwtc r ano rdna en strateg isk 
1
'Piin Yid n~'tgon framförliggande farYaltensförträngning, är för 

de Sh'idskrafter, vilka hava till uppg ift att underhåll a och be

vaka spiirren , behovet av en till förtriing'nintgens ni1rh et fram

skjuten bas s tundom ofrånkomligt. 

Vid fientliga raider mot den eQ·na l•LIStei1 t .. od 
" " , u go r en sa a n 

bas· fördelaktigt ulg:lngsläQ·e för de förband , 1 J o 

" som s ~o a pa 
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, .. . str··""f't» dc i anfa ll et dellagande styrkorna och diiri-atcrvagen » .._u '" 
.1 . . :· 1· {'ran ett ulerupprep::md e. ne1-on1 avs -t.1C ~a • .. , 1 .. . 1 , b' .. . • 1. d ·fo·nino·sförela " ar oet en ot lt'• \'id avYaqa ndet .tv ,111 s t, b h ... , ... . . 1 'Id lYtse r Ihri<>cnom iOl'SYaras lur , U för fo<>a (i,ve r fl era s '-l a ' · ' .h . • 1 .. , .t b 11 1· el Jl nr obscrYatwn a \· motst.ml ,\l llh l , .. j'•1 ll ·tnde den ) cc ._a ·C ·" .. l en ,111 ' ' , ... 1 r den tid t ruppo Yt'r-s 'östridskrafter, som. m asle utJo,ras un e c , .... . · . .l . , . el ·]:'lias i molsvarande man fot st sl-1 . n·cn p <'tn'ar och Ull CI å ' s <.eppntn, '" , l, . r "n h ll sJii.o·en mot 'tran spo r\-.. cl·t 1'l"l·fler up~Jnuencet .. n " , ' h nan111 , ~ • ·t 

flott~l.:. den en·na sjöthandeln kan en framskjuten has \'Uril :l\' 
oi ~ . .. .. · · a ·n onl att från densmnma u tga-h etyclc ls-e deh l a llmanhet daube J ··l·t d , fie n lli-. .;· ·· a mot h anden u~ a e en de s tridskrafter kunn a av\·,H:l· 1 ., 1·an bi l.l:t 

"::t fiircla"·. dels ock siirskilt eliin genom ntt c ens .t~11D~~ '~ . ·. . .. ~;llflykls l~amn för JwnYojer eller stödjepunkt for orlo,s,Llt l\ ,.,. 
~om avses för k onYojtj'iiniSt. 

------

el frams•kjuten b :ls fi.lr Kan~kc iin större fördelar erbju er en 

flyqstridsl;ro)'ternas verksamhet. ,· l ."'kri""ssk åck:plals'-'ns Även föt• flyg'vapnets dellagande \JC SJO ,., .. ''IL , .. - ,J d ~nla Laser framtradnnde. 1 1 , övervakande ar b ehovet a \ _ el , . . ' •n stor del av fh·g-" 1.1 " 'J'mrör utny lt1ano-e av e · gången pa dy l -.a mo J lbb . t 'l ·s·tnlt s·l-:-tl11'-cr iikade m i.ij lig-' 'f 1 L' panln"'S· J f • • · " · tiden såsom e1 c '- tv s. ' 'b .. J· t ledande s iii· 
l 

·t .. J·e blott att k ontr'ollera dc mot egen ~u~ .. , . ; , -l E' er l C ~ t ... ·l <' lhndcn·l vtcl flen elens n, l .. t · :· ·n alt utslp~ma o t' 1.1 ' ' .. . v~tgarna, u <~ n .tve , .. lerFi.ttn s fol Fill· 
ser för sjö- och flygstriclskra!~te :· · dAc~·el.nlll\e~seisoJ~l~~rL~re~lelset: -

'd f d J·ust p•Joacn " det av Yl Jen ens ~. 'b . . ,o t'll dessa föra n-I l' ... l ' :l 1'Jns·tmn "Sihmnn:u n a smn ,t l s.ft Y i il vid s p ' ' " " 
jänwiigslinjcr . .. . 1.. l'n·a ut«·1n "s\:t-. . 1 , ,· ""n ska n K er an1•p lh ' "' " Den framskjutna ),tseun, -- . . l l- ·tll :l· r·J·ninoar l lt•Jn'::tnd e VJC ~u s . L n n'ell ;t' ven för fly:.:(stridsk rafternns c e 'n' .. 1·1 rl•lJ1dl' b L ~ l . l ' l' 'lS 'tn\' '1 ., ' - för det fall att förhållandena m cc gn:a c e' · .. -t· chri ••c· . . . h t Mån«enstådes !Jhr de t enua.s ' ,., för r]yllk ved~sam e . v . . :· . . . nrstöre1s l''ll'-.. T ut f' r fly mförbanden att utsh l,tcl~a SJtt l .. ' . ;:~~: t~l~lo.~i~~l'de~taten~ inre dela r m ed därvarande större stadll' 
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jnclustr jcenlra, k ommu nikation er och mililii.ra anlii.ggning:u . 
Vad åter bctriiffar m ot ku stor let'na riktade anfall , sä medgiva 
de förkotta de avstånden en ökning av dessas intcnsibet, del s 
genom a tt ~mf~dl en ktm~1a tiitare upprepas dels d'ii.rigenom r~tt 
den oundg•iing liga bränslelasten endast behöver i mindre grad 
insk ri1nka p :'l m öjlighetern a att medföra bomber. 

Vid tl'uppövcrsl.; cppnings f'öretag kan ofta en fr~nnskjuten 
bas hilcla en Yälhclägen utgångspunkt för spaningsverksambe
Lm mot d et avseelda lanclstigningsomräclet och d~re ftc r en god 
mell a nlandningsplat s för flygförb an d uneler förf lyttning mellan 
hem or ten och cpcrationsomr-ådct vid fienclckusten. 

För onm berörda flyg.föt"hand, som dellaga i anfallsförc
tagen ä vens.om i cl ~n ,-ittglå<'ncle spaningen m ot och över fien
dens ku ste r, kan pä g~"l.md av de anv iincla planens storl ek en
dast undantagsvis baset'ing å fartyg ifrågakomma. Ann'orlun 
da gesta lta sig för•htlll a nclen a Yid de flygstr.idskra rter , so m sko
la m era direkt samverka m ed •sjöstridskrafterna. Hiir i1r ba
serin g på fartyg jcke blortt möjlig utan även - av lätt insedda 
skål - elen avgjort fördelaktigast•C. I allmänhet år viil ocksft 
tillgång på faliygsb nseracl e fly gplan i viss. uts.tr~ickning nöcl 
v:ii.n dig - i f örs ta hand för fyllande av ddleclning's-, niirspa
nings- , bevaknings- och ·skyclcl.suppgiftH. För min dre stater 
tcrde cloiC·k kostnaclshiinsyn vid sidan hiirav i regel framtvinga 
:mvii ndr~ncl e t aY kustba serade plan och för ell! starkare m akt 
kan sam ma tv tmg tänkas uppstå, om n au! i ska svflrighc!er el
ler mililiirpolitis-ka föt'h å llanden f örhindra [\tminstone de större 
flygplm1'h~i.mnde enh eternas d i rigerande till viss krigsskåde
plats. Vid kusth av av mindre bredd är d'ot ii.ven utan större 
olägenh eter möj l·igt att b:1sera en del av här ifr·ågavarande p lnn 
vid ku sten - anting•en pa fasta kus·tflyglbas.c r ·eller pä vid ku s
ten upptrådande fl ygdepåfa rtyg. 

Vid vissa uppg-ifters 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 flygplanbärande enheter knappast tär11kas h liva tilldeln
de annat ii.n större sjöstyrko r. Flygplan., som avses för sam 
verk an med mindr-c sådana, t. ex. plan, som skala leda ubatar 
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b , t . m~nförande övervattensfa rtyg . f' 11 ))er tryn<>a u a ar, tJll an a e "'"' b ' t . l·tförlband mot överraskandl' . , in"S- och u a SIJa ~ , samt nnnsvepn< "' . . ] J· ··alfter - dessa kunna i r egel l',l anfall av s.jö- eller flyg,Sitnc ~· d 
pådkna någon farty,g:sbasenng.; er enli<•t vad ovml sagts, ii.r I ll'l de fall da kustbasennt, n

1 . , , ·l-· a .L ... . .· d l· ·a fler som skola chreld sam:\ C l ,,\ erforderlig for, flyg,stn s, d c . ' • 
11

ån som dessa utstriick1 . 'd l fterna och l sam~n.Ll 1 , . med SJöstn s ua ' ' o •• • , t ' d från den egna 
l t fil ' lWå den pa stonc a\S an sin v:er•ksaml.e I or .. t tt l·unna fö·r ändamålet an-, ' . ;· •en har behove a ~ .. ku sten , frnms~ar "'" . Vid det avlösningssystem, som h ar -

vända frams.k]utna ba~er . ·;·l ·f llet "V största vikt, att sa . , '11 " " ar det SJU v a · " . . \'Id maste tl amJP_ a~ , .: . . o_ t . o • 1·11-1 r;\rfb•ltmngar lll l . el nlO]hat a nar •'-' -' liten del av .flygLI en son• . ~ tt:::. allts·\ dc enskilda fl yg-
och från ver1zsamhetsp1atsen oc 1 a . L :. l . följa de e"IL'\ pla nen kunna under relativt långa tJclspen oc er -, n 

fartygen. . .. f ·t o· s.()ll)li m edgiva planens st ar t Vid fl ygplanbarande :u y,, L fo • flJn ånn'en pa . . 1 li . o• onlborcl å desamma, ar l n :::. m en eJ deras anc 1111:::.. .. f'o"r· f'•uty"":baserade plan . . b . b etvde1se aven · ' " · ,.., ~ . . framskJutna a_,ser J . . 1 l n :i ml~nen sådana fa r-... f 11 ·ort uppdrag, aml11< '" ' n Efter till SJO SIS u g] • .. el • .. uneler förutsättn ing 
d t ·c1 lu ()'nt va er ocn ' ty..,s fh•..,plan en a~ Vl " 'l ' 11 . direkt alPr :::. ." b •

1. t. o·,ahet m ot ubåtar lzan er.1a as . :\lt ederder 1g IY:::.:::. 
1 f"r l·ompletten ng av . "'' I övr·i..,a fall måste p anen o ~ ... . . ombOiclta:::.J.s. . b . o t'llb l' " till nät'maste S.\ o.flygbas --f .. o d t l r eoel ga l a ' "· ..... bränsle arra c o _ l . 1, ,oclerf·uty« >> . ,·or ' f" . . as n1eC Sina >>l " ' . b för a tt fö rst därefter ater oret~. d . 1·e l":m sl;; e till sjii ss, 

1 tt 1 tta ·\terforenan e l C ~ " . den hiindc se a c e " ' . 
11 

. ·nclre framsl;;jutna sjöfl yg-
l-ommer förek Olnsten av Iner e er 1111 . "ste ..,.!', til1ha1z~\ ' .. l" - 1 farlyoen m.. n'· baser att bestämma elen vag al1'gc , o : • n . 

·tf)uon•t faolar >> . för att upphämta sma » U :::. , n 

kunna avses för l' ll De lokale~ försuarscmcrdnin gm , som - .;· . torde väl i a11-
fram"k.uten bas av evan sl;;isscrad k aral'"t.ti ,. n I cle ,fl e , l ~t L ~ J . . )·"l·a ben'ränsacl onufa ttnin,., . . m:inhet bhva av en gm ~ ~ L :::. · ' · .:· 11l·as ti ll •t l L l tt i s lor t sdt, InS,,d et " fall kommer nog det h e ~ a ' . Ftt s iö'slriclskrafter , och skydd mot raider, fö,retraclesvJS av d n . 
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111o t luftanfall samt för sä·kersti:illanclet av egna sjöstridskraf
ters angörande av och utpasserande Jr'ån basen. 

För try.ggandet av ett skyddslförcmål av denna, trots allt, 
sekun dåra k araktLir torde endast sä llan n ågot fjänstridsartil 
Jeri i egentlig m ening kunna påräknas. - åtminstone måste 
detta ans·es gälla vad betr'äf~'at fast upps.tällt sådant. I ö-vriga 
fall får man nöja sig, med att p å för'Svarsortilleriets räckvidd 
uppställa den fO'rdran, a tt liten sannoJikhet skall föreligga för 
dess ned1kämrpande från avstånd utom egen porte . Härvid 
torde ii ven på de fl esta plats-er i erforderlig m ån tillgo·doses 
m6j ligh e ten att himna angörande och utgående ubåta r stöd 
in om de på gnmd av djupförhållandena för dems uppträdan 
de otji.inliga området n:ärmast utanför inloprpcn . 

P å visst sä tt kan vär:de t av ett lok alt fö,rs1var i.iven av den
na beg ränsade styrka hava vuxit g1en om den under dc sista 
åren (efter vVashington-konvention ens avslutande) inteäffade 
nedgå ngen i slagskeppens antal och likaså genom dc möjlighe
ter , försvararen nu erhållit att med m'in-, ubåts- och flygvap
nens hjälp f'rnmför egna bas,er sk n!pa dl os.iikerhclstillsbnd, 
som m åste verka avh ålland e från de f:\taliga och svårersättliga 
slagskeppens in s,ättandc m ot så sekundära operat ionsm ål som 
de här ifrågayarande. På vissa håll kunn a härtill komma mm
bisk a fiirhålhmdcn , scm Y·Cr'ka i samma riktning. 

Den framskjutna basens s.k ycldande m ot anfall av mera 
omfattande art blir i sista hand beroende av de egna S•jöstl"ids
krafternas förmåga a lt själva förvärva elJ.eT mot en fiende be
strida h errcwålclet till sjöss. Om denna fötmåga är til lr'iick
ligt s tor, ligger en viss garanti för den ej alltför långt framskjut
na basens tryggbet i det förhållandet, att etl allvarligare anfall 
mot densa mma sannolikt ej ka n hinna genomföras utan att elen 
mera tillbakadrage t bas,erade huvuddelen av den försvarandes 
sjöstridskrafler - om icl'c' engagerad e på annat håll - U1 
till fii.ll e att in gripa, an tingen! direkt mot den anfa ll ande styrkan 
eller mot dess fötbindelser. 

I delta fall h ar man allts~i. a tt konsta lera en växe lverk an 
111ellan baseringsanorclningar och rörliga sjöslridskrafler. Den 
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fr am skjutn a basen och dess skyddsanonlningax fr iimja - h iir 
niirm a st dc liitta - sjös tridskra fternas (j iimte fl ygslridskra\
t crn as) yerksamh ct , u neler det att dess egen trygg1h et - i sy n-
111erll et cn1. landföt'binclelse m ed hemort en och Jiillhiirens h u
,·udkrafter saknas - y tterst vilar p å dc r örli ga sjöslridskral-
l ern as samlade styrlw. 

Vad siii"skilt be triliffa r en r edan i fredslid anlagd fr am skj u-
ten bas, si't J;. räves - i övercnsstiim m else m ed det anfördn 
för dess siiket'hct en hög krig'sber eds l;ap såväl h os raidsk ycldd. 
de lok ala försvarsano rclnin gnrna, so11n h os de rö rliga sjöstri ds-

kraftern a . 
F ör a tt åter under krig en b as m ed er!forclcrliga resu r~n 

och skyddsanordningnr slzn ll kunn a u p jwättas r[ra mför den l'~
na kusten och dess sld ixgardsterrä ng, ii r en rela liYl h ög grad 
av - m å vara till rum och ti d b eg6insat - h erravi11d l' til l 
sjöss en nödvändig fö,rutsättnin g. I ck e ens för en öve rEi g~.' ll 
flotta kan denna fä tutsättnin g a lltid ber'il'lmas vid beh ov v ~l r <l 
för h anden -- ett föt'h ållancle som .synes, ägnat att fr am h ~i ' n 
b etydelsen av i fr edstid vidtagna å tgiirder fö r i frå gavarmde 
ba serings förb eredande och säl;.ers tällancle. 

l an slutnin g till hät' fra ml ag'da synpunkter torde d el icke 
vara alltför föi'miitet 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 
kampen om dylika b aser stundom k omm a a tt i högre grad :in 
för r si1tla sin p riigcl p[l - fram:förallt - dc inledande op n 1-

tion erna. 
I ck e minst k an de lta Uinkas. bliv a förhållandet vid Ösll'r -

sjön , ch'tr t. ex . Gotland , Alnnd oc h Ösel- mn d tdel e rbju cl ~l dc 
gynnsammaste förutsättnin gar fl'n· en baser in g av det slag, s<ll1

1 

ovan avsetts. 
Ragnar Smith. 
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Personalkrisen inom högsta flottledningen i 
Ryssland år 1916. 

Ur ryska tidskriften "lrorsl-oJ· Sl .·l • . ~ JOrn l'"· 

I börja n a ,· ·"t r 1916 " If" 
sjö'krig·sledningcn 'en vikti o·::, ;.:fo~~:l~·rd~~- ~);t.~ · ii~fa ncl c den_ ryska 
nälm]ig·en 0 '11 o,:t·r·s]-'l.ld l .. bl . l JOgl .. varleret bll da cl c~ v ..,, " » 1on·· varter'el · u tsa' o· . · .. . 1. R . · ::,' ' s m annstab >> ';') till va rs ch ef ::,S .Ull !l a u sm I s b l l .. . s '·"fl t .. " .. . n m an'c 1::t rlnccl unclcr'Stiill cles Öster -
JO o tan dn .ekt hogk varterct, i likhet m ed v • el f" fl ottan rcd·ttl t' r"-'lll ... lcl 

1 
. · · ·a o r Sva rtahavs-' L ' ' Il' S' -J'IJ "e l b". C, . ' · ' t> s ' orpn ha de va rit fallet 

>en om tll lk omsien 'l ' . ett m· .· t l .. l . flottan s . . "l· .. 
1 

· . a lm l cg1 .- va rter b ord e givetvis ' ' e t , s,un 1et e rh å lla en , . 1 . . . örlon-sfl oHa n lfr 'o•" .. . f , m cl a p a nenhg mnktn in g, sa m l ~- 1::, 0 1 ,ls ran (''11 del lok a la U[Jp n-' fl , ,·lJ· .. de torehi···Ls 1, .. . . o
1 

er , \l , as losan ,. . ~ .. · c cn s.unma a v n orra frontens arm e lednin n· . . -~ cll~na.dc form·F'a at t ·" tt l d " ::,, se n . och el:· ·f·" . " J' b ' ' . ~a w onlia sj ös lrn t c'giska förh å ll anden. 
· '" 1 m p::~ ·tel e fl ot t l 

D
. '.. nn consamm a ovidk om·Inande up p.n 'f'l , . 
·'n O V'll1 l' ''U ] f' ::, 1 el . " ~ ' " nn c a ra orm en vänla d C's i'tYen inl ]· , epck m ed 'l\''C , d , .. . . ec ,l en n y ry l·· . ... '. ~ e.l e pa mo.Jllghctcrna att för krio-et utny tt1·.1 cl e s, ,[ S.JOStl"' dS'krn [te rna. ::, . " 

h 
Det n yhilclaclc marina h iin-b ·n rler cl b" .· el . . et med a tt t' III-:· . 0' . " . . t> • .. . O L .J a e s m verksamne f". el ,o l ~.llU1.lb l\ ,l S l.~t mtss no.J r' med h ögs te b efiilhav nr-

I
'" ?l c b .tcln fl otto rna . Os le rs.!· öfl cJtl :1 11 S cl1 ef \ -·n · va r da a miral '· m och Sntrtah n. ,·sfl c lta ns :unirn.l E h crh .·1r·clt. F öljelen bl ev, 

*) F ö ru tom den för u t bcfintl jo·'l rand d . .. . "'' »marinens genera lstab». motSI'a-
e an ta Ja nelers mar instab . (ö,·c rs. nn m.) 
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'd ·l tet •tv år 1916 blevo' entledigade från sina hP-a tt dessa n s u ' ' o ·l· t-' , 
D l . . h <irvidlan framo·a av nec ,ll1S clende fattningar. - eta Jerna < •• 'o o 

utdrag ur ovannämnda ryska kalla . 

Befiiliwvarbytet ä Ostersjö}'lottan. 
(september 1916.) 

l. 

\
T' 11· ··n l bo"r·Jan hade Östers.iä floltn n tilldelals den b l~ g-re d lo e s · . · 'l . er 1 l .. t . t f" ·l . d ·a en flen tlJo· f ottas. o e nom )l\ -samma upp«·tften a t or 1111 r. o . . . . d o. ·l· a b ev·'·'· J1inO'slin]· erna samt landsttgnmg l r\ et n1ng av e 1ys" · " '1~ o· 

inre av Fins.l~a viken. . . l· ·tf" . Trots såväl fartyg,smakrielens som o ·ck ~et ~asta , ~us lll-
sYarets otillfredssUillande tillstånd , vai' dock flottan he;.edd t ·.~ l~ . ' . ' o•ift Lämpliga taktiska förberedelser or s Il( fylla denna uprpo . . •' . . '11 · t t rdli«t ip·1visade . . t·· 1· positioner v1dtog:os, N1 ,e ) o · ' 1 vrssa cen ra .1 . ·:· "vri o' behiJspcr~o-höo·s te befälhavm•ens , amrral Essens, J.tm~e o o f' . 1 .... " l t lt b ]'uda alla kra ler or 11 .1ls fotsta vi1·1a ·och bcslutsam1e a · upp . • .· c . < ' • l f" lao·d·l upp 0 ll ten ett lvcldiot o,enomförande av elen c enl: ot1e' o .'.. . lo... .l ·l • " 0 d l 1 hrtyo J<l111te Joja lll t Efter färdinshillandet av en c n.yl ' o . .. . . 0 

... 1 , . l 1··1 ) CI'höll forsvaret .t v a Y knstp ositicncrnas forsvars,)etec s,, l 
F . 1 T större effektivitet. m s ~a Yl ,en .o . • :·t f"rväntnino~frn<l (·)stcrsj'öflottan motsvarade s.a]unda. v.l o .o ! , .·· ., tt betry" "<llll.C och mera till; man ansåg, elensamma utgor.l .e , o" .'"" ... . . . . . mr huvudstaelen utan i.iven for armen~ l ~.~"' ' torsvat C] blott . . . d l f" . St Petersbm'O's [or-En del trupper ur första hn]en, avse c a or . o 
svar bl·evo sålunda för~flyttade till fronten. . . ·f"" . . .. r'i · ' . . F ' ·l·a vil·ens manluna or s, , NIJn r.:n o·enomtbrytnmg av ms ' c ' 

1. _ '" · 0 
• . ll ·t' 1 e j i tys.karnas P ·1 

ll.rl.l· er· .J·a .. I11tc lanclstin·ning mgJck cme er J( . . . , . ' o ·L .. t' . l"''SS ~11 ]] J S D l O
"llo visscr\inen gen om demons ta Joner J . ' ]· ner c 1 · · o ~ .. da , 1, . .. l' t ·Tt l p·\ försvar'et av namll , ' uppmiirksamhct slan( Jg 11' ac , . . . F. ·tiidcs . , . t ·er·l·lint hol blevo försvarsanordnmg.una c ,n s men nago ' ' " 

eJ· utsatta för. L' ·Ja11 1' c]~ e . . .. . . ·" fl ttans opera I'onsp • fia··rvid åclaQ'alacles, att OstersJO• o , . , l' cl"''lrl ' ~ .. , . · f" · . n. n1era v ,.,. · motsvarade de vcr'kliga .forhallmJide~a, m _or e' . l estii Jn d ··r .·. d det ~in ntt man var l avsa'l,nad ,tv en J upp"! t \Isa e n> .1. 1 l o ~t rr 1nJ-. 
0 

• 1 ·d 11a stått klar i det ög'On b !C.~ , c a c. e ' pnnc1p , son1 )Ol e • c • 
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o·iå att fienden ej hade för avs1ikt att i F inska viken vidtaga o ' 
några avgörande åtgärder . För flottans verksmnhet erfot'dra -
c[es nu en ny operatio.nsplan, nya beslut, ty den förefint lig'a 
planen innefattade blott ett alternativ, nämHgen ttpptagandel 
av försvar i vis,sa »poslit ionler» i Finska viken. 

Vad som bidrog att göra det nu int11ädda läg,et så mycket 
farligare, var det !faktum, att vid operationer till sjö·ss under 
fö-rut timade krig hade befälhavarue fö,r flottan under motsva
rande omstänrdig!heter visat s'ig fullkolmligt overksamma. 

Flottans operations'plan under Krimkriget var sålunda helt 
byggd på principen >• Sli'icl i ett sw1rcb; i Östersjön avsågos de 
dans·ka sunden och i Svarta havet sundet vid KonstantinopeL 
Befäl·havare-as tankegång var helt 011·ienterad i sådnn riktning, 
och endast förbet•edels·er härför vorro vidtagna (detta gällde åt
minstone i Svarta havet). De politiska villkoren o'ch strate
giska fö,rhållandena utvecklade sig då på sådanit sått, att den 
uppgjorda oq)erationsrplanen ej kOinl' till användning. N å g on 
ny plan utformades icke under Krimkriget, utan flottan vek 
tillbaka enligt lagen fö·r det minsta m1ortståndet, den övergick 
m. a. o. till lokalt kustförsvar o·ch fann där sin undergång. 

• I rysk-japat11ska kriget iakttnga vi ett liknande förlopp 
vid den då inträflfade ·operativa katas,trorfen, vars orsak låg i 
bristen på en grundlii,g1g'an!de strategisk princip för operations
planen. 

Den rys'ka flottans uppgift i detta krig, var att i sådan 
grad ti llkiimrpa sig herrnviiide på havet, alt japanerna icke kunde 
verkställa landsättning av tn.1ppcr på Korc~as kust. Denna 
uppgift var baserad på ett bes,täm.t ömsesidigt styl'keförhållan
de mellan den rys.ka ·Och den japanska fltotttUJ. Vid första 
sammandrabbninrgen blevo 2 rys:ka pansarskepp helt försatta 
Ur stridbart skick. Diir.eftcr ledo ryssarna en del, visserligen 
111.indre betydanda förluster (Varjag, Bojarin , 'Jenisej), som 
dock orsakade en tydlig sty1•keutjämning till japanernas fiir
lllån . Operationsplanen hade härigenolm förlorat en av sina 
grundföruts.ältninrgar. De nu intr6.dande svåra förh {J.llandena 
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fordrflcle o:peratimwrnas omhiggandc efter nya strategiska 

principer. 

Nå<>on ny aktiv operationsplan uppgj ordes likviii ej. H('

s u l ta t el 
0

hlev Po.rt-A rtburflo-tta n s fullst.incliga förlamning, O!" l1 

11w n Ö·vcrgick till Jo,kalförsval" ~w örlogsbasen. 

Fiir nt~· iiltningnrna fö r fl ottornas undergang sm·iil i Scvaslo

pcl ~.om j Port-Arthu r funnas ti ll, :lllt f"ran lwgynncl scn. 

Redan unel er Yiirldskrigets andra och tredje månad kunna 

Yi hos dc np·nclio,het.er och bland dc kretsar, som övade in-

J o 
. , "l 

,·crkan på floHans upptriidan dc, iakttaga delade as1 der. :m -

. o l 1;· , ' l" <>· ste s;ittct för lösaudd av flottans allma nna 
gaenc c a.n,ip t 0 a L . 

• , • 

uppgift. Sa s 1111tming•cm utkristall ise rade s1g emcdcr llcl ha 

olika npp.fattningar. Den ena ås iktens förespråkare ·C~tc>r :~ra 

ntclc aktivt j"örsvar, el. v. s. operationernas fiirlii~gancle t1l~ .. S.l OSs , 

diir fienden borde mötas; öv.riga ansågo• passwt lokalfurst,ur 

såsom det enda lämpliga och betraktade såsom flottan s ior

niimsta uppgift >> fiirhindnmdc av anfall .mol huvudstaden >> 

""Cnom försvat• i h1mplig huvudp1osilion. Anhiing.arna av dc 

:lika åsikterna bohancllade varandra som hätska fiender . S:l 

~m{Lllingom vunno emc er 1 en s nat · 1.1 t"d d e ·e åsiktens anhiingu re 

iiverLanct, varför den aktiva ver·ksamhct, so1n1. sedcnncra ·id 

enstak7t tillfiillcn ulföreles av Ostersjöflottan, mi\ste ai~ ·ses -; a

smn avvikelser från elen nu gtil lande allmiinna operatwnspla

nen, vilken framför allt vm· inriktad på passivt lokalförsvar. 

Chefen för VI arlnH~n, som ,flo ttan till en början v;t r un

clersliillcl , fas.thöH s[thmda envist vid nöclvtindigheteJ~ alt h.~

gränsn östersjöflottans up;pgift till lo.kalförs•var av Fmska ' l 

kcns inre del. 

Sedermera uh"iclg'ades uppgiften till att omfatta fö rs.' ar 

- Al ·· l l ]-;·. ··' ·I"n och }{Jon-

av den framiförliggande Abo~ ancs-.a S· ~Lnga1c ~ .. " .. . 

··d ·· r ·1 len att h·t rfot 
terr:1 11 n·en dock utan: m edgivanide av no vane 1g 1e ·. ' ' 

' o ' , Fl tl· s 'bef:1ll l'1Ya rc 
l\twiinda sig av huvudslriclskratterna. ~ o an · ' ' .. 

"Il . .. . .. dn dc stark.ts te 
blev sålunda frånlagen r~itten att h S.Joss an,van ' , . Il 

""Jl t h 
fartygen, slagskeppen: av Sovastopol-typen - e tt sa sam · ' 

i sjökrigshis torien! 

- ,[15-

Den mera >> aktint >> f1sikten fa11n såsom bekant en ini"· 

förespråkare i amiral N. O. Essen, som nedlade all energi p~ 

siriivanden alt ö·ppna möjligheter för flottan aLt till sjöss och 

r id fiendens kuster utveckla aktiv verksamheL 

i\'~en fanns då hos Essen en hestiimd, uppgjord plan för 

mo tstandarens hekiimpnnde till sjöss ? Striivade han ver'ldigen 

ofter att fylla •Cn större strategisk uppgift, eller bör man be

tra kta den verksam het ban u[veeklade s;\som aktivitet ;w till

fällig art, vilket kynne många ansdgo vara knraktiiris.tiskt för 

just honom. 

Helt siikert fanns ingen dylik strategisk opcrationsplan, 

tttmi ns,Lon c ej till en början. Intill dess 1914 åts o,p,era.Lions

plan för spi i n ni ng a v Finska viken u Lfcwma t·s, förgick n iim

ligen nagra nulnader a v fruklitist sii,kandc efter uppgifter. 

Härvid uUördes en del sAra trgiskil: fullkomligt ändamalslösa 

ope rationer (t. ex. opera tionerna vid svensk1 kusten) e ller ut

fördes taktiskt ,betydelselösa opera tkner (fö.rsök att anfalla 

fientliga spnning"'sfartyg) ell er utfördes parerande nwts•Lötar 

u ~an någon framgång (kryssarstrider vid Fins.ka vikens 1nyn 

nmg) eller vidtogas vissa åtg1ärder för fö-PbäUranclc av persona

lens moraliska och clisc.iplinilra tillstånd. 

Uneler denna period finna vi allt:s~''t, att chefen för Ostcr

sjöfl ottan, trots, det att han sa knade direktiv från hiio·re 111"11-

d" 
n J 

.:
1
g
1
het, dock utvecklar en viss aktiv verkMunhet till sjöss, förc-

lagger sig s,j,iiJv vissa uppgifter att lö·sa, s.jiilv söker finna an

vän dn ing för de i O\"CTksamhct liggande ryska sjöstPidskraf

tern a m. m. 

o Deltagare i kriget torde ännu påminna sig denna period, 

d.a man kände, att varje gr'unclli.iggandc princip för sjökrig\fö-

l'l]l n·en S'lhY•d' J l o •• el · 
b L ' M cs, oc 1 ca ovannamn .a operatwner framkallad e 

häftig k eitik. Uim1J1ighelen och i:inclamftlsenli,glhcten av dcs:am-

11la verkade i dc fl.esta fall icke övertygande. Essens frams tö

tar, ofta kostsamma både med avseende på miinniskoliv och 
1l1nter ieJ 1-ll t"JJ b·· · ·· 

· , ' 11na 1 •e.n orpn narmast karakti.iriseras såsom 

"trevancl en », ut vilka framviixtc 1914 ars nya opcrationsplan . 
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1914 års nya operationsplan förelåg slutligen färdig , men 

den härstammade e j \från: :den 'h öigsta krigsled'nting.en. DPt 

framg'år av skriftväxlingen härutinna n , att Essen e fter en del 

tvistighetm• ensam: på tog sig ansvaret för densnmma och ge

nomdrev dess tiUämpninrg. 

I enlighet nted denna p~lan utvidg'ades floHans operations

område, vissa thestämida uppgifter fö1~elades floUan, varj ämtr 

dess befälhavm·e tillel'kändes rätt att på eget initiativ utn yttja 

fl ottan efter bästa fö1'11Låga. 

Tack vare Essen och e j alls på g:rund av direktiv fran 

högsta krigs,Jedningen, upphörde nu det planlösa tillstånd av 

over'ksamhet, vari en s1tnr' del av flottm11 befunnit sig sedan 

krigets bö,rjan. 

Vi ingå ej närmare på denna 19,14 års plan. Det är emel

lertid den planmtis'sig~a aktiva torped- och munverksamheten 

invid fiendens l'iust oah dess reslultat, som giver oss anledning 

a tt anse 1914 å rs rys:ka sjökrigsiföretag i Östei's.i ön såsom i 

stort sett Jramgul:ng,S:l'ika. 

Härvid bör erinras, att i vel'kligheten gestaltade sig fö r

hållandena i Öster.Sijön under år 1914 på mi.ianlde sätt. 

Tyskarna företog'o inga avg1örrande o1peratianer till sj1iss 

()Ch lade inga hinder i vägen för ryska flottan att sätta sin 

operationsplan i verket. - Ess,en avled i bö,rjan av år HH5 

och amiral Kan~n blev nu ulnäimnd till chef för Östersjöflo:ttan. 

Samtidigt ä ndrades väsentligt det militära lägret: tys'karna bör

jade på ostfronten en frmnryckninrg i s.J1o,rt, S·edan de Ju1 stal 

ti llbaka den ryska atmen till Riga. Kl'igs.lcdningens urpp m:irJ,. 

samh et ågnades 11IU helt åt förSivaret :11v Rigaviken. 

Flottan börjar kampanjen 1915 med en operation av l vi

Yelaktig strategisk betydelse (fä<rsta krys,sardivis,ionens opera 

tion m ot Memel), med avsikt att moraliskt påver'ka fien clc•JJ. 

Alla operationer i Rigaviken hade enicla·st karaktär av för

svar, så även [!e ttans där tilliimpad c~ pos:itians:förs.var. E nl if! l 

högsta krig;slecl111ingens direktiv, hade fl10Uan härvid (ege nrln!11-

ligt nog ; (i,vers:s anm.) ill!g.en uppgift till sjöss . 
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Därefter iakttaga vi rförsök att ånyo tillämpa 1914 års l 

fo .. ·l o l l d .. . p Ull' 

men I 1a m1 ena aro CJ ")'lUTS'am1na ocl t-·· · 
. 1_ . r • _ • b ' 1 ans· rangmngarna 

till a ~ttv ' ell, smnhet restUllera endast i en d 1 · ·· · 

. . _ .. ' . · e nHnsparrnmgar 

1 tf ar vattnet utanlfor h 'bensundet. 

Flottans rorll vid O>pel'ationerna i Rigaviken var sålunda 

helt pas.si v. 

Ar ~9'1 6 utfördes' den; förutnämnida reformen. Inom 

högsta k~·Jg~slednin?;en bildades d'å, sorm nämnt, en högkvarte

rets mannsta'b . Ösrtersjöflottmls befälhavare erhöll utvidgad 

makt, bl. a. bemyndigande att efter ccret b d.. d _ · 
· b e oman e utnyttJa 

d~ nya. slagsk.eppen för aktiva uppgifter. Men sam.tidirr{ bib~-

hollos l verkligheten de för honom o·ällande O'[llJ,•l[l d• bl t• 
.. 

'b · ' b' ~ c Ire ~ l VCU · 

nya allmanna uprpQ'ift er eller nya mål r·· ' . ' 
l . .. b m operatronerna bl evo 

wnom ·e:J forelagrda. 

Vi iakttaga nu att flottan åteli0 år till ett tillstånd a . _ ·I· 

samhet n·· 0 1] - ' ·t - . b • c .v over ~ -

-~b ' Vcll e1et h01p-pades, att trots bnsten på direktiv, 

fl ottans befalllavare dock skulle utve"l -Ia VJ·s al·ti •t t o_ 

d E . 
'-' ' S < . ~ VIe sa:SOITI 

un er 'SISens tid M·11 o · ·d· 1 d · 
_ _ - · ·· :. ' l ansag VI · e nmgen , att m an gjort, 

~ a~ man borde go,ra, då man givit flottans berfälhavm·e m edel 

1 
sm hanrd. Men var'ken Ränin eller hans stab insåg hur fl o,t

~ans verksam.het .skulle inriktas sam t vad sorm ho~·de utO'öra 

flottans ver.klJg'a operationsrföremål. Så e:j heller högkval't:ret. 

·a Undcr .. ~n :mr.t tid (ju li- a ugusti 1916) S:kymtadc a 1 mö~j-
hbhet att fm'manhQt utnytt j· a flott 'lll v l· avse pi f ... 
1 . . ~ · ' · ' · ancn or en 

~ndsti g'~1ll1 g' på Kudii.n.dska kusten: ty:s:kanm borde kunnat 

kastas bilbaka f1\ån Kur'land in i OsrLpr:eussen, 01m starka ryska 

h·up p er hade landsatts å lämplig punkt å o.vannämnda kust

s tmeka . 

. Men denna plan brargtes a ldrig till utförande. Al'meled-

mn"en avslyi'I t ·· ,. d 
t b • '- e nram Igen en föreslagna planen , trots det 

a t flottan verksamt och enerrris'kt fc'irlJerett s··l'" r0
·· 1

· d 
b ,., ensamma. 

Men ej blo tt henJ-varleret t· l 11 ·· 
. ·· · b' • · · u .tn oc '- a_ '!Hanna mcninn-en 

; ~ntac~e av fl otta n aktivt uppträdande m ed nya och lysm~dc 
1 an11o·ann··tr Fiot·t· h d · · 

i r-· ."<·;. b' · _ ans 11\:u .stndskmfter kvnrlågo trots detta 

orsk,mcle O\ cr'ksamhet I smn baser i Finska viken. 
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-111ao na >' .._ ,ro.t honom bör]' ade aven en kmnpan1, >> \.lll1ll1S ., o• ' , l U . , 

f ... t · hö«kvarterets m arinstab ooh därefter även i h ans egen 015 l o . t" f •h l · s tab . Nedann~imnda rapport belyser v1ssa oms anus c er 1 

dylikt avseende. 

.Amiral Rusins rapport till tsaren cw elen 6 september HUr; 
angående nödvändigheten av ]{{mins entledigande. 

Chefen för högkvarter ets. marin stab, amiral ~{!sin.' av
gav till t sar en den 6 sep t. 1916 följande rapport (a lergtns 
utdran). o 

>>D et sjöstrategiska läge i Östersjön , som uppstatt o umkr 
år 1915 och yttel"ligar e sta:bilisera ts unde1' innevara:1de ar, h~u 
för ö ste rsjöflottan skapat s•v:"u a förhållanden. Vm· mo.ls:~~~~-
1 t ,. Jla o" ver·la .. e~·sen het m edciver h ono1111 a tt taga mi tw-car es ma ene , · o o 

.

. 'd . betydande onerationcr . Av vå t' .flotta ford ras. tlVet n n1eta • Y • . .. • 
a tt den trots detta skall b egagna varje Eimpligt t~llfa~le_ ~tt. pa 

. · f" ·f) ... 1 O'npa Jmtw.tl\ l't ett eller annat sätt (kursiVerat av 01 . sp v o ~ ' . o 
. 1 . .. i't . h ed sbndto't h1beh al k n uneler ansp~i.nnmg, av alla ~ra er oc m • '" 

höas ta b eredskap .... .. >> , 
b >> Ovannämnda förhållanden ooh de :fordringar, Si0111 pa 

crnmd hi.i.rav böra påli.ig'g:as Öslersjöiflottan , .påvisa bet.ycl~ls~·n 
~v att b efälhavaren b esitte r stark vilja och b eslutsam 111lJall\ -

. 1 t l t'sl·t h:i.nscende End ~J s t 
f .. 1I1'a" 0'•1 i såviil :-. lratc"JS 't sO!m a' l ~ • · · 01 l be t> • . . ' [l r d 1)("-tmdcr sådana för:hållanden ör de mö'] \Jg'L att t.J Je n ens '. 

1 kämpande rätt utnyttja vår materiel samt vår ta1)pra person ·~ , ' 
·1· 1 · . l E ssens oJntankc och m a nt> -so111 «en mn den n1u av 1c ne amna ·. 

b • A · · 1 E ssen åriga arbete up1pnått en hög stnclsbcredsk ap. .. ~~:n a . .... · _ 
tt o • ·t l fs'l-·lp for OsteiS]Oflot visade si o· uneler ett 111äs,tan e an g c 1e. ' ,. · .· · · . 

tan uncle; k riO' vara i b esittning av alla de speciella egen skap t>~: 
.. .. l ba" ndJ. era f· o" r en flottans hö.g'ste beHilha vare un<lct smn a ro n oc v b' L 

så krävande omständiglhder>> · .. ös-
Tvva"r-r kan den nuvarande högste b efälhaYaren for .. )) 

o "d .. tll• .... fl . tt· . el· e an ses b esitta de ovann~imnda, Slaso\111 no .\ , ter SJ O· o an l ' ' ... o .,:irskil t }Je-
dl. «a a11 o'ivn·1 eo·.en s·kap·erna, ett forhåll ande, som s, b' L b < b . ' tJ' lJC styr'kts :genom 'östers jöflottnns <uppträdande under sts. H 

1 
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sommar, vilket uppt rådan de ändock iigt r,um uneler för oss 
Himligcn gynnsamltna omstiinclig'hcter .... . . >> 

Diiref'ter fö lj c1' c lt påvisande av det oriktiga uti a tt Kanin 
icke utny ttjad e Östers1jöflotlan för aktiva oporationet' uneler 
tiden niirm ast efter Jutlnndss lag ~·t , dft tyska fl ottan val' bundc'll 
vid N ordsjökus len och cl iircfter uncle l' någon tid i sin lw lhet ej 
vm· o peralionsdugl.ig; P'å grund av nödvändiga reparation er. 
Be1kämpandet <W fiendens handel ansågs bedrivas olii.mpligt 
och med otillräcklig energi .. .. . . (fö11f:s an m.: En av de för-
nämsta orsakerna till ryska flottans ringa fmmgång vid opera· 
tioner m t den fi entliga sjöh a ndeln var diplomaternas och 
hög'k varterc ls fruktan att irritera S\'{?Jrige, till vars. neutralitet 
man tog överdriven bii.nsyn. S:\ lunda gick &tö n ·e delen av elen 
tyska handeln S•jöledes inom svens.kt territorialvatten oeh en
dast sälla n lanclviigcn.. Varje an fall på tyska handelsfartyg a:v 
våra örlcgsfartyg förnlcdclc om edelbart .diplomatiska k onflik
ter m ed Sverige. Fr:'\.n högkvarleret an lä111de i111om kort o•rder 
om bcgt~insad h andlingsfrihet för fartygschefer med avseende 
på fi entliga h andel.sfa rtyg'. I den delvis citerade rapporten fin
na vi, att Kanin: beskylles dels fö:r· att .ej m ed tillr.iicldig cn~·rgi 
ha bedrivit handelskriget och dels fö•r att icke h ava tagit till
räckli g b i.insyn till Sveriges. neulmlitet. Den förstnämnda be
sk yllningen borde egentl ige n litesluta ·den senare) . 

l rapporten frall11lu\lles vidare a tt ubåtama då ligt utn y ttja
des och a lt deras opera tioner voro illa planlagda m . m . >> Dc 
operat ion er, som Östersjöfl.otlan s ubå ta r unde1· sistlidne som 
maren utfört inom dent anvisat operation1sområdc, anses vis
serligen i oc h för sig lämpliga m en äro till sin nalur rent 
passiva >>. 

>> Ovan angivna föi'hå! la nden >>, lii w Yi vidare, >> giva oss 
grun dad anledni ng framhålla , att uncle1' den fö-rflutna gynn
samma sommarperioden Ö.stcrsjöfloltan& 'ihögs.lc: bcfiilhavaro 
vark en ådagalagt strategisk initiativ fönnåga elle r visat edor· 
clerli g beslutsamhet vid .utnyttjande av de rådande, för oss 
gynn samma, strategiska fö rh ållandena. - - - Dessa omstän
digh eter , i förening med risken att den hland flottans perso-
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n al nu rådande goda m1.clan s·kall .försiimrras., framtvinga slut

satsen, att det måste anses tvivelalktigt, o1n Östersjöflottan un

der sin nuvarande befälhavare framgånigsrikt skall bliva i ständ 

att lösa de uppgrifter, som fö-rel UJgts densamma . .... )) --

TsareJII a nslöt sig till Rusins åsikt. Kanin blev entledigad. 

I hans ställe blev den fö.r• sin energi kände aJmir'al Nj epcnin 

utnämnd till chef f6r Östersjöflottan. 

Men det rnest mm1Järkningwärcla är , att Njepenin icke er

höll några direktiv angående aktivt upptrrädm1de till sjös,. 

För-hållandena komplicerades ytterligare e:fter upptäckten, at t 

tyska ubåtar genolmbrutit de ryska minfälten i Fin'Ska vih n. 

valför vissa försiktigrhets•åtg:ärder måste vidtagas <Jch fartygens 

gång till sjö-ss inskränkas . Större fartyg kvadåga alltj ~imt i 

baserna. Flottans U'ppträclande blev alltsrå detsamma, som un

der Kanins ledn1ing. 
Tydligen grälide det ej •endast att rfinna en energisk befii!

havare, utan den huvudsakliga anleclnring.en: till att förhållan

dena utvecklade sig på ovannämnt s.ätt låg cliiruti, a tt elen h ög

sta krigrsleclning.en helt saknade insikt om rflottans egentliga 

uppgift, nämligen att anrvändas till srj6ss . 

Om vi återvända till den ovan relater.ade rappo'rten , '.a 

finna vi , att just detta förhållande fran1står tydligt. Konten

tan av skrivelsen är fordran på ))energj )) h os flottans b efäl h l 

vare , fordran att han själv skall uppställa för s.ig vi·srsa up p

gifter att fullfölj a . I detta avseende kunde icke högkvarterc'ls 

matinstab g.iva flottans chef ens några allm'~inna anvisning:1r. 

h elt enkelt enär fl ottans e~entliga uppgift al/i jiimt för bi ('[ ' 

dunl<el för sfiilva krigsledningen. 

Inga andra diraktiv .förekomma ii n en allmän fras om n k 

tiv ve rksamh et och att )) på ett ell er annat siitt» gripa ini t i:l li

vet i egna hiinder. 
E tt dylikt förl1å llande visar verikljg; strategisk oförma ga 

och bevisar, att det faktiskt med avseende på flottan ick e exi

sterade någ·on kompetens hii.gre ledning. 

Vi vilja ej p:'\.s tå, att Kanin perso.nlige111 motsvarade ,!l' 

.fordringar, som böra stilllas på en befälhavare för flottan . H,nJ 

-421-

tål otvivelaktigt ingen jämförelse m ed Essei1 . Bristen på fö

retagsamhe t och )) vilja till strid )) , bristande organisationsför

måga samt olförmåga att inom flottan upprä tth åla den goda 

anda, som otvivelaktigt fanns vid krige ts bärrjan , känneteck

nade Kånin . 

Sintsatsen av orvanstående är em ellertid, att det icke en dast 

var !({mins fel, att Östcrs~örflottan under loppet av åren 1915 

och l 916 ej utny ttjades. till sjöss på öppna h avet, utan skulden 

härtill låg till väsentlig del h os h ögsta krigslednin gen, som h elt 

saknade lämplig operationsplan för flottan1s: aktiva utnyttjande 

till sjii:ss och sålunda ej gav flottans b erfälhav::ue n ågon led

ning härutinnan . 

:;: 

2. B efälh ovarb ytet a Svarta-hovsflottan år 1916. 

Redan korrt efter krigsutbrotte t började den åsikten g:öra 

sig gällande, a tt all11i ral Eber·hardt ick e m osvarade de fordring

ar, S·Om böra ställas på den person, som inneh ade befattningren 

såsorm chef för Svartahavsflotlan. Turkarnas oväntade anfall 

den 16 (29) oikt. 1914 träffade flottan fullk omligt o.förberett 

och påvisade sålunda, hur illa det var sörjt fö'l· flottans skydd 

och bevakning. Detta påmjnde alltför mycket om begynnel

sen av rys'k-japans.ka krig:et, och ans:varet för mis.sför:h ållan

dena påYilade otvivelaktigt amiral Ebcrh arclt. 

Sedermera tillkommo andra anledningar till missnöje med 

Svartahavsrflotlan. Måhiin da bar Eberhatclt sj~ilv icke h elt 

skulden hiirtill, utan bör en del tillskrivas hans stabschef, flagg 

kaptenen Ketlin ski, smn på sin chef utövade ett o1yckligt in

flytan de. 

Vid fl ere tillfällen beredde sig Ebcrharclt att avg:å, men 

Nikolai II, som hyste stor välvilja fö.r honom, till ~it ej h ans 

ersättand e m ed någon annan. Varken sjöministern ell er hög

kvarteret lycka des utverka hans avs·k edande. Först å r 191 6 

g·enomclrevs detta av högk\·arterets m a rinstab, vars samman-
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bragta anklagelser mot Svartahavsflottans chef ÖYerlygade ba

ren om, att om Eberhardt kvarbleYe i sin betfattning, riskC'radp 

man alt o mö j liggöra Yarje .framgångsrikt upptriidande ::tY fl ol

lan i Sv arta ha vet. 

De mot Eberhaxclt riktade beskyllningarna framlades dl'll 

27 juni i en rapport , Yars lydelse i utdrag Yar följande. 

Chej"ens j"ör h ögl..:vartcrets marinstab, amiral R1lsins, m /1-

J!Ort till tsoren den 27 .iuni 1916 angående nöcluändighetcn rw 

am iral Eberlwrdts entledigande. 

'' Vid krigets börj.an, intill de n ya slagskeppens och jaga r

na s insä ttande i aktiv tjänst, måste- på grund ay vår fl olt:ts 

relativa svagihet och dess heroende av sina baser - liimpligh ·

ten av offensiv verksamhet .mot uc.h genomförande av en effe1,

tiv blockad av Bosporeti anses omtvistad. Redan i början ~tY 

k riget uttalade doek en del ryska m arina auktoriteter elen .t

sikten , alt blockad borde etab1eras· vid Bosporen, vilket skul1•• 

kunna genomföras, om: en flytande bas för kompletterin g :t\

bränslcförr'åd m. m. anordnades å lämplig plats . 

Flottans befälhavare ansåg emelledid en sådan blockads 

genomfiirande undor dåvarande fö•l"'hållanden Yara omöjligt <wh 

avstord helt ooh h ållet från varje tanke på blockad av Bosp t-

ren ...... >> 
»Det enda försök till aktivitet, soiln förekom, verkställeles 

unde1' krigets första dagar i form av ett minspilrrningsföerl <l g 

mot Bns1poren; utiförandel av detsamma var dock taktiskt o 

lämpligt och den härvid använda mnter:ielen var otillräcklig . · 

Därcifter och intill innevarande tid hava inga oll"fensiva spärr

mineringar ver'kst:ällts och hela det för Svartahavsflottan :n

~edda minförrådet har använts invid våra kuster i st. f. :ttl, 

såsom i operationsplanen a'vsågs, utnyttja detsamma fö.r ol"ft n

s.iva uppgifte1' vid Bosporen ». 

»Borts-ett ftån en del bombardemang av demonstrativ ar1 

mot vis'sa p.Jatscr vid Bosporen , har Svartahavsflottans verk

samhet inskränkt sig till bevakning medelst ubåtar vid sun

det ift•åga. Utan att ing:\ på de instruktioner, som Svartahn' s-
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flottans högste befälhavare härvid uWirdaL, mtlste denna be

vakllling i takti~kt hiinseende anses ·Otillfreclsshillande organise

rad och har e.J h eller intill innevarande lid aivit 11 t1o·o t 
n <;:, 50111 

helst res u l ta t ...... » 

»Det enda disponibla medLet för lösandet a v den fiollan 

förelagda uppgiften Y isade sig sftlunda i detta fall otiU freds

ställande. I övrigt ägnade sig Svartahavsflottans befiilhavarc 

åt uppgift:n att m ed rent passiva m edel sö·ka behärska begrän

sade omraden av Svarta havet. Vid egna kuster utlades om

fattande minfält, var jämte i förTåd befin111" o-a "r·t" ll .· ... . 
.. . . ;:,< " 1 enpJase t 

upps tall des a \Jssa viktigare plats,er vid kusten för att för-

hindra fientliga fartyg att nalkas ryskt territotrium >> . 

.. "_Inlom ~wrl: visade det sig dock vara ogörligt att på s,ådan 

vag; hmdra f1entJ.iga fartyg: att uppträd a vid våra ku ster pä grund 

av dessas stor'a utstr:i:ickni111g. Vidare lyckades det ej fJottan 

att med fattyg gtenskjuL'l fi enden till sjöss på st01·t avstånd 

f1:~n motstånd~~rens baser på grunlcl av de fientliga fartygens 

hogr1C fart. benden utny ttj ade framtrånosrikt frånvaron av 
o] v t> ' 

nua ~~1ecl~~tet aktivt uppbii:idande av våra fartyg samt sin egen 

far toverlagsenh et och bombaJ·det'acle ostraffat en del av våta 

kustsiiider sam.t upprä:Ub öll sina sjöfö1'binclelser mellan elen 

ana toliska armen O'Ch Kons.tantino.pel» . 

»Sedermera erhöll hög'ste beräl,hav.aten .t:ör Svarlallavs

flottan order från högsta krigsl ecl'ntingen: att avskära dessa 

transportförbindelser, vat•fö•t' tid eftet' annan företacr med sådan 

avsikt ig'ångsa ttes. Vid krigets början hade fiencl~n etab lerat 

tre olika förbindelselinjer: Bosporen.--~kusten av S. Anatolien 

f?r tillförsel till anatolis·ka 311m en; Bosporen- koldistriktet för 

bli försel av kol till Konstantinopel; Bos.poren- N' V kuste;1 av 

Svarta h avet, för tillförsel av krigskontraband ». 

»De av Svartahanflottan företagna försö:ken att avbryta 

de · f" l· l l · 
s sa · or )lllC e ser dirig•cradcs. icke nl!ot Bo.s.poren, som. utg jord e 

del'a;< o·en o 
• 

<" ;:, 1ensamma u tgan.g,spunkt, utan mot förbindelselinjer-

l1a~ ändpun J-tel· r·· ·t··· t . l . 

1,r < .. ~- : .. ~ar or. · ore agen re ~c rö~1 ,te n~rgon framg1ång. 

ots dyr b<tt a forluster a v fartyg utnyttJade flenden sttluncla 

dessa förbindelselinjer ända till des.s att des-am ma behmnos 
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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 uppgift t'l l 
att samtidigt oper.era m ot dc tre fi entligla föi'hindelselinj crna!'. 
ändpunkter, s.kycLda egna kuster samt g~en:om operationer m ed 
egen flotta förhindra all fienllig verksamihet till sjöss. Ing\'11 
av dessa uppg:ifter lyckades han genomförra. Högste b ehilha
varen fö.r SvartahavsHottan ants lrän~tcle hårt sin personal ot:!1 

förbruka de materielen utan egtentligt resillltah . . 
»Efter färdigtställande 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 iY-
sli.indigt odh upphäda mer ob eroende av basen ...... » 

» Troils denna avsevärda föt;stärkning av sina stridstkrafl t'r, 
m nrlificradc dock ej flottans cherf den passiva planen för k rig
föringen i Svarta havet. Intill nuvarande tid har bcfälhaYa
ren huvudsakligen imiktat sin verks{tmhet på att med alla till-
gängliga medel fö·t·s tärka det rena ·l..,ustförslvaret .... .. » 

l den citerade rapporrten påvi·sas där.efter en del andra 
grova fel , smn högste h efälhavaren ansågs. hava b egått, såsom 
brislen på planmässighet ooh org<anisation i ubåtskr1get, ·olä mp
ligt sys tem för egna sjöf örbin delsers anordnande, varigen t .n 
onödiga förluster åsamkats , bristande omtanke vid handh aY:tn
de av minmaterielen, som icke i tid vaPit klargjord o. s. "· 
SJutligen p åpekas ock underlå tenheten att uppbjuda alla l.; rai'· 
ter för att tillintetgöra >> Go.eben », om vars uppehåll vid Rau kt
siska kusten underrättelse ingått (21 o'ch 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 välbeh ållet kunde å terYiinda till Bm;,poren . 

»En s~ådan operativ ledning av Svartahavsflottmu, säger 
rapporten , >> mlåstc in:verka på fl ottans alla krigs\företa g. Bri~
ten på omtanke o·ch förutseende vid dis,ponerandct av fiirn d 
för kri ge ts behov samt dåligt underhåll av krigsm aterielen ttl· 
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o·öra ytterligare skäl att framhå lla Svartaha ysflottans nm·aran-
" de chefs i111kompetens att ful1följa erhållna direktiv';') , och an-
ses han ej på elt tillfr,edsställande sätt fö,l'berett sig fö·r sin v·erk-
samh et i b efattningen ...... >> 

Härmed är dock ej rapporten avsJutad, utan densam~ma 

åtfölj es av ej mindre än 12 b ilatgo'l', där en del föt,hållanden 
vid Svartahavsflottan närmare 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 all
männ a opinionen angående Svartahavsflottans verksamhet un
de1· k riget. 

De ovannämnda bilagorna inn ehålla följande anmärkning-
ar : 

1) » Gocbens >> 01väntade anfa.ll i krigds bö-rjan utgjorde 
bevis för chefens för Svartahavsflottans bristande förutseende. 

2) Eber'hardts klago1m ål kort efter krig'srutb roltct angåen
de materiel ens otillfredsställande tillstånd är så mycket m er 
för vånan svtirt, SdiTJI han kort före kri,gsutbrottet rappmterat, 
att samma materiel befan111 sig i utollnO'rdentligt galt skick. 

3) Den på mycket otillfredsställande sått anordnade mi
nering,cn vid Bosporen vid . krigels början. 

'1) Underl å tenheten att ulny ttja de förmånliga för:hållan
den, som intr·~itt sedan >> Go'eben >> födlyttuts från Svarta havet, 
(fö,r att m edelst en mindre landstigningsstyrka f(i.rstöra k olgru
vorna vid Song1uldak) . 

5) De olämpliga spärrningsföretagen (medelst sänkning 
av fartyg vid SonglUldak). 

6) Den olyckliga striden m ed »Gocben >> den 5 november 
vid fyren Saritj. 

7) Vid visst tillfälle utsändes ett förband mindre torp ed
fartyg utan stöd, med påföljd, att dc m ed k111app nöd undgingo 
att b li sänkta av »Breslaw>. 

·*) H är åsyftas främst en vid donna t id planerad landstigniDgs

operation mot Bosporen. 
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8) Det 01lämrpliga taktiska utnyttjandet av farlyg,en , id 

bombardemanget av Bosporen den 27 april. 

9) Fö,rhåll::tndet att planläggning av företag 1 a llm änhl• 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 undergfmg. 

12) Två egna jagares bekl agliga vådabcskjutning 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 bes ittnin g <l Y 

stor energi och ·framstående oh efsegen s1kaper, särskilt Jämp t d 

att leda aktiva operationer, nämligen viceamiral Koltjak. 

För att kunna verkställa en närmare undersökning <H l 

gående Svartaha:vs.flottans verksatnhet, vilken verksan11het fra n 

högkvarterets marinsta'bs s,ida var föremål fö·r så mycket kl nn

dcr, s·kola vi nu 'litet nätmnre betra kta dc operationsplaner od1 

direktiv, som utfät'dats, f6r Svartahavslfl.cttan vid •krigets bör.kn. 

Före krigsrutbrottet hade av den då befintliga >>m arin l' llS 

generalstab >> uLfiirdals tre a lternat iva c;perationsplancr för SYar 

taha Y s flottans verksmihet: 

I. UIJJder åren 19'13- 14, intill dess de nya turkiska fa rt '

gen fiirdig;stiiJlts, vore rys'ka flottan 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 rdlg

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 uneler 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 

inom ett område, omfattande NvV delen av Svarta havet, 

all tså utpriiglat defensivt uppträdande. 

III. Efter elen tidpunkt år 1916, då dc nybyggda ryska 

fartygen inträtt i aktiv tjiinst, borde ryska flottan utveckla 

energi sk of'fensiv verksamhet mot Bosporen. 

I verkligheten' motsvarade förhållandena år 1914 icke ntl

g'ot av dessa alternativ. Marinens generalstab överlämnade 

även till högste befiilhavaren för Svartahavsflotlan att vid kt·i()'s
t> 

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 tankegång angacnd ~ 

sjökrigets i Svarta havet Pätta bedrivande. Avgörandet an

gåen de Svartahavsflottans strategiska och taktiska upptriid an

de överbmnades nii.stan h elt till Eberhardt. Marinens gcne

ralstah >>tvådde sina händer>>. 

Följelen blev, a tt den :"t Svartahanflottan utarbetade nya 

operationsplancn, i vi lken man f. ö. tydligt kan iakttaga Kel

linskis O'lyckl iga. inflytande, Yar o tydlig i framställningen, in

neh öll ingen bcsiimd strategiSJk tankcgilng ·Och i övrigt k a rak

täriserades av motsägelser. I planen för eko1111, att Svartahavs

flottm1 å ena sidan borde st rii.va efter att >> erlllå h erravälde på 

havet för att di1rigenon1! kunna •förSivara Yåra kustel"», och å 

andra sidan, att >> Ryssland är under år 1914: tvingat att för 

sig uppstiilla såsom mål att endast förs,vara kusterna .... . . ,, 

Vi ha ej för avsikt att kritisera denna opcrationsplan, cniir 

detta icke lig1ger in om ramen för denrna uppsats. - Man bör 

emellertid bomiirka att operntim1splanen aldrig blev fast sti11lcl , 

tro ts det, att elen Yar den enda , ·som förefanns. Svartahnvs

nottan blev ~å1unda icke förelagd näg:on b estämd strategisk 

Uppgift, lämpad efter de förhållanden , som ,·oro n'tdandc år 
1914. 
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V,erksamheten inom flottan från tidpunkten fö·r krigsut

brottet med Tyskland och intill Turkiets inh,äde i världskriget 

karaktäriseras också av ytterligt 01bestä:mda förhållanden . Re

gering och högkvar ter hoppades då, att kunna undgå krig med 

T urkiet. Dc anvisningar, som utfärdades angående SYartn

havsifloUans uppträdande, påminde bra mycket om dc di rek. 

iv, som .flottan erhålli t före utbr1ottct av rysk-ja.panska kr iget 

(fruktan för att reta Turkiet hänvisade flottan till ett an,tk

tande, defensivt uppträdande). 
Vid »Gocbens » och »Breslaus » uppträdande i Svarta ha

vet 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 föreskr ir r r 

>> att icke sök a kontakt m ed tur·kiska flottan , såvida den samm a 

icke tydl igen upptriä'der h otfullt >> . 
Ebe1~hardt kunde nalur'ligtvis icke vara tillfreds med ck~sn 

otydliga ditektiv. Han borde inri·ktat srin verksamhet eltcr 

vissa linjer och ptåta;":it sig själv ansvaret för de operationl'r, 

han utförde, men härvid fö·rsöka att undvika turkarnas in trii dc 

i kriget. Studeral' man förhållandena närmare unde1· den na 

period, finner man, att hö~,sta krig1silednil11g'en gjorde vad den 

kunde för att för turkarna simpa gynnswmma omständigheter 

för ett oväntat anfall (och härvid fätsvåra 1<yska flottans upp

trädande) . 
Högsta krigsledn~ngens första direktiv efter krig'Srförlda 

ringcn med Turkiet var, att åt amiral Eberhardt giva full h an d

lingsfrihet, varjämte föreskrevs , att hall!s huvudsakliga upp,..:i rt 

yore att förhindra turki s'k 1::mdstig'ning. Underrättelse hade 

n ii m i igen ingått, att förberedelser för in~Skeppning av tntppcr 

påginge i Konstantinopel (osannolik uppgift; förf:s. anm.) · 

Fruktan för lanidstig111ing förblev sedermera latent, nästan sol11 

en fix ide, cch högste befälhavaren för Svartahavsflottan blev 

upprepade gånger påmjnd om nödvändigiheten alt samla al la 

krafter på att fö1'hinclra >> landstign~ngsföretag i allmänhet och 

inom O dessas rayon isynnerhet >>. 
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Det var sålunda högkvarteret , s.om med skärpa riktade 

fl ottchefens uppmärksamhet på det rent defensiva försvaret. 
Artikelförfattar.en drager härav för egen del den slul'sa ts.en , 

att Svartahavsflothms chef ha ndlade enligt hög,lwarterets an

visningar, att alla hans, å tgärder voro inspire-rade av h ögk var

teret och att a llt ldm11der, soa111 vi läsa i R1isins rappmi av år 

1916, bör återfalla på hög'sta kt•ig:sledninlg'en. Ebenhar'dts av

sikt at t förlägga minfälten huvuclsaklig1en vid egna kus ter var 

långt tidigare b ekant föl' h ögk varteret, m en då gjord es ingen 
anmärkning häremot. 

Men vid den tidpunkt, då bes.tiin1da oc.h tydliga direktiv 

.vo·ro nödvändiga, då erhöll flottch ef en full fl'ihet att handla 

efter bedömande. Detta påvisar tydJigt ft•ånvaron av varje 
strategi skt kunnig sjökrigsledning. 

Svartahavsfl ottans ch ef hade begått en del fel, som 1ned 

rätta påvis.as i den anförda rapporten. Men vartör hade då ej 

.hag'sta krigsled'nin glen omedelbart ing,ripit och ,inriktat flot

hms verksamh et e111lig't sina avsikter ? -

De direktiv, som utfärdats i slutet av år 1914, påvisade nöd
vändigheten av att avskära sjöfö,tibindehem a m ed anatoli sk a 

kusten samt förhindra k oltillförsel till KonstantinopeL 

Svarta.havsflotta.ns h ö,gste b efälhavare g1j01ide »allvarliga >> 

försök till aktiv verksamhet; de kryssningar till sjös'S, son1> fö

.retogos, voro cl cck i hög g'rad i.inclantålslö.sa och de vida Ol!llta

Jade >> hombawlemangen av Songuldalo ledde icke till något 

.v.erkligt resultat. Des:sa ope'rationct• bedrevas systematiskt , 

månad e:fter ,m:ånacl. Högsta krigsledningen hade naturl igtvis 

möjligh et att aV'bry ta dessa operationer, men för en sådan åt

gärd krävdes en bestämd åsikt angående operationernas rätta 

bedrivande. Såsom förut nämnts, salmade högsta krigsledn ing

en varje fixerad uppfattning angående sjök11igets ändamålsen
li g,a genotmiförande. 

En intressant korrespond ens förekommer i detta samm an
-hang mellan den , som. ,il1!om hö,g.kva.r'leret n,i.ir:mast ha nd hade 

sjökrigs ledninglen i Svarta havet, A. Bubn6ff, och förutvaran -

de fla ggk aptenen V. J. Mech·jedoff, vilken korrespondens in-
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neha ller en polemik angae udc S\':u ta ha Ysflottans vcrksamh\' l. 

Upprinnelsen härtill är, att Bubn6ff i a11n1eofrficcrskretsar hiir

t igt kritiserat Svartahanflottan verksamhet och h iirvid i(' kc 

sparat på orden. Detta uppbragte Medvjed'Ciff och han li ll

slii llde Bnbn6ff ett öppet brev, vari h an protesterade mot oan

svarigt förtal. Han försvarar varmt E b erhard t oc h framh all\'r, 

:1 Lt denne gjort am, vad SOJTl borde göras. Bubn6ff SYnrar 

skarpt och hå ller före , att Svartah avsflottans chef icke st ar 

på h öjden av duglighet. 

Man bör hem~irka, att denna tvist utgick från tv{[ olika 

kretsar , samt att man varken p.fl elen ena e ller andra siclan kan 

spara m'\got ljus i detta bedrövliga famlande i mörker. Buh

nö l:t J'örctriidd e h ög1k v:u"lerets å~ikt och Mech·jcde!'f Svarlaha\·s

J!o.ttans operaliYa stab. Icke h os någon av dem k an ma n 

iakttaga en riktig uppfat tnin g an gående Svartahavsflottan s riil

ta utn yttj ande. 
A. r 1915 blevo, i sam])and m ed Dardanellerföretaget, ope

ration ern a vid Bosporen åter a ktuella, och denna fråga stod 

secler'm era på dag·mdning:en till krigets slut. Men längre iin 

till s tadj et av överläggningar och planer kom denna fråga aldr ig. 

Vi vilja ej försvara elen sUi llnin.g, so'Jn Svarlahavsfl olta ns 

befiil (E berharclt--Ketlfn ski) intog' till fn'i.gan angående iiwr

skcppning av trupper. Enär Kon s,tantinorpcl lämpligast bc .rdc 

anfallas ft'ån hmclsidan , så avvisade E bei'hanlt varje deltagan

dc fn\n flott ans sida uti en lanclstign ing-sexpedition. »Det logi

sk a oeh oeftergivli ga operationsföremalet för vår k rigsmakt ut

göres a v den fi entliga Balkanarmen för alt ofter dess beseg ra 1cle 

intaga Tsargracl >> (l\ on stan linopel), skrev Ketlinski i en !'<lp

port. >> Genom Rumäni.en mot Sofia >> , sekunderade h onom 

löjtnanten, furst Roman6vs.ki i en a.nnan skri\·elsc. 

Med asscenclc på krigsföretag mot Konstantin01pcl hy-; 12 

högsta ledningen mycket ohesltimcla ås ikter, m an rförulsn tLc 

fakti skt Kons tantinopels cröHing först vid krigets avslutn in t(, 

sedan elen f ien tliga armen hlh·it besegrad p:\ landfrontcn. Hii r

\·id herde ryssarna fö·rekotmma sina bundsförvanter •och sid ta 

sig i besiLLning a\· Bosporen intill fr edslllppgör'elsen . 

- 431-

Högsta ledningen sa knade s[tluncla bcs tiimcl U])pfatt.nino• 
o l o 

• o 

angaenc e o:per a tw nerna s utförande mot Bos:poren och därflir 

stannade all flot tan s verksamhet mot detta sund enel ast vid 

(j.verHiggningar. 

o Man tr:od cl~ alll~1 1i1nt , a tt då Svartahavsflottan år 1916 upp

natt m~ten ell ovcrlagsenh ct, så sk ulle h erraväldet på Svarta 

havet hattre kunn a utnyttjas m en det n'älJd e 1'11 t1']1 des tt .. l· 
.. . . . ... · ' b s, a 1c , c 

cnod1gtns fOl'bruka flottans strids,kraftcr. Men någon saclan 

t ankeg[~ng h os le.dningen spårar man ej . 

Franvm10n av en: riktig tratcgislk prtincip samt Jäctets fort

gåelllde obestämdhet var or saken till , att man inom k~rt in så.., 

Svar•ta.ha vs:fJottans oför'mån·l Hön'Sta 1·1.;a·s] d · . 11 l o 
• • o · a·<· o < ' 'a · e llillgcn · ~une e 

CJ fmn a nagon bot för delta . De m·dcr, so1111 utgin go> från hö<>'-

kvart:ret , vor'o rena palliatriv. LiksQm :förut vid östers jöflo~

tan , t1Jl sk rev man floottehefcns orfönm't 01a oCih 1 .· t d · · 
. . b< ) IIS an e ·energi 

~mlednmgen till att intet verkligt res,ultat upp1iåddcs. Att d~t-

ta berodde på h ö!!kvartcrets all"l1',;;Jli1a t t · · 
~ " n • s ra egl , m s'åg m an 

ännu ej. 

Rapporten a v den 27 juni ä r, såsom m an finn er, näs.tan 

:~na log 1;1ed sl.; ~ivcl sen av elen 7 sept. angående Kanins olämp

lJghet StlSOin Ostersjöiflotta111s chef . I båda fallen söker h ön:

:~var t.e re t p~visa: att anledningarna till missförhiHlandena ]å;o 
1.os . respckt1ve flo ttch efers egna personer; men hm· fLottorna 

nkbg~s t ~or?.e. utnyttjas på,visar h ögs ta ledningen ej . 

\ad mtraffade sede1~mcr'a? J o K:oltJ':'ik visade hö·"'sta o·1·ad 
f • 

' • 
- b (._ 'b c: 

elV .~n ergi oeh boks:tavli~g·cn >> fyllde >> Bostpo•ren m ed mino·r sam t 

helfast e ytterligare vårt h cr'ravålde på Svarta havet, vilket ju i 

vc ~:kl ighelcn iiven1 förlUt tillhört oss. >> Go~bens ,, o e h ,, Bres laus >> 

ov~ntacle upptri:idancle irritcr'ade orss visserligen , men de t mn

t~nelJ a resultatet av deTas raider var dbe,tydligt. Fienden för

~Jndracl.e e:! vår fl~ta att utför·a v~'\ra planerade operationer. 

la vet t1llhor·de a lltjiimt oss. 

FloHans verksamhet fortgick såsloa11 fö:ru t ty n·)O'ra n a 
UTYn'f . ' · ·'a< y, 

rygt t er för elades ej densamm a. Det är intresrsoant att jämfö-

;~ de instrukti one1·, wm utfärdades för de två bcfä.J>Juwarna 

or Svartahavsf1oHan. Den ena avgavs i maj (troligen elen 25) 
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till Eberhardt och den andra i augusti till Koltjak . D e , o ro 

nästan identiska. Svartaha.vs,florttans Uippgifter angivas sas0 111 

följ:mde: att understödja armens verksamhet, att skydda sjö

handeln , att hindra fientliga ubåtar att upptr,äda i Svarta ha

vet m. m . Det huvudsakliga, nämligen någ'on1 gi~undlägganrle 

tankeg1ång för operationernas bedrivande, åtei'finner ma n lik 

väl ej. 
Koltjaks övertagande av be:f·älet vel'kade som en frisk fliik t 

på Svartahavsiflottams. per!';onal, m.en i det väsentliga ändrades 

intet. N åg1on b etydande "förbättring av läget i stort, såsom hiig

kvartere t hoppats , intr'ä!ffade lika litet här som i Öster!-,jiin 

e fter ombyte av flo tteheL 

_,!vslutning och slutsatser. PensonaJkrisen inom hög; ta 

flottledningen å r 19116 utgör framW·r allt ett vittnesbörd lm 

a för111ågan hos och bristen på ,förståelsen för flottan inum 

högsta krig1s-ledningcn. En ivrig strävan att erhålla >>·energiska>> 

flottchefer, som själva äg1a fö1•,måga att fö-rbättra det läge, som 

uppstått på gi'und av ledningens planlö,shet, är karaktä rist is kt 

för den kejserliga regeringens regim vid denna tid. Icke blo tt 

för flottans vidkommande, ulan även då landets inr.e fö rhft!

Janden börrjade svikta, sökte man efter >> männen », som sku lle 

rädda siluahGn en. Lilrn·anclc yttringar iakttager man vi d de 

ofta förekommande ombytena av ministrar, fronlb efälh an re 

och av chefer för såväl d en högre lantmilitära som den adm i

nistrativa ledn~nrgen. 
Sagda förh å llanden voro allmänna företeelser cch typis\a 

för nämnda period. 

Hur skall man då förklara den oföi'måga i a llmänhet, "om 

.den h ög:sta fl oUleclninlg1en i hcgkvarteret lade i da.gen ? !'ii r 

det första var det ingen, s1o1m klar t in såg den mll, sorn !'lott.Jr

na herde -spela under -kriget och · för det ar1dra insåg m all ej 

klart vilka s.tralegi ~ka uppgifter , som under rådande förh åll:t n

den bcrde .förcliiggas floottorna att lösa . T y högsta ledn in gen 

behärskades h elt av elen ren a lands trategien•s problem . sj ö

s trategiska regler ~ir'o ju viisentligt o lika de motwarande irn tll 

ht n dstrategien. För högsta ledning·en inom Ryssland voro 11 Jl-
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tornia ett niistan on ödigt på hä111g, so1m enelast kunde anviiuclas 

fät vissa lC'kala förs.varSiuppgifter. Men någon uprprfattning am 

fl ottornas verkliga u'ppgiifter, vilka ·häst kunde lösas till sjöss 

på långt avstånd fi'ån egna baser, ·det hade man iek e. 

F l1ollorna utnyttjad es ej vid krigifÖrringen varken vid Bo

sporen i Svarta havet eller i Östersjön, på vilken senare k rigs

teater intet förs bk g jMdes. att strategis·kt samverka m ed ,den 

cngelSika flottan i Nordsjön . Sjökrig skulle föras, m en några 

allm i:inna m ål för operationerna uppstöJlrcJes e.i! 

Helt natudi gt ii r alt m an då s tället sio· föliande ·fr <'lo'o·l· 
n ·• (. c b . 

Varför före~ log·o ej de sjcmilitiira led:l;mö.terna i höokvarterct , 

att b erslut bonie fattas angående sjökrigets nuål, planeT m. 111 .? 

Varför försökte de ej påverka höga veded)örande att anvi1nda 

fl otterna sås.cm det sjöstrategiska lii g.et påbjöd ? Vm•för Gist :.~ 

man i än ' h ögre grad än. på armecheferna föt'ho.ppningar på att 

flottcheferna s1ku! le uppträda sjä lvshinclig t oc h energiskt -

ty några efter föt4hå ll anldena lämpade tydliga order eller direk

t iv erhöl!o d c ej . 

Svaret på alla dessa f1~åg1o.r är tydligen det, a tt ingen in. 

flylelseril~ medlem av ledningen hade 'k!ar•a b eg:rcpp angåe111d·~ 

Slj·ckrig,ets natm·. God vilja fanns diirstådes. med siiker'het, m en 

förmågan sa·knades helt. 

Den ovan slkildracle personalkris.en in om högsta ,flottled 

ndngen utgör ännu ett bevis för det gram la och för sjörkriget 

vä lkända förhå llandet, a tt flo tlehefens p ersonliga egenskaper 

äro under krig av s tö•rsta betydelse . Men hur betydelsefullt 

detta förthå lland e iin iit, så spelar dock högsta krigsledningen 

den viktigaste r crl!en, och framGå ngen av flottans verksaml1ct 

berarr på, Yacl led'ning,en upps tiiller såsom sjök rigets mil! , och 

hrur de up.pgi fler och planer f:ullfö·ljas , s.om aY ledning en uta r 

betats vid sji.jkr'ig:ets fcrherecl:1nde och under dess utfö-rande. 

- Och till sist - för flottan uppgjO'I'da operationsplaner skola 

naturliatvis inaå såsom en inte2' ret·:111de clel 1. plan el''tll f.. 1 • 
~ ~ u , · , or ~n-

t\1e't i dess helhet. 

S. Linder. 

Tidskrif t Sji:iväsendet. 30 
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En återblick. 

I jun·i-julihä.ftet av kr<igsv;etenska·psalmdemiens tidskrift 

har amiral Y·On Krusenstierna verkställt en åter,blick över 

Iförsvarsfrågans öden under 25-årspeDioden 1903-192.7, hu

vudsa}(Jligast ur .sjömilitär ·synpunkt. Det är många 1lärdomar 

v:i måste tillvarataga .från denna period av sjöfäTSvarets 

historia - mättad som den är med ·betydelseful:Ja händelser 

och beslut på gott :ooh ont i försvars·frågan - om vi sko] a 

var3J .rusbad·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'lvis med Jörfattare1is egna md skall i det följ ande 

återgivas tre avsnitt av a:rbet'Ct ·s.ärskilt värda att begrundas 

.under de tid·er ·smn :närmast .stunda. De •äPo: pansarbåts

s tråden, väddskrigets .inverkan på vår Jörsvarsfråga och 1925 

års försvarsordning. 

Pansarbåtsstriden. 

U ni·onsupplösnlingens återverkan på :försvars.frå.gan fick 

sitt första uttryck i ·ett av ·cheferna för genemistaben och 

marinstaben på uppdrag gemensamt utarbeta:t :försl.ag till en 

efter det nya krigspolitiska :läg.et av.passad .samfälld plan för 

rikets :försvar, vi:lken linlämnades i oktober 1906. Förs•la:get 

åtföljdes av en överslikt över de a:nordningar, som borde vidt::l

gas »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:idskra 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 :beträffar påvisades, 'att d:en samfällda 

pianen tydEgen gåve vid handen, :att un:~onsu:pplösningen på

•JwNade ·en väsenNig ökn·i·ng ri :filotlans: ,flytande materi·el samt 

en öknii1.g av viss·a fartygstypers sjöduglighet. Det framhölls, 

att även om den norska, :flottan icke kunde under uni•onstiden 

heräkna:s komma att upplrräda ri Östersjön med några avse

värda strtidskrafter, •kunde densam1na dock alltid gen'Oln sin 

Motta ti:llvar·o ans·es utgöra :ett :indirekt skydd för vår vä•stra 

kust ,och äv.en påTäknas !för ett ald:ivt ·i:ngripande, i händelse 

denna :kust :b1.eve utsatt ,för m1.faU. Våra sjöstridskrafter 

må:ste därför enligt .stabschefernas 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 ·kust. .En nybyggnad av 2 föThättmde 1 kl. pansar

'båta·r, 2 3 ikl. pansarbåtar, 2 .t@pedkry:ssare, 8 ja.gare, 12 1 

kl. torpedbåtm· och 2, divisioner u-,båtar anså,gs nödvändig 

under 6-årsperi•oden 1908-1913. Emellertid vall' vår flotta 

då ännu icke upplbringa.d till derr r•edan före unionsupplös

ningen avsedda ·styr1mn, varför rättel:igen :fartygsanskaff

nin.gen :borde hava omfattat dubbe:lt så stort rantall :fartyg av 

de olika slag·en som det ,ovan angåvna. För tryggande av 

Hottans operationsfrihet ·och ökU~nde ·av effektiviteten av dess 

verksamihet ri kriigst:i:d föreslogos vissa åtgärder rsåsOin an'

ordnandet av örlogs•etablissement i Göteborg .och å mellersta 

Nor.rlandsl{lusten ·samt utredruing rörrunde rkus:bartiHeriets 

härav följande förstärkning. 

Nästa steg i utv.ecklingen: av försvarsfrågan blev, att 

stabscrhef~ernas :för•sla.g överlämnades till 1907 års paria:men

tariska försvarskommli'tte. Dess arbete upphörde i december 

1910 sedan omfa:ttande utredningar ·av militär och f:inansriell 

aN ·presterats. 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 parlamentariska 

opposliti·onen, ri juJ,j 1910 avsade 'sig sitt uppdrag. Från den 

ticlen har försvar·sfrågan varit .stridsäpplet ,fra·mför andra i 

partiernas kamp om ma:kten, •ocih då lades :fröet bill d en fö r

hittrade och i mycket huvudlösa s. k. pansarbåtsslriclen. 

Denna uppkom ·i stort s:ett på följande s·ätt. 

Den nyssnämnda stympade försvarskommitten för ordade 

en :fartygsbyggnad under åren 1912- 1917 iföT sammanlag t 

50 miH. kr. Men den angav !intet :Ylntligt må·l ,för fartygs

byggandet d. v. .s. :flottans pritwi•p·ie!:la ·sammans·ättning. 

Man måste ihågkomma, att vid .arbeten a,v här Hrå·ga varandc 

slag il<'ärnpunkten ä·r bes~ämmand e t av de typer :och far tyg, 

som principi.ellt böra i ngå i våra .sjöstyrkor vid ;knig. Serlan 

man ifastslag,i·t detta slu.tliga mål för ,fartygstby.ggand el, kan 

man med tillämpande av vi·ssa ,I<ivs:l•än,gder för de olika f;:J. r

tygs·typ crna räkna ut den genoms'I1littliga års'l<~ostnaden 2Iler 

årskvoten :för denna flottas vidmakthållande 'och f år frirs l 

med den sHfran något påtagbart att 1hålla sig till. 

Nu hann man icke hll 1911 års riksda.g fmmlägga ett 

förslag till den ·efter unionsupplösningen ännu svävande tö r

svarsfrågans lösning, :nl'en det ansågs dock nödvändigt a lt 

faUa beslut ·i fråga om byggande av pansrade ·arti:lle.rifartyg. 

Oscar II hade färdJi,gst•ällts 1907 (löpt 1av stapel 1905 ), och 

sedan hade man .år efter år undanskjutit frå.gan rom ersä lt

ningsbyggnad - i avvaktan på försvarkom:mrittens arbe te. 

Regeringen iföres1l•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'gående undersökninga'l· :framstått som 

den för våm .förhållanden oJämpTigaste och även godkänts av 

försvarskommi 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 instäHdr cle t 

a v riksdagen ·beslutade pa,nsar.båtshygget. Detta ovanliga 

s• b(~g fram l"rullade en stark opposition ,i landet, och ·en p en n·ing

insaJJnling igångsalbes :för bekostande på friv:illigheten s yäg 

av den .beslutade pansarbåten. Härunder .gingo sl ridC'ns 
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'Vågor höga i d.en allmänna diskussionen 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 mangarhanda, under låtsat dntresse f6r typ.frågorna, dolda 

spektrlahoner till förhindrande av sjöför.sva·rets vidmakt-

hållande. · 

Under denna strid lärer, enligt vad rykt·esvis försports, 

ett ·uttryck 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-styp som valdes, 'blott man iakttoge, ntt en ökning 

av kostnaden per fartyg medförde en motsvarande 111,inskning 

av anta'let enheter. Brukom 'de'tta yttrande ,!ligger en tanke, 

som :är värd att .fasthållas, •och som :föranlett: ett berörande 

'här av den icke längre ruktuellw 'Str;idsfr,ågan. Det är den, 

-att ·kärnpunkt.en i all diskussion i ,fi.ottby.g.gnadsfrågor är 

de'n ge.nomsnittliya årskosina'd (årslwot), solm erfordras för 

vid'maktJz.åMandet am en {loMas principiellt fas·tsl'agna farlygs

b:s•tånd.' Denna ,ånskvot ·kan 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 ' 

.raga som ,f.a,ckmännen ·ensa:mma ,böra .få avgöna, ty i deras 

IntPesse ,lig.ger det ·väl närmast, att ånom den angivna ramen 

få det bästa· möjliga. Tillämpas det systemet, utesinbas alla 

dolda beräknångar 'OCh pollitiska •spe·kulal'ioner, och det kan 

bliva klara l·inj er och rent sp e.I ,från alla S'irdor. 

. Pansarbåtsstriden visar oss hur en flottbyggnadsfråga 

Icke ibör behandlas. 

Världskrigels inverkaiii på försvarsfrågan. 

o En .av den på höst.en 1911 bildade regeringens: första 

at~ärcler va•r återupptagandet av elen år 1910 så ov·äntat 

s.torda u tr.edningen a v :försvarsfrågan. För detta ändamål 

;l']'~ka.JI~d es ett a~tal· utredningsmän, vilka s-kulle arbeta· på 

Yla ohka avdelnmgar eller »her·edningan. Av de.ss'a tillkom 
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det »andra beredningen» aU mnhändertaga :frågan om sjö. 

försvarets ordnande. Bland utredningsmännen. funnos inga 

i tjänst varande mihtärer. 

Även denna ubredning dog dter ·omkring tre års a rbe te 

bråddöden, sedan: de i .förening med bondetågeb i feb ru ari 

1914 ·inträ,f,fade hände1serna :frarpkallat ett nytt r.egerings

sk~fte . Den nya ngerringen upptog genast för.svarsfTågan tiH 

behandling och ·äHlmllade saJdmnni.ga fö-r att med s löd av 

·aHa< de sedan· 1906 .bc.flintliga utredningarna uta~·b ela en 

proposition, vilken sedan ,för.e.dro.gs i ikonselj den: 14 m aj. 

Proposit•ionen innehö.J:l vad d'<lottan beträ;ffm· <en· i detalj 

utarbetad .flottplan, •omfattande ·en tidrymd av 20 år -

motsva ra nde den .för pansaTbåtar.nas .Jivslängd i kustflottan 

:f.a·sls!l'agna tiden - uppdelad på 4 st. 5-årspel'!ioder. F ör 

kustf.lotlan .förutsattes föjj ande principiella sammansättning : 

8 .st. pansarbåtar av iför,bäHrad typ, 

16 » 

2 » 

j1aga·re » » » 

minfa:rty.g, ,s,amt 

u -båtar till ej .n•ä·rmar·e angivet antal. 

Med·el .för :faTtygsm1sikaiffning begärdes ·endast ,föT den 

första 5-år·sper:ioden (1914-1919) och beräknades, att under 

den tJiden nylby.ggnladen skuUe omf.a:tta (förutom u-tbåta r) 

3 pansarbåtar och 2 jagare. örlogsdepåer s•lmltle upprättas 

i Göteborg :och HäTnösand, ·och för ·skyddandet av 'Sistnämnda 

de,på .samt för stärkandet i övrigt av det fastia kustfö rsvaret 

begärdes .ett ansJag av omkring 13,7 
mill. kr. ävensom upp

rätlanidet av tvenne nya ·kus~a'l'tiUerikårer tför :befästningarna 

vid Göteborg ·och Hernösand. 

V:ad Kungl. Maj :t sålunda ·äskad·e bifölls~ sbort. Världs

kr'iget u lbröt under det riksdagen på~iclc 

Det kan så'lunda ans·es ·S·Om världskeigds första irwerkan 

på vår <försvarsfråga, aH v:i ifingo spö•rsmålet om motvägande l 

av den försämring i vårt kri·gspoliliska läge, som fram kalla ls 

av unionsupplösningen, slutbehandlat. 
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Det .fattade ibeslutet var för flottans vidkommande dock 

jcke ii •Önskvärd grad tiHfredss•täUande, ty :flott:ans fastslagna 

styrka medgav icke ett 1behörigt tillgndoseende av skyddet 

1för vår västra •sjö-gräns. Men en fördel , om ·ock som det 

senrur e vis•ade ·s:ig bl'Ott tmfällig, :medförde det, och det var 

aH en Hottplan blev godkänd, vaTi•genom det ända s·edan år 

1907 :i iavvaktan på ändlösa utl"edningar vilande pansarbåts

bygget åter kom i gång. 1Denl1'a sta,gnation i byggnadsverk

sam:heten hade våUa:t floHan :i dess' h elhet en he:ty;dande 

kra:ft<förlust i mater:ieUt thäns·e.ende, och vårt sjöförsYar hade 

efter tvn:ionsupplösningen •stadigt förs~ag.ats i stä'llet för att 

erhålla en vä lbehövl.ig förstärkning. 

Under det världskr·iget pågick, rådde intet tvivel om a<tt 

ell :flotta fö·r •oss var välbehövlig. <Då lämnades den oc·kså 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'bereds·kapen. För flottan 

antog denna mins·luring i första hand foTmen a,v en. under

ilålenhet att fnrtsätta ;far•tygsbyggandet enligt den år 1914 

godkända f!.oHplanen. Ingen hänsyn togs till den minskn~ng 

av p enningvärdet, ·som småningom inträtt och s·om omöjl-ig

gjorde :fu,J.l.fö>ljande<t av den beslutade fa:rtygsanskaffn~ngen 

under den :för.sta 5-årsperioden. Och den år 1914 förutsatta 

reV'i-s:iton en .av flottpktnen för den andra 5-årsper~oden, 1919-

1924, 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 världskr.igets avslutande omedelbart sjö

.försva:rets nedrustning. 

Förklaringen NU d et·ta händelseförlopp får man söka i 

d en tO.mst.ändigheten, att Ryss land år 1917 eft.er r evolutionen 

ut•tr,ädde ur !kriget ·och gav F~nland och de .ballis·ka rand

stat•erna fr:ihden. Här:igenom hade, enligt vad många hos 

oss ·anså~o, en sådan förändring inträtt i Sveriges kricrs

P·ol'it:i•ska läge, a tt ·ett viclmakthå,JJ:runde av 1914 års försva~s
or.ganisati·on icke ·längr.e var av JJehovet påkallat. Skäl före

funnas •måhända :för ett dyJ.ik.t betraktelsesätt. Men att 
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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•lart även v:id ·en ihrus.tlig eftertanke, ty 

rikets geografiska gTäns-er hade icke förändrats•. Vi voro ju 

fortfa·rande i lika srtor u t sträckning som förut 'Omgivna av 

va'tten ·OCh TiS1kern-a fÖ•r ·OS·S atl indra;ga•s i krigiska ·för veck

lingar w;:r.o snarare ökade :än 1111insk•rude. 

Man ·skyllde emeHert:id på att den förestående I'evide

ringen av ·hela vå.nt försv·arsväsende ·ej hnrde :för·egripas, och 

bekymrade s·ig föga om .fa•rt:ygsbygg.andet. 

VärMskrigels• inue.r10an på vår {örsuars{rå.ga bleu sålunda 

att en ny kra,fllz;ttöunnlingsper:iod för vårt sjöförs.uw omedel

bart inle.ddes . .Den lkom •a'tt räcka ett ha,lvt år längre än 

den 5 ·år rNdig,ar•e 1avs.~utade d. v . ·S. 7112 år; närma;re he

st·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•tänkande 

i mars 1923. Revisionen •ansåg, att Sv.erigcs nya k rigs

po1itis'ka läge m ·edgav ;inskränkn:ingar 'i_ den åT 1914 fasl

sl-UJgna ·mgan.isabi•onen .av sj öförs~a'r•et, ·och ansåg s;i:g på den 

grund ej kunna föreslå ett fuNföljande av nybyggnadsplanen . 

Men å .andr'a slidUJn ansåg sig r ·evis,ionen ic1<-e kunna; kom ma 

med någon .ny Hottpian, uLan iförorda:de blott, :a•bt uruder t iden 
117 

1924-30 j 
0 

1929 torpedfartyg s1mlle byggas ,för samman

lagt 25 miN. kr1onor. Den oumbä.r.J.ig.a grundv;a,len för flot

tans !hela gestaltniin,g, nämf;igen pl'amen för sjöstyrkomas 

pr.incipieUa sa~nmansättning, hröts upp ·och ingenting saltes 

i dess ·släl'le. R •i:ksdagen: 1924 beslöt .byggandet av 2 jagare 

av modernisenact typ, ·2 .u ... båtar ;och 2 :mo.tortorped'båt·ar och 

a:nvisade ·för 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 ndets 

ord11iUJB:de, v.ilken för-el•ades 1925 års riksda-g ·och :blev t ill 

sin!a huv:uddrag ;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,ingen ·av person.UJlstyrkan 

,g.r und ade S1ig 'På mobiliserings'behovet. För v.idmakthållanldet 

av d en •sålunda vid 1925 års nedrustningsbeslut klubbfästade 

f) ot:taru iberäknades ·en genomsnittlig .årskostna'd av 11,060,000 

·kr . un d er tförutsättning, a;bt ersäHn:ingsbyggn:aden skedide 

fatr:tyg ,fö.r ,f~artyg -efter ·deras 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,längder med ett visst •antal år 

komme ·sristnämnda årskv·o1t .aH minskas till 11,160,000 kronor. 

Det pos,itiva resttltat.et au 1925 års .försuarsbeslut vad 

sjöförsvaret 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,ga, 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·ka 

års-kviO'te.rna .sås•om .utgångsptl'nkt ena •sig mn följande prin

eipieUa s•ammansättning av kustflotl•an. 

4 st. pUJnsa•rskepp, 
8 st. j:ag.a·re, 
8 s•t. vedel:!tbåtaT, 
3 st. u-båtar typ A, 
6 :s·t. u -bfut.ar typ B samt 

l st. hangaTkryssare. 

Med d enna sammansältll'in.g -av Jmstflott.arr1 skuUe, sedan 

orga.nis:a;bi1onen va:rit gällande er.forderiJig hd, i lokalstyrkorna 
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komma att ingå följande antiall rfråJn kustflo1Han övedörda 

stridsfaTtyg. 

2 ·st. pansrars.kepp, 
2 st. j:a:gare, 
4 ·s t. v·ede ttbårtar, 
1 st. u-'bå't typ A samt 
2 st. u-bålar typ B. 

Den totaJUl årskvoten .för den sålunda sammansalta 
floortban b eräknades till 10,873,000 'kr. a.Iltså någoil:. m indre 
ä.n den 'lägsta av de år 1925 beräknade <Ol:ika kvo!lcrnra. 
E:rsä:ttnin.gsrbyggnadsplane.n omspände l O år uppde1rade på 
två 5-årsperiod·er, med något långs.ammaTe byggmuds:takt och 
därav minskad årskvot under den :för.st·a perioden stUJmt ökad 
talkt ·och årskvot ·under den andra 5-år.sperriroden. I anslu t
ning, härbill föreslogs att •riksdaJgen måtte b esl,uta, alt l 
:hrungrurkryssare, 2 j.atgare, 4 vedettbM:ar och 3 u-båtrur skulle 
.byggas under lbud.getår•en 1927- 1933 samt runder smmna 
•bi:d ritni:ngs- och ,fö.rberedaonde •lcons•truk:ti.onsa:rbet.elll rul föms 
för ·ett pa,I1sarskepp. För budgebåtret 19'27- 192•8 f.öreslogs 
aor1vis:wndet av 8,

1 6 
;:m:iU. kr. för :f.artygstby.ggnad'e,rnas· igång

sättwnide. 192,7 år·S' Tiksd1ag :biföll 'en i aruslutnring h ärtill 
avlåten proposittion. 

Med riksdagsbeslutet 1927 bieN 1fltottan.s år 1926 inl·e.dda 
antdm oknafrtu ttö.mningsper~i,oid lbra·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 .fördrinllig'a tfarrtygsheståndets t'otala årskvot ti'll minst 
·omkriu"Lg 11 mill. ·kr. Den år 1920 förefintliga tf.10'ttans :lrs
kvo>t :kan •aJlltså anses hava rutgj.orts >av denrua sHfra minskad 
med de under tiden 1920-1925 tiHkomn.a el'ler bevi·ljatde 
'fartygell1'S: .ånskvoter, ·eHe~r omkr~ng l,G miN. kr. !beräknat med 
19'2>7 år'S livsläng~·er, aHtt:så ( 11,0- 1,6 ) 9, 4 m~Ul. :k;r. För 
vidma•kthålrlande av 1920 års .fl.otba skuJ.l.e ,följraktlig.en under 
tiden 1;

1 
1920-3°/

6 
1927 •hava enf.ordroats 7, 5 X 9,4 = 70,, 
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:mil>!. kr. I Yerkligheten an:vändes emellertid undeu: sa,gda 
period för ändamålet i ,fTåga endast 20, 7 mi ll. kr. Alltså 
mindre än 1 l 3 cw det behövli[J'a beloppet. 

Re•filoexlionerum över denna behanldlin.g av vå.rt sjöförsva:r 
göTa ·s:ig sj.älv.a. 

Amina1l vo1n >E.nusen.s.ti·e rna slutaor •si·n tänkvärda· återblick 
~s om ·omspä1mer även androa frågor av •stor vrikt än de 

:här herörcla - med ett kons,ta,te·mtllJde av, att den hos oss 
år 1925 hes.Iut.ade nedsikrivningen 1av vårt försvarsväsende 
va:r ohe-räbtigad ,ur såväl trr·y,gghet•ssy: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"igsmalderus ·sto1rlek och ·dess ·krigs.bereds1;:_ap. Den av n~ed

rru•sltn lingents förkämpar ·oft>a ":fö.rkunlnade llö·s·en för ordnanidet 
~av vår1t för,svm·, ·som fan111 s:itt 'U lotryck i orrden » htet men 
gott» J)1Lev in.g.alundla förve;rk.I:igatd. Snartare gör orga;nisa
tionen skäl ,för b-entänH1'ingen » l~t,cn och .S\"ag». tDet är r tedan 
n1u :fuNt skönjha.rt, aU personal- och kostnads'beräkningarna i 
~llmänhet vor·o allttfö.r förhopp'lliingstful'!ta, •och dett torrd·e ej 
dröja länrge inll1'an man på altlv.rur •står inför 'Vail'et mellan a1tt 
säker s•t äoJ.la de.n bes-lutade orgrunis,ationens runvä:ndbarhet genom 
ökade utgifter eHer att ,tfitll ökad våda tför riket minska om
fattningen 1av or;ganisaJt.ionCtl] .fö;r· wtt göm den fullt .a:nvä1ndhaT. 

Slutl'igen be1rör,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:nne1bär fö,r lanMörsvarr·et. Br.isten på en he
·nämnin.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 .fast 
or.garuis rution. Och man ·ka: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
'Viändig .g.ntn-ch-al, kan utan fara .för riket i ans.Ia.gs:väg be
h aurdlta•s un.g.efär hur som helst. En f6ljd av detta ha1r blivit, 
a tt 'Iilot.tan ·så .gott som alltid va:rit 'dömd att »leYa ur hand 
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i mun » med .hänsyn till ·den ange]ä,g.enhet, som för SJovapne t 

h.rur s~amma betydels·e s·om b],od:oml:oppet för m·än,ni•skokroppen, 

11'ämligen förnyelsen ·av fartyg.smaberieJ.en. Man kan delvis för

stå, vm:fö.r tflottan i vår tid v;id två o l,i·ka tillfiällen und er loppe t 

av 20 år varit underkU!sbad ett mo,natm:ium, ·som: i mat,e,riel! t 

häl1lseende i hög 'grad ulltömt dess kraf.t. En UJtväg att för

hindra m.or:atou·ioeför.f.a!Da,nd·e:ts upp;repande ans,er armirr;a,l von 

.Knvsens.ti·ePna 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 ravs·eende icke tilh·,äckhgt 1n:Mali1de :och h.än{ö,r sig 

dles,sutom ,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,rorda,s av amiralen 

a1tt man med biibehåHandet :av m<det ,filiottpla:n .äv,en aawändcr 

·ordet marinord'nting m ·edl -i•111nebörd: sjöstyrkornas pr.incipiclla 

sammansättning 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 .grodtagna mari'I11ordni,ngen och 

dies 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 'rubba urtUJn: !att ,ånyo h:ava grundligt 

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•btning. 

Amim•l von. Krus,en:stierna :avsluta,r sin å:tm-!blick över de 

betydelsefulla händelser, ,s•om ·ÖV•er.gåbt våi't ,sj-öförsva'r sedaiJl. 

åor 1903 1och vilka haill på närma•re håll än nå:gan :anllia:n f å lt 

fö-lj.a, :med 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•inordlning, med Tätt •för en vrur a:tt påyrka 

en •annan, men: en sakligt ge.n,omtänkt ·sådan! Om en d ylik 

.]ösern vunne ,gehö·r, skuUe 1den .trol1igen åtmi:nstone i någon 

r.in1ga mån kunna .bidlmga tiH :aH våi't sj öför,s1WLr nu ginge 

tm mötes en lugnare tillvaro •än den, som kommit det till 

del uneler perioden 1903- 192:7». 
S-ck. 
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Meddelande från främmande mariner . 
:Meddel Dcle från "Jf a rinst>lbe ns Ul rike,aYrlel nin g . 

{Juni 1928.) 

England. 

F('m obrittiska örlogs>fartyg skola gå av sta,peln uneler juni

augusti manade•r och sa nn olikt mtin ga fl era före å re ts slut. Kryssa 

ron »Sh ropsh irc» l'jösättcs den i5 juli. kr~·ss arcn >> York>> <len 17 juli 

och moderfartyget för lllbåta,· >> Mc,lway>> (le n 19 juli. 

(Hampshi r.~· Tdegraph & P os t. l juni 1928.) 

Sl agskeppet >>Kclson>> u lYeckladc .under sitt åtta timmars fu ll 

fa,rtsp.r ov 46,000 HK uta n ÖYcrdri,·en .fo rcrr ing. :Nredelfarten Ynr un

d~r nämnda ]11'01' 23 'f, knop. Alla m a nöYeqH'ol·cn Yoro f ullt tillfreds-

stall ande. (J ourna l Royal Unikel Sonicc I n stitution. maj 1928.) 

.· Mr. H. Smith st onc i Ecllington (Yorhhire) har utta git pro1·isa-

11Sl~t p atent P ~ t"~ uppfin ning a1·sedd att räd{la männis,k or i sjunkn '.l 

1.~-batar. UppfllmJng\'11 Lcstl\r a\" e n luft tät. he rm etisk slu ten behålL1-

18, wm förmår motst.å Yattt•ntryd:ct och hindra l uften att sipp ra ut. 

I densamma finnes <:tt oxygc nf örl'å cl. 

(Hampshi re Te leg raph & P ost d1cn 15 juni 1.928.) 
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Frankri ke. 

Flottiljledarne av ,)Verdull >> klassen äro mycket ÖYerlti[!>n a 10::::3 
ttl S >> Tigres >> kl::ts,. I anseende till -tonnageö·kningon av end ast :)()() 
t ons är ~Yinstcn oC'l'hönl i alla aY~<' cncl c n . Deras fyra Yattcnrö rp:\Itnor 
ha 1·a yctnlcra en eldyta 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 ha1-:1 Yidt:1gits för att begränsa vorkan av såYäl artlll ;' l'Je1tl ".'nn 
1 uftbomber. Två moderna anti-ubåt-ljuddctcldorer c ch ha k r a f t t g a 
strålknsbrc samt rökbilclnings,tpparatcr komplettera förs,·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·hcisproYcn 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" ökas sttt·ligt 
och dosanuna am·lindas som l1ögsjöfartyg. Don nya ubaten >>R~··lo u 
tahle >> ~ om 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·'-

sla o~n" till b"g·o~ i no· . Dc äro konstruerade för högsjötjänst merl lti·,ga 
'o " J b b l f" 1 " t d ftilJord Y id gång i ö\'ervattcnsläge. In redningen är myc -:.e~ or Ja r:t 

fö r att öka beboelighet-en. (;\ a1·a l & :Jilitary Record, 30 maJ 1928.) 

Marinministern Leygues har föresl-:.rivit, ntt all a :t·båtar_ i ,.;y n
nerhet do nybyggda. skola fördaga uthållighetsproY,_ YJlka g~ ra let 
möjligt att få en exakt uppfattning -om deras prcstatJOnsformaga, oeh 
att bibringa besättningarna erfo rderlig övning . F ö: do stora ubahn:
D;L på 1,500 tons räcka dessa expeditioner 30 t ill 4D dagar , vara ~· 12 
dagar 

0 a,·1Jl'-utct till sjöss och elen ·Övriga 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 . ]" l' . l a . \l c-routh . 1\tcnesan göres med l;:orta uppehål 1 amp tga ~amn, 1 . • .. 

delstara ubåtar utföra motsvarande expeditioner under 2u_ dagar, '·n · 
" · 11 .. h t l'"lS Dc stot f.l w 8 dan·ar i följcl till sjöss. B.åtarna ga 1 a man c pa· ' · · 

' b • • .. Pl c .. 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 Ariano han1 al la 
utfört d,ylika expeditionc:· utan clyckbändelse -och med bästa resulf,~ t . 

(Le Temps den 10 j u ni 1928.) 

- 4±7 -

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

En ·kombinerad J-:.rigsöYning skall äga rum vid Atlant- oci1 Ka
nalkustcrn a. I elensamma skola såväl McdolhaYscskaclern som all.:t 
kustens försvarsm<:del deltaga. Viceamiral Jchcnnc, inspektör för 
'\ord-Frankrikes sjöstr id skrafte r, skall leda krigsöYningcu och skall 
hav a si tt högkvartar i Lor icnt. Alla försvarskrafter i 3 arrondisso 
UJXJDtet samt arronclissomcntcn J3rcst och R ochoiort skola mobilisol·as. 

(Le Yacht, 16 j u ni 1928.) 

Grekland. 

Don nya grekiska u•båton »Katsonis>>, som byggts i Frankrike, 
har avgått från Toulon till Grekland. (Le Matin, 20 juni 1928.) 

P.å förs lag av e ngelska marin k ommissionen i Ath6n har grekiska 
marinledningen sammanfört on ny öYningseskader, som består av pan
sarkryssaren >>Kilkis>>, två högsjöjng-arc, tre jagare och tro torpedbåtar. 

E sk adern skall i. dessa dagar gå till sjöss med chefen för engelska 
marinkommissionen ombord fö r att bed r i va övningrur under l ängre tid . 

(Kiolcr Nouoste N achr ichten, 22 juni 1928.) 

Holland. 

De n holländska jagaren >> Piet-He-in>>. byggd a1· Burgerhaut efter 
ritningar av Yarrow and ComJ)any, Limitcd, ScotstomJ. Glasgow, ut
förde den 17 sistlidne maj sin officiella provtur })å Clydc. D än-id 
uppnåddes en fart av 36,1 knop med fulla förråd. Den kontrakterade 
far ten var mer än 2 knop mindre . »Piet-H ein» är don andra j agarcn, 
som Bmgcrhout byggt för holländska fLottan. Till sammans 8 jag::uo 
av denna typ skola byggas, dc öniga i Holland e-fter samma rit ningar. 

(Hampshirc Tolegraph & Post, 1 j uni 1928.) 
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Italien. 

Dc nya italie nska s. k. »flottiljledarn a» på 5.300 ions lll<·<l 0t 

batteri ay 15 cm. kanoner slwla få en fart av 37 knop. Det f<lkt, 1111t 

att ita]iC'n~Hna kalla dessa fartyg flottiljledare ,i st. f. lätta kr :-·"·"U ec.' 

får stå för deras ege n räkning. Dc äro i alla UYSCC11{lcn lä tta keyssa: 

re och Lland clc bl1sta i Yärlclen. 

(Hampshiec T elc·graph & Post, 15 juni l9~ S.) 

Tyskland. 

Olyckshiindel sen ,·icl en mincringsanlclning i Kicl 2rhuk i<-I1 n1·. 

slöjar må nga ~akcr. Dära,· f r amgår hl. a. att tyskarna utfört <IIl f:\(. 

tanrl{' se rier experiment för att förhindra minSH'pning och u i t d0~sa 

fö rsök reda n förut förorsakat fler a olyc•kdländc lscr, Yilket gj o1 t (kt 

nödvändigt att ett antal läkare med.följ cr minsn~.pningsavtl C'ln iJJg:<' n . 

Inga uppgifter Yarc sig om försöken eller ol;yckshändcl;:.~rna ha . 

Ya hitintills synis i iyska pressen, ehuru än1ingarna synas ha Y;I ]lit· 

gått i det närmasic GaYb rutet unde r lång tid och i mycket sir n· om

fattning. Dc gamla >>0» minpråma.rna hava anvii nh för änd nmå ld, 

chmu många trott att el-c 11cdskrotuts för fl er å r sedan. Utliigga wlrt 

a\· ett yttre explosiYt f.örsnrs,fält runt n trjc minfält är ett ini n'c;,sant 

experiment, men {]et synes ,·ara många in vändning8r däremo t. l~tt 

s\·cp för störes lätt på detta sätt, nwn det kan också lätt Prsiitt ;ts och 

explosionen gi1·er ledning för bedömand e ay minfältets lägc. Yi lkct 

är mycket fördelaktigt för s,·cparna . 

(Hampshire Telegraph & P ost, 15 juni 1928). 

Lörd~rgen den 30 juni samlas tyska flottan i Kielcrbu ld<"l för 

att den 1 juli avgå på e n tre ,.e.ckors ön1ingsexp0diiion i dc no r,sket 

f a rvattnen. Flottan. som st å r under be-fäl av högste befälh avann ,·i· 

ccamiral Olde•kop, går· från Ki el genom Bältena, Kattegatt ocl1 Ska· 

gerack till norra Kordsjön. där högste befäLhavaren sf!mlar flott '111 

för förbandsöYningar. Dessa ÖYningar p.ågå några dagt~ r. Diirdtcr 

går flott an till Korg-~. Tarest eit fl e rta l hamnar k01nma att hesökas "" 

ol ika fartyg. Slagsh·ppen >> Sch]c.s wig-Ilolstrcim> och »>1esseu » s>11ut 

tendern >> H t'la•>> besöka Dronthcim den 5-8 juli ocoh Balh olmen de n 

10--16 i samma månad. 

-449-

Slagskcppet »Schlcsicn» och krvssaren »A111 azone sJ 1 · 
d 4 .; " - >> co a vara 1 

Malde en -8 och i Merole den 9-16 juli. Slagskeppet »El sass» och 

kryssaren »Nymphc » angöra Be rgen den 4-8 h Ul ·1- d 9 
. 'J oc 1'1, en -16 

juh. ~. ~orpc~båtshahfl~t:ilj c n_ går till Stavanger- och Sanclcfjordar

na, 3. tolpeclbatshalvfl.ottllJcn t1ll Bcrg·en och Ei([e 4 t . dl åt l l 
.l . t'll ·ur . , . orpe ) s Ja v-

flott! .J CU 1 VIk och Odclc. I expeditionen dc lt ao,e1· .. 1 . · 
1 fl · · . 'b aven . mm-

s:'e~sh ::t v ~ttllJeu, V Jl~\.en avlägger besök i Sognefjord och Aardalf~ -

fJold den u-9, samt 1 Aalesund drcn 11- 15 juli. Den 19 juli åtcr

yända alla fartygen till hemlandsfarvattcn. 

E ndast l . torpeclihåtshalvflottiljcn, som är stationer·ad · s · 
.. l If"]. . o 

c l Wllle-

lllUll( e, mc( o J er CJ a ovannämnda expedition t t · 
. .. .. , lt an s annar 1 t,ys.ka 

fa.1 vatten och hcsoJ,cr darunde r flera X ordsjöhamn . bl B . 
Kuxhaven och Bodcum. a1 · a. Jemen, 

(Kiel er N c u est c N achrichten. 29 juli 1928.) 

Tidskrift Sjöväsendet. 31 
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Innehåll i åtskilliga maritima och krigsveten
skapliga tidskrifter. 

Utdrag ur Marinstaben upprättad litterat urförteckning·. 

Utrikespolitik. 

Utrikespolitiskt tänkande. Karl Hildehrand. ,Syeregis Försvar. 1 ~8, 

sid. 16 Kritiserar vår br istande förmåga att se utåt. B t•l.vs~ r 

krigsutbrottets psykologi. - >>Ett ibrott mot kulturvä rlden att 

ett litet folk i missmod vansköter sitt försvar el ler rent a\· av 

rustar. Naturen och historien tåla intet tomrum >> . 

Fredsrörelsen. 

Df'n internationella nedru tningsfr åga n. ,Sveriges 'F örsvar, 1/28, sid . 

23. Dc senare internationella f redssträvandena och dess k lt'IU 

resultat. 
Internationell rätt. 

Sveriges sjögräns (föredrag). Eliel Löfgren. Svensk Flag.g n :r 2~. 2'i, 

8. ö versiktlig framstä llning av sjögränsens rättsliga natur och 

.utsträckning, sjögränsens och territorialvattnens be r äkni ng·, Yakt

principcn, fisket i Laholmsbuktcn och betydelsen av sjögräJFcns 

r ättsliga reglering. Förf. framhåller bl. a . att det numera t "de 

vara o.bestridligt, att utsträckningen av Sveriges tc rl"i toria ll·a t

ton är 4 naut. mil. Mccl det bekanta >> He inrich Augustin>>-Jll,llct 

som oTund ifråg·asättes buktprincipens 'tillämpande även då 10-
Q 

~· 
milsavståndet överskrides•. Sjögränsen Inot Danmark och ,. !ll-

l and beröres ej. Slut ligen anser .föd. att historisk utve cklin[i 

och o·eo()'rafisk a fö rh åll anden böra ligga till g run d för utsträck

ning:n °:ow de sJ;;:ilda staterna s territori alvatten. Om än icke 

samma grunder kunna tillämpas för alla länder anser förf. dock 

att mycket y o re vunnet, om ett slags \-attenbok kom till st :nHl 

på ifrågavarande områden. 
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Försvarsledning. 

The Dirth of a Staff System. R.car-Admiral C. F. Dreycr. J. R. U. 

S. I., febr./28, 17. E n skildrin g av utvecklingen av stabs'Ol'ga

nisati onerna , utgående fr, n tyska stora generalsta ben, vilken i 

sin tur l1aft förebilder i sYensk krigshistoria (från Gustaf Adolf 

och K arl XII). Förf. kritiserar den tyska mar·ina ö\·erstvrelsens 

organisation Yid Yärldskrigets utbrott: >> Det var säkerlige~ gynn

samt för oss år 1914--1918, att den tyska marinstaben under för

krigsperioden blev tillbakasatt (oyerriddcn) av Tirpi ts som stab

sek retera re. Deras amiraUtct hade uppdelats i tre delar, vilka 

all a vo·ro ansyariga inför tyske Kejsaren ; alla tre voro oberoen

de av varandra >> . Det är alldeles tydligt, att ehuru han (Tir

pitz) i sin bok säger sig h 2\·a känt gamle fältmarskalk Moltke, 

fö rstod h an icke eLen store mannens tankegång ·och lära. Deth 

är synnerligen Yiktigt och utgör, et exempel på fa ran av att 

låta matcrial-anlelnin gama taga ftlll stäl)(!igt överh and i fr ed, 

Yilket så ofta i nt räd'far av det skäl att matcrial-avclelnino·arna 

h ava något att visa av sitt arbete i f redstid, unde r det att ~-<'s ul
tatet av marinstabons arbete aldrig kan fullt komma till si n rätt 

förr än då kri get kommer» 

östersjö•politik. 

Det sj ömilitära Hi get i K ordrn. Konteramiral C. F. W. Ri.ben. K rigs

Yetenskapsakademi ens tidskrift apr./28, s. 92. Anförande v id ned

läggande av ämbete som KVA:s 2. styresman. 

Rustning·sbegriinsning. 

Arsberä ttelse i krigskonst. ~edrustningsfrågan. Majoren C. IN. Klecn. 

Kri gsYetenskupsakademicns tidskrift 4/1928, sid. 51- GG. En kort

fattad och öwrskådlig redogörelse för nedrustningsfrågans utveck
lin g 1918-1923. 

strategi. 

»Ships of Battle >> . Sir Ilerb<'rt RusseL X a val ancl Milit. Rocord, 15/28, 

sid. 227. Intressanta !'<'flektioner angllicndc slagskeppsuppgifte1·. 

Modern åskådning om kriget. Capitano di Fregata Inigi CD stagna. 

Ri vista Marittima, fetbr. l928, sid. 411. Förf. redogör först med 

si öd av Yärldskrigets erfarenheter för skillnadren mellan det di

rekta anfallskriget och »utnötningskriget» t ill lands. till sjöss 

och i luften och d'essa krigföringsmetode rs betydelse i moraliskt 

hänseende m. m. samt däref ter för Högsta. Krigsledn ingens upD

gifter m. m. för dc olika st ridsmedlens gemensamma utnyttjand~ . 
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The Justicc of Bcll.igerent Right. I rYing, J. The Kavy, apr. '28. 93 

Skarpt anfall mot tesen om >>Freedom of The Seas >> . Typi~k ~ 

engelska synpunkter. 

F act :Fiction & J utland. Russel, I-I., Sir. N. & M. Rec., 14/28, :211. 

' Kri t ik r. v engelska flottans uppträdande i , Battlc of J ut lan.[,, , 

Intressant mot bakgrunden av nuvarande (marin) politi sk a ~piin

ning mellan U. S. A. och England. 

>> Orlogsmarincns betydelse i frcdsiicb>. Eckhoff, J., Kaptein. XrH'sk 

T. S. Intressant och l äsvärd. 

Reflexions sur un point do strategie. Bard, eapitaine de co·rvettc. J.a 

reY. mar., maj /28, sid. 604. Ar ikeln understryker förh åll aJllct 

att den moderna sjökrigföringen alltmera tager formen av re

lativt kortvariga, hastiga och, helst oväntade fram stötar t ill 

sjöss i a.vsikt att samla överlägsenhet till tid och rum inom Iö r 

tillfälle,t viktiga delar av sjökrigsskådcplr.ts·e n. Detta fordr:H 

framför allt en gynnsam "utgångsbasering,, hög fart och en gwl 

förbindelsetjänst för att snabbt kunna koncentrera sjöstyrka för 

strid. Det mål man vill uppnå och dc värden till sjöss, srnn 

man Yill skydda, måste ligga till grund för beskad'fcnhetcn et v 

'dc sjökrigsmcclel, som man bör skapa. 

Konute die deutsche Flotte bis Eniclo Oktober 1914 unter gunstigen 

]3edingungen die .Sclllacht haben? Kapitän zur See, Dr. Cr oos. 

Marine lhmdschau, 5. häft ., ma.j 1928, sid. 197. Födattaren bil l· 

ler före att tyska flottan före 31 okt. 1914 gElnom en fr am-;!öt 

mot engelska kanalen och dc engelska trupptransporterna ktm

nat framtyinga en strid med engelska flottan nära tyska k wjcn 

oeh således på för t yska floottan gynnsamma förhållanden. 

U nderriittelsevä sen. 

Hemliga makter. Ni·cchi , W., ÖYerste. Bok. Förf., chef för tysbt 

generalstabens unclenättclseväscn under världskriget, .ger en tn 

gående beskrivning å de olika staternas spioneri\'äsen (och k l

vis oc.kså deras propaganclaväsen) .under vä rldskriget. Boken ~er 

en god inblick i detta för krigtföringcn synnerligen bei y,kbc

fulla område . 

Propa.gandakrig. 

Sccrets of Crewe House. Stuart, Campbell , Sir. B-ok. En sakrik hr

Sikrivning å Englands organisation för propagancla i fiendPJund 

under världskrigets propagandafälitåg, resultat. Ett stanclard

vcl·k på områdd. Ger ett liYligt intryck av den ocrhört f'1 ,Jr<l 

roll, som propagandan sp.eladc vid världskrigets avgörande. 
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Censuren. 

I ndiscretions of the naval Censor. Brownrigg, D., Rcar-Admiral. Bok. 

En intress•ant framställning av Englands (och särsldlt Amirali

tetets) censur- och propagandaorganisation und er Yärld s•krigct. 

Upplssnings,,erksa.mJtet. 

Une c~rculaire dc M. Georges Lcygltes contre la propagandc commu

ntstc. Redaktionell. La Rev. Mar., apr./28, 514. Ett upprop av 

franske marinministern till 'Underställda marina becfälhavare i 

land och ombord ang. kommunistisk propaganda i flottan Ett 

besvarande av interpellationen ang. komrnunistoroligthctc.rna i 
Toulon. 

Personal. 

Sail Training. The N a vy, apl·./28, 98. Gryende intresse för segel
utbildningen. 

Vom Personal und Dienst.betrieb in der cnglischen Marine. Sign. S. 

P. Marine Rundscha.u 5. häft. maj 1928, sid . 201. En redogörelse 

för personalförhållande ·och im e tjänstgöringsförhållande inom 

engelska flottan år 1928. Jämförelser göras ofta mellan engel

ska och tyskaJ förhållnnden . 

Befälsutövning av I. Wahlström, kapten Yid Kung'l. flottan. Krigs

vet.-akad. 1928, apr. sid. 182-187. Bokrccension. 

Besoldung. Redaktionell. Marinoverordmmgsbl., 15/28, sid. 81. Man

skapets löneförhållanden inom den tyska flottan. 

l ength of Cornmissions. Russel, H ., Sir. N. & M. Rec., 13/28, 189. 

'Behandlar frågan om lämpligaste 1ängden för sjökommenderingar. 

Taktik. 

Flygvapnet i offensivens tjänst. Kågra kompletterande synpunkter. 

A. Gyllenkrok Ny Militär Tidskrift, n:r 8, s. 129. Försök till 

jämförelse av stridsvärdet hos flyg-, artilleri- och infanteriför
band. 

Handelskrig. 

>>Trade Defencc >> (försvar av handelsförbindelsen). Sir Herbe rt Rus

sel. TJ10 Naval and Military Rccord, l 8/28, sid. 275. Upprätt

hållande av Englands handelsförbind elser till sjöss är under alla 

förhållanden för Englan:cl ett livsvillkor. För handel sskydd läm

par sig bäst den sjödugliga och snabbgående 'kryssaren med ett 

deplacement, som ej är större än att 6-tumskanoner kunna upp

ställas och stort kolfönåd 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? Rr,l:tk
tionell. .Svensk Flagg, 5/28, s. 3. Sjökarteverkcts resurser, mn
tericl, personal och lokaler måste ö·kas. Enär utredningen irk 1• 

tagits upp till .behandling 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 'de l'rumiraute britannique. Redaktionell. L a R{'l' . 

·:Mar .. a.pr./28, 535. En kor;tfattad uppgift a ng. engelska sjö k n r· 
tevorkets org. och arbete. 

Förbindelsetjänst. 

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 strålkastare, 
iramför vilken ett filtc·r plaoorats. Strålarna påstås kunna ge
nomtränga tj•ocka och m'oln m. m. Do upptäckas med till hj~ll p 
av ett »Baird :sk t öga/)). 

Artilleri tjänst. 

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

Torpecltjänst. 

Sömintväsendets Historie. Orlogskaptaj n H. Hansen. Dansk Tid,kr. 
f. Söväsen, april, s. 155. Historik över minväsendets och t ol'J!L'< l
väsendets utv•eckling inom den danska flottan 1866--1928. 

Moderna Torpeder. Frandsen, S. W., Kaptajn. Dansk T. S., 5/28, sid. 
235. Moderna torpeder. Torpedfabriker. Torpedernas uh•'ck
ling sedan 1910: 1) Kalibcrstegring, 2) övergång till tunga tor
pcde·r, 3) maskintyper, 4) medel för distansökning (högre lufl
kär1stryck, uppvärmningen), 5) laddningen (sprängämne och ludd: 
ningsvikter, ökning av laddning·sYi.kten över 250 kg. sync'< eJ 
erforderlig), 6) stridsspets (pcndelpistol), 7) clriftsäkerhete n (<ljup
styrning: 'återgång till hydrostatiska pistonens placering v• rh
kalt; sidostyrning: största tillåtna avvikning). Tablå med cr<·nt-
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pel å am·ända torpeder i England och Frankrike samt å torpc
der offererade av Whiehcad, Englan{l. och Stabilirnento White
head, Fiumc. 

U b--t j ä n s 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. In
tressant och ·lllnderhållande. 

:British Air:craftcarrying Submarines. 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 flotta, maj /28, sid. 62. 
.Konstatera.r att sagda u-båt icke endas,t kunde röra sig i ytläge, 
utan även i undervattensläge. Konstruktörens egen beskri vu i ng 
på den sista av hans u-båtst;n~er. 

Gastjänst. 

Der chemische Kri·eg. Hanslian, R. Dr. Krigsvet.-akad. tidskrift 
maj /1g28, si·d. 224. Utförlig rescension av vidstående arbete. 

Remiska och fysiska egenskaper hos stridsgaser och rök. Ing. E. Eng
el. Krigsvct.-akad. häfte n :r 1/1928. Str idsgasNs kemiska och 
fysi ska egenskaper samt deras påvisande och oskadliggörande. 

l\iaskintjänst. 

Några praktiska synpunkter p.å ett jagarmaskineri. E. Löfven. T. S. 
n: r 4, sid. 245. 

Flygtjänst. 

Luftförsvarets ordnande. Vårt Försvar, 2(28, sid. 16. 
Arsberä ttelse i luftkrigsvetenskap. Kommendören T. W. M. Lubeck. 

Krigsvct.-akad., 3/28, s. 27-50. 
Luftvämet. Major Ragnar ,S jöberg. Krigsvet.-akad. hi häfte n: r 2/28. 

En orienterande framställning beträffande luftvärnets materiel, 
verkningsförmåga, organisation och arwändning. 

Synpunkter beträffande jaktförbands uppg.ifte r. Kapten A. Lundström . 
Krigsvct.-akad., 4/28, sid. 159-167. Jaktflygförbands uppgift.cr 
och deras lösande. 

On Flying Boats. T·he Aeroplane, 10/28, 313. Påvisar flygbåtars - i 
egentlig mening - användbm·het. Avhandlar »flygets» medfö
rande till sjöss å större och mindre hangarfartyg el. fly gplanbä-
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rande fartyg, samt slutar med att påpeka värdet av större han
delsångare konstrumado med hänsyn till förande av flygpl an 

Berör således såvä l båttypens fördelar som flygets h;1, 0
_ 

ringsfråga. 
Militära flygplans egenskaper. Arthur Ornborg. Svensk T. S., 4 28, 

254 
Aircraft Propellers. Havill, C. IL, Lt C(lr. U. S. N. I. P. april,:!:'\ 

:314 (vol. 54, n :r 4) . lledogörclse för grundläggande principC'l" [ö;. 

flygplanpropellrars konstruktion och materiel för såclana prorH' ll
rar. Särskilt refereras >> N a tio n al Aclvisory Committoe for A'~ro

nautics» rapport n :r '141 (1925) samt Dr. Stantons försök i X a
tional Physieal Labratory i England. Fördelarna av propcllrn r 
med reglerbar stigning framhålla . 

Xy fl ygbomb. U. S. N. I. P. april/28, 310 (vol. 54, n:r 4). Notis (efter 
Engineering jan.) ang. ny flygbomb mod 900 kg. TNT laddning 
med fördröjt rör för explosion 10 m. under vattenytan för t.pp
nående av minnrkan. Bombkroppen är tillverkad av lätt 'la
teriel, sannolikt elektron. 

Naval Uses for Sea-Planes and Flying-Boats. Chambe11s, T. T. R. C<lr. 
J. R U. S. I. febr./28, 115. Kort recliogördse för flygbåtars m. f l. 
användande under världskriget och deras framtida användnillgs
möjlighetcr jämte en granskning av flottörplans och flygb ålus 
relativa för- och nackdtlar. 

Nrrval Traditions, Phillimore, R , Si•r., Adm. J. R U . S. I ., febr..2S. 
93. »Det lönar sig icke att boJdaga sig över don sorgliga bri:;t 
på förut•seende, som medgav att Naval Air Sm·vioc avskaffa<lc '; 
vi måste arbeta för att få den tillbaka. Nelson beklagade "in 
brist på fregatter, men vad skull e han ha tänkt, •om dc hade ya
rit bemannade av ett annat vapensl ag~ I överensstämmelse med 
all maritim tradition är det flottails skylelig-hot att under krig 
upprätthålla herraväldet till sjöss; antingen detta innebär strid 
på vattnet, :under vattnet e1ler i luften, förblivor skyldighoten 
flottans ». 

Skeppsbyggnadskonst. 

Italien Cruiser Design. Some revolutionary Icloas. Bowen, Frank C. 
The Nn.vy, april/28, sid. 103. Jämförolso mellan italienska 1 ytt 

kryssare och sådana i andra länder. 
Advance Australia. The Navy, apr.il/28, sid. 98. Data ang. H. M. A. 

S. Australia. 
Admiralty »Return of Fleots» The N a vy, april/28, sid. 98. Data: orn 

Yissa nya fa r tyg. 
H. M. S. Courageous. The Navy, april/28, sid. 97. 
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Krigshistoria, sYensk. 

Nära sex decennier i flottans tjänst. Dyrssen, G. Vår Flotta, mnj 
1928, s. 59. Forts. å uppdelningen i flott a och skär o årdsartillori. 
,Qrganisationsfrågor ha i vårt land alltid haft förn~åga att upp
väcka passioner, som icke låt it sig dämpa förrän ansenliga vär
den offrats på dera altare». 

Världskrig·et. 

Striden om Skagerakslaget. Unger, G. Vår Flotta, maj 1928, sid. 56. 
Hefererar Frothinghams uppsats »The t est of faot ao·ainst fic
tion in the battle orf Jut lamh. Försyar för Jellicoe. "' 

The Wolf in Sheeps' Clotihing. Camouiflage in War. Gibson, R. H. 
The N a vy, april/28, 109. Historisk översikt. 

Der Ausbau der flandrischen Kusto zum Stutzpunkt des Marinekorps. 
Oberbaurat Peter Hedde. Mar. Rundschau, april, s. 145. UpiJ
satsen behandlar iståndsättarrdet av do flandri ska hamnarna u11 -

der världskriget för att användas såsom bas för .u-båtar och tor
pedfartyg, Av särskilt intresse är omnfill11nandet av do bomb
säkra liggeplatsorna och tondockorna för ubåtar, motåtgärder
na mot de engelska spärrningsförsöken samt vidtagna åtgärdc'l" 
for att kompensera den av de allierade använda ö,-orsvämnings
taktiken å Y serfronten. 




