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U-båtarna och· Luftvapnet.
Av kaptenen Y.icl Kungl. Flottan O. Bli.1:.

Viiridskriget har bjudit på m å nga överraskningar av de
mest skilda slag. Inga ha väl dock varit av så epokgörande
art som luft- och u-båtsvapnens uppträdande. Båda dessa
vapen voro före v~irldskrigets utbro-tt praktiskt taget oprövade
krafter. Under kriget ha båda, kansk e särskilt luftvapn et,
utvecklats med en s nabbhet, som kan förklaras endast av dc
stri dande parternas nödlväng att anspänna alla sina krafter
till det yttersta för att undgå en för dem båda lika hotande som
fasansfull hungersnöd. De t är helt enkelt lysande kraftprov
som hårvidlag presterats, och man vet ej vilka man skall tillerkänna den slörsta iir:1n, den tekniska vetenskapens män ,
vilka icke liimnat några medel oprövade för lösandet av de
svåraste problem å teknikens område, eller fartygsb esättningarna, som på del mest gliinsande siitt utnylljat dessa teknisk:t ·
nyheter.
Innan fullt objektiYa och tillförlitliga rapporter från delta
krig bliYa tillgiinglig~t, kan del måhiinda synas förhastat alt
draga några slutsatser i hiir föreliggand e ~inuw. I min utrednin g kan jag därför ickl' lwlkr görn anspråk på att hava kommit till något positivt resultat, utan avser denna fastmera ett
granskande i skisserad form av ck möjligheter, som kunn:t
tänkas medgiva ett ingripande a\· luftvap net vis it vis u-båtar nas taktiska upptriidande. Ju mera man b egrunda r de båd:t
vapnens inbörd es förhållnnclc, ju större möjligheter tycker man
sig finna fiir luftvapnet alt ingripa i u-båtstnktiken. Härvid
Tidshift i Sjörii.oendet.
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riskerar man dock lätt att låta fantasien löpa för fort, d. v. s.
man anser sig kunna lö sa probl em ulan att äga e rforderli gt
fas t underlag i de båda vapnens tekniska resurser. Det synes
mig därför b efogat att vid b ehandlin gen av hitböran d e fi:ågor
giva största utrymm et åt de tekniska spörsmå len, d. v. s. gran sk a vi lka möjlighe ter, som, grundad e på materi elen s nuva rande ståndpu nkt, m edgiva ett ingripan de av luftvapn et vis ~·~
vis u-båtarn ns taktiskä uppträ dande.
Dc källor, som härvid stått mig tillbuds, utgörns dels av
rapporte r fr å n försök , företagn a inom svensk a marinen tyviirr mycket fåtaliga och ofta ofulHind ade - dels av notiser
ur den utlän dska fackpres sen. De förstnäm nda äro till största
delen av h em lig natur, på grund varav de måste uteslu ta s ur
denna avhandli ng, som i övrigt utgör en bearbetn ing av ell
föredrag h ållet av författa r en i Kungl. Sjökrigs högskoln n inn evarande vinter. De sena re - pressnotiserna - äga ju som
hel<anl nlltför ofta föga samstäm mighel m ed verkligh eten , ett
förhållan d e, som nödvänd iggör en så omsorgs full sovri ng, a:·
det som slutligen blir kvar, ofta synes h elt oväsent~igt.

U-båtse nhetens taktik, i samban d med eller motverk ad
av luftvapn et, specielt med hänsyn till materie lens
nyvaran de ståndpu nkt.
I.

.1/öj/ighe ten ott j'rän luj'tfarko st sikta u-IJäl.

Redan före viidelskr iget hade man nog klart för sig, att
luftvapn et skull e bli en av u-båtens farligast e fiender, och aY
de tilldrage lser, som vi redan k ~inna från detta krig, måste
man anse denna åsikt ytterliga re bestyrkt . U-bålens mest
framträd ande egenskap , nämligen dess förmåga att dölja sig
under vattenyt~m, förnnled er, att man vid dess bekiimp ande i.
första hand måste söka ett medel att lättm·e uppläck a den.
Det hot, som u-båten innebär gentemo t övervatt ensfartyg , blir
högst väsentlig t reducera t, om jag erhåller ett betrygga nde
medel att konstate ra när och varifrån u-båt i fientlig avsik t
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nalka s. Eng land ä r give tvis den n a tion , som und er världshi get ha~t det största intresse t av att s kydela sin sjöfart , sä rs kilt h andelssj öfarten , mot de tyska u-båta rn a, och Englan ds
strävand en härutinn an h ava ju bl. a. resultera t i en mångfal d
av de mest varieran de anti-u-bå tsvapen. P å sätt oc h vis belysande för England s åsik ter i denna fråga, ä r ett tal av 1 :e
Amiral iletslord en i nov ember 1917, va ri han bl. n. siiger ungefär följande: »Ehuru vi ul6ittat åtskilligt med vilra nya antiu-bå tsvapen, ha vi dock hela liden ägt ett lika enkelt som
effektivt medel mot u-båtarn a, nämligen skarp utkik ombord.
Erfarenh eten visar, att, om u -båten upptäcke s i tid , finnas vare sig det anfallna övervatt ensfarty get är beväpna t eller ej
- sju chanser mol tre att jng kommer undan, medan jag
und er motsatta förhållan d en lyckas rädda mig i blott tre fall
på tio. >> - Det ii r givet att en vi1! organise rad utkik ombord
ä r a v största v ä r de och icke får u n der några förh ållanden försummas . Men jag bör ej heliet' underlåt a att begagna dc övri ga hjälpmed el, som eventuel lt stå till buds för att unelerlät ta
spaninge n efter u-båtar. Bland dessa hjälpme del iir Juftfark osten giwh·is den bästa obsC'rval orn, dels därför att synkr etsen vidgas ju högre upp jag kommer , dels därför att jag å
större höjd bättre förmår genomsk åda det valtenl ager, som ligger skylande över u-baten, d{t de1ma befinner sig i u-läge.
Binnd de faktorer, som imerka å möjlighe ten av att frän
luftfarko st sikta u-båt, Lorde de Yiktigast e vara.:
u-båten s fiirg,
\'iiderlek en,
luftfarko stens höjd över vattnet,
·
u-båtens djup samt
spanaren s personlig a skickligh et.
Det är givet att u-båtens fiirg böra vara sådan, att den
så litet som möjligt skiljer sig från den vanligas te bakgrun den,
vare sig denna utgöres av luft eller vatten. Det bör sålunda
icke va ra någon svådghe t, alt på experime ntell väg utröna
den lämpliga Hirgtone n, något som vål nu ävC'n torde yara

U-båtens
färg.
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gjort inom de flesta rnariner. Man måste dock därvid tänka
sig u-båtens ytor uppdelade i två plan, nämligen h9risontella
eller nära horisontella ytor, som m. a. o. kunna synas uppåt,
och helt vertikala ytor. De förstnämnda ytorna böra målas
uteslutande med hänsyn till att försvåra u-båtens siktande från
luften, vare sig u-båten är i marsch- eller u-läge. För de senare bör naturligtvis gälla samma principer som å alla andra
krigsfartyg . Det torde numera vara ·ganska allmänt känt, åtminstone inom maritimt intresserade kretsar, att alla horisonte lla ytor å de tyska u-båtarna under kriget voro svartmålade, vilket ju f. ö. kunde kon stateras, av vem som så
önskade, vid några tyska u-båtars frivilliga internering i Karls krona i november 1918. Facklitterature n synes ~iven i allm~in 
het vilja fastslå en svart eller å tminstone mycket mörk färgton
såsom den inom nästan alla mariner förekommande å u-båten s
horisontella ytor.
Beträffande de vertikala ytorna finner man däremot min dre enhetlig het. Att olika mariner i detla fall kommit till
något skiljaktiga resultat, få r väl tillskrivas den omständiglwlen , att deras u-båtar ofta avses för operationer å skillda valtenområden med olika färgton å vattn et. Tyskarna hava t . ex.
anviint olika färg å u-bå tar som voro avsedda för Medelhavet,
för Nordsjiin, för Norra Ishave t, etc. En a v de ovan nämnd~1
tyska u-båtarna i Karlskrona var så lunda , utom å hori sontella
y tor, grå med oregelbundna brunröda ränder, m edan en annan
var helt mörkgrå. För N ordsjön fram hå lles a v några den
smutsgrå färgen såsom den l ~impligaste , medan italienanw
för sina kusthav förorda en violett f~irg.
Siirskilt å de horisontella ytorna tord e det Yat·a av stor
vikt, att det icke förekommer ens smärre partier, som i färg hän seende bilda avbrott mot den allmänna färgtonen.
Bottenlagets färgton inverkar även i n ågon mån, sä rskilt
å 1·in ga djup.
Exempelvis en u-bå t med mörka horisontell~~
ytor, bör sålunda undvika att söka vila å ljus sandbotten.
Väderlek en.

Aven flygmaskiner anses ja numera kunna uppträda
praktiskt taget a lla väder. Deras verksamhet som spanare
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blir dock i viss m å n beroende av väderleken. Tjocka liksom
lågt stående slutna moln , omöjliggör i regel all spaning från
luftfarkost. Vid tjocka ä r ju dock även u-båtarnas verksamhetsfält starkt begränsat. En faktor av ganska överraskande
betydelse utgör sjöhävningen, i det all även en helt obetydlig
krusning å vattenytan i högsta grad försvårar möjligheten att
genomskåda ett vattenskikt Redan vid sjöhävning motsva rand e ungef~ir 5 sek. meters vindstyrka, tord e möjligh eten av
vattnets genomsk å dande praktiskt taget kunna sättas. = O.
Denna olägenhet minskas visserligen något med ökad flyghöjd ,
men samtid igt ökas, i ännu hastigare proportion, svårigheten
att alls kunna se u-bå ten , p å grund av dess m ed den ökade
höjden intdiclande skenbara förminskning.
Häftig nederbörd liksom lågt stående sol inverkar ävenledes störande vid spaning fr ån luftfarkost. Spaning i bäring
mot solen blir i det niirmaste värdelös , även då solen står
som högst.
Angående solens shillning i förhållande till u-båtens stävriktning, bör beaktas , att u-båtens sb·ov, om djupet är ringa
och bottenlaget ljust, framkallar en ganska röjande slagskugga,
som ökas ju mera vinkeln m ellan u-båtens långskeppsrikt ning
cc h bäringen till solen närmar sig 90 grader.
Den lämpliga flyghöjden blir b eroende på dels från vilket Flyghöjden .
slags luftfarkost spaningen göres, dels om spaningen huvudsak li gen avse r att konstatera befintligheten av u-bå t i marsch läge ell er i u-läge. Flyghöjdens övre griins bestämmes av möjligh eten atl ä\·en med kikare kunna upptäcka ett så relativt
litet föremål , som en u-båt representerar. Avser spaningen
spec iell u-båt i u-läge, måste siffran för denna övre gräns
ytterli ga r e redu ceras . Den undre grä nsen åter får ej sättas
lägre, än att jag tack vare just h öjden, erhåll er elen ökade
möjligh eten att genomsk åda det vattcnskikt, som eventuellt
döljer u -bå ten. Dessutom inverkar h rir även luftfarkosten s fart.
En flygm:1skin m åste sålunda befinna sig hi\gre än exempelvis
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t•n l'asl ballong, då det gäller att upptäcka en u-b å l i u-läge,
en~ir,

pa grund av flygmaskine ns höga fart, synlinjens b äling

lill elen nedsänkta u-båten ändras m ed så stor hast ighet, att
iigat ej hinner uppfatta någon bild av u-b å ten, då denna passeras, även om elen eljest vore väl synlig för en observatör, som
befunne sig stilla i luften å samma höjd.
Pa grund av skäl som närmare motiv eras i nästa avdel ning, äro emellertid chanserna att upptäcka en u-hM i hell
nedsänkt liige ytterst små, särskilt då del område som skall
genomspana s är mycket stort. Det Lmde därför vara liimpligl
att bestämma flyghöjden mera med hän syn till möjligh eten
av aU u-bålen röjer sig genom att för längre eller kortare tid
lämna sitt helt nedsänkta läge, antingen för observation genom
periskopet eller för intagande av någon form av marschliige .
Engelsmänn en säga sig använda lägst 250 m. och högst
~)00 m. flyghöjd vid spaning efter u-båtar.
U-båtens
djup.

De l faller ju av sig själv alt en u-båt icke anviinder sig
av u-läget annat än då en verldig eller förmodad närhet till
rienden tvinga r honom därtill. Då u-läge av dylik anledning
intages, är första villkoret att u-båten nedgår till s. k. segelfritt
djup, m. a. o. ett sådant djup , att topparna av u-båtens periskop icke riskera att komma i beröring med kölen av ett över
u-båten passerande fartyg. Detta djup blir naturligtvis i någon
mån beroende på med vilka slags övervattens fartyg, man har
att räkna, samt' periskopsto pparnas höjd över köl å egen u-båt.
Det torde dock härvidlag, liksom eljest vid liknand e kalkyler ,
vara klokast att utgå från del för mig själv ogynnsamm astl'
förhållandet . Djupgående t hos dc slörsta nu befintliga krigs fartyg tord e närm;:t sig 10 m. Periskoptop parnas höjd över
köl varierar naturligtvis m ed typen samt är dessutom beroende
på om periskopen åro höj- och siinkbara (vilket nog kan anses
som regel å alla moderna u-bålar). Låt oss emell ertid även
här antaga en max-höjd av 10 m . från köl till periskopsto pp ,
vilken siffra torde vara ganska överensstäm mande med verk ligheten å flertalet u-båtar av ordiniir storlek (den s. k. u-båts -
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l,ryssa ren ii r naturligen medräknad) , så få vi ett minimim ått å
u -båtens segelfria djup av 20- 25 m. Det gäller då att aYgöra , om detta djup - låt oss kalla det u-båten s manöverdju p
- samtidigt innebä r skydel för upptäckt från luften, eller om
denna senare fara nödvändigg ör en ökning av manöverdju pet
Man får vål antaga att denna fråga nu är löst inom samtliga
marin er. Resulla t et faller n a Lu rligl vis inom ramen för del
»hemliga >>, varför vi här bli hänvisade till dc upplysninga r
som möjligen slå ti ll buds i den offentl iga litteraturen. Enligt
en amerikansk uppgift finna vi då, att man i Nordsjön med
dess grumliga vatten, icke kan se en u-båt å större djup än
12 m. , medan däremot i Karibiska viken, där vattnet lär vara
särdeles klart, u-båten kan observeras å ända ti Il 30 m. djup
- allt under myc ket gynnsamma väderleksfö rh å llanden. Utländska uppgifter i allmänhet framhålla, alt vid särskilt gynnsamma undantagsfa ll, kan mycket stora u-båtar siktas å max30 m. djup, men att man i medeltal räknar med lö ;'t 20 m.
såsom det betryggande minimidjup et för upptä ckt från Juften.
I Nordsjön säges redan c:a 3m. vatten över torntaket vara nog.
Ovanslåend e siffror få naturligen ej tillmätas alltför stor
betydelse, men vi kunna väl dock, utan att riskera större missgrepp, använda dem som ledning. Om vi därför antaga ett
djup av 30 m. såsom betryggande för upptäckt från luften, är
det väl gans k a sannolikt att vi befinna oss >> on the sa fe side>>.
Enligt ovan ha vi angivit u -båtens av andra orsaker hetingacle
manöverdju p till 20 a 25 m. En eventuell ökning av detta till
30 m . torde icke medföra någon nackdel av betydelse, m. a. o.
redan andra skäl än de som föranledas av risken för uppläckt
från luften, nödvändigg ör elt manöverdju p, som sannolikt under de flesta förhållande n torde vara i del närmaste betryggande för upptäckt från spanande luftfarkoste r .
Förutom ovan anförda faktorer (u-båtens färg, viiderlck,
flyghöjd, vattnets klarhet), tillkomma här ytterligare ett par
omständigh eter, som tarva någon belysning. Man kan nämligen tycka sig haYa fog för att ifrågasätta betydelsen av ubåtens storlek samt skillnaden i inverkan, om u-båten är stilla-
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liggande eller under gång. Beträffande storleken torde denna
vara av ytterst ringa eller ingen inverkan , om u-båten blott är
målad i lämplig färg och stillaliggande. Är u-båten åter under
gång, uppstå vattenvirvlar av propellrarna samt dessutom vid
vertikala delar, såsom torn, perioskop m. m. , vilkas röjande
inverkan givetvis ökas m ed u-båtens deplacement och fa rt.
Av skäl som vi häl' icke kunna närmare ingå på, bör luftobser vatorns synlinje helst bilda 90 graders vinkel med vattenytan
för att erhålla möjlighel att genomskåda ett vattenskikt Redan mycket små avvikelser från denna 90 graders vinkel redu cerar så avsevärt möjligheten alt genomskåda vattnet, att man
kan säga att observatören praktiskt taget måste befinna sig
rätt ovanför u-båten för att kunna upphicka den . Detta förhållande medför, att såvida icke ödet är myck et gunstigt, ford rar sökandet efter en helt nedsänkt u-båt ett mycket noggrannt
och systematiskt genomkorsande av Juften över det misstänkta
vattenområdet. Det är uppenbart, att svårigheten för luftobservatören ntt >> få korn på» u -båten ytterligare ökas, om denna
är under gång. Denna ökade svårighet minskas .iu av de röjande vattenvirvlar, som u-båten då åstadkommer, m en torde
icke helt uppvägas härutav. M. a. o., u-båtens storlek liksom
skillnaden i inverkan om u-båten är stillnliggancle eller under
gång, torde vara utan praktisk betydelse. Dock k an det för
mycket stora u-båtm· vara himpligt, att iakttaga större försik tighet (=större djup) vid gång med högsta fart, enär de upp kommande vattenvirvlarna då ökas högst avseväti. Högsta
fart i u-läge är ju dock en ytterst s~illan förekommande undan tagsåtgärd och kan ju aldrig innebära ett fortfarigh elstillstånd
av längre varaktighet.
Om u-båten har att räkna med fientlig spaning från Juftsk epp eller ballonger, är sann olikt att denna omständighet lika lecles framtvingar en ökning av djupet.
Som sammanfattning av ovanstående kan sägas, att beträffande djupet förefinn es absolut ingen omöjlighet att h elt un dandraga sig risken av uppti:ickt från luften , såväl vid förflytt ning under vattnet som vid vila å sjöbotten (elen nackdel, som
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en eventuell ökning av manöverdjupet möjligen inn ebär är så
obetydlig, att den kan liimnas ur räkningen), såvida ej bottendjupet lägger hinder i vägen . I detta avseende äro de Sverige
omgivande kustvattnen , m ed unelantag av Öresund , fullt tillfredsställande, varemot exempelvis Nordsjön nog lånmar en
del övrigt att önska.
Vikten av span~trens rationella träning såväl i alt upp- Spanarens
täck a föremål som att konstatera deras art etc., vore väl värd skicklighet.
ett kapitel för sig såsom varande alltför mycket åsidosatt hos
oss. Dock är ju denna fråga mera en organisationssak, varför
elen här förbigås . Det m å dock uttryckas den förhoppningen ,
att kunskapen om den ytterliga omsorg, varmed de utländska
luftvapn en under världskriget såväl uttagit som utbild at sina
spanare, blir oss en maning att härvidlag slå in på en ny bog.
I övrigt må enelast framhållas, att spanaren torde ha ringa
ell er ingen nytta av kikaren vid spaning efter u-båtar i u-läge.
Däremot är kikaren erforderlig, då det gäller att iclentifiern
ett å vattenytan upptäckt föremå l.
Engelsmännen sägas dock hava kikare konstruerade särski lt med hänsyn till förmågan att upptäcka föremål uneler
vattnet.

I detta sammanhang kan jag icke underlåta att framh ålla
en ganska beaktansvärd erfarenh et från världskriget, nämligen
att spanarens rapporter ofta ,·isat stor osäkerhet, stundom felaktighet beträffande angivandel av typen av siktade fartyg .
Detta förhållande synes peka hän på, att det, sannolikt på
grund av det perspektiv i vilket spanaren ser de uppiiielda
fartygen , föreligger stora svårigheter i desammas iden tifi erande, vill<et i sin ordning ytterligare understryker viklen av spanarens omsorgsfulla träning.
Det kan även ifrågasättas, om det icke vore Himpligt att
spanaren, för att säkrare kunna fastslå typen av siktade fartyg, alltid använde sig av flygkamera med stor brännvidd.
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Den bild som diirigenom erhålles, är ju i regel skarpare än
den , som jag får genom att direkt betrakta föremå let, även
med den starkaste kika re. Systemet lämpar sig dock icke
om det gäller att skyndsamt fastställa arten av siktade fiire mål, enär plåtarnas framkallande och eventuella förstorin g
erfordra r viss tid .
Av ovanstående framgår också, att dc "negativa rappor terna >> från luftvapnet icke få tillmätas ~illtför stor betydelse,
då det gäller spaning efter u-båtar, m. a. o. man kan aldrig
obetingat lita på en luftspaningsrapport, som exempelvis an giYer alt ett visst havsområde är fritt från fientliga u-båtar.
De n~galiva rapporternas otillförlitlighet torde f. ö. vara en aY
luftspaningens största brister, som i kanske ännu högre gmd
vidlåder densamma i lantkriget, exempelvis över skogig terri=ing.
1I.

-
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icke vara så skarp, att jag i densamma kan upptäcka en flygm askin ens å några tusen meters avstånd). I stället är synfä ltet g;mska begränsat, varigenom jag tvingas att föra objektivet i två plan, dels vertikalt 180 grader, dels horisontalt 360
grader vid hemisferens genomspanande. Då ju som regel
goda hållpunkter saknas å himlavalvet, siiger det sig själv, •
a tt det måste vara mycket sv~\ rt att avgöra , vilka rutor av detsamma, som jag genomspanat Och iiven om detta skulle låta
sig göra , har jag ändock ingen säkerhet fö r, ~1tt icke en flygm askin pä grund av sin stora hastighet, någonsin kommer in
i observatörens synfält, även om delta icke hoppar iiver något
parti av hemisfcren.
På materielens nuvarande ståndpunkt torde det därför
vara att fiirorda, att, sedan vanlig observation gjorts genom
per isko pet horisonten runt, hastigt höja u-båten så m yck et,
att tornluckan kan öppnas för direkt obs ervation uppi'll.

U -båtens möj lig'het alt sikta luftturkost genom
per is ko pet.

Siirskilt före övergång från u- till marschläge vore dl'l
giYetvis mycket fördelaktigt, om u-båten genom periskopet
kunde få en hastig överblick av hemisferen, för att konslatera
För alt möjli g0 111 fientliga luftfarkoster finnas i närheten.
göra detta har man i en del mariner infört periskop genom
vilka man kan se uppåt. Sålunda hade exempelvis tyskarn:1
å sina nyaste u-båtar ett tredje periskop, inrättat för observation uppåt. De tyska u-båtsofficcrare, som föregående november månad en tid uppehöllo sig i Karlskrona, lära dock h <t
varit av den åsikten , att dylika periskop vore ganska värdelösa, på grund av svårigheten att avgöra, om eller när hela
himlavalvet blivit genomspanat, vilket ju dessutom måste bl i
en mycket tidsödande operation. Tekniken torde nämligen i
detta hänseende icke ännu nått en sådan fulliindning , att jag
o·enom ett dylikt periskop kan på en gång överblicka hehl
~emisferen. (Visserligen påstås ett dylikt periskop-objektiY
vara konstruerat i U. S. A. , men i så fall torde dock bilden

III.

Kommunkiationsmede/ mellan luftfarkost och u-IJclt.

I och för samverkan mellan luftfarkoster och u-båtar är
det naturligtvis av vikt, att de äga möjlighet att meddela sig
med varandra. Gnist och signallampa utgöra härvid den mest
förekommande materi elen. Om stor skyndsamhet iir av nöden, kunna kortare meddelanden även överbringas med signalflaggor - event. semafor - samt stundom m edelst signalpistolskolt eller ral<eter. Sistnämnda materiel tord e komma till
sin rätt huvudsakligen för p å kallande av uppmärksamhet samt
i vissa fall för givande av igenkänningstecken.
Gnisten kan nu anses så fullkomnad , att den , iiv en för
förbindels en mellan luftfarkoster och u-båtar utgiir ett tämligen säkert kommunikationsmedel, då fientlig st(irning ej
hi ndrar. Luftskeppen haYa visat sig som säkra ayginne och
mottagare även å mycket stor distans, n'ledan flygmaskinerna
ännu så länge endast kunna funktionera som avgivare, och
detta blott inom ganska begränsad distans, varinande mellan
60 till 120 km., beroende på generatorns styrka, viiderleken ,

•
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m. m . D et är give tvis av stor betydelse, alt ~iven l'l ygmaski nernas radiostationer bliva ordnade som mottagare; dock sy nes ännu så sent som hösten 1918 en del tekniska svårighelC'r
hava kvarstått i detta häns eende. U-båtarnas stationer kunn a
numera i alla avseenelen anses tillfredsställande.
Vid dc tillfäll en , då gnist av n ågon an ledning ej kan an v~indas , tvingas m an att tillgripa optisk signalmatcrie l, varvid
signallampan intager främ sta rummet. »Meddelanden från
Generalstaben 1918 >> omn ä mner den s. k. Donathska lampan ,
med en vikt av 5 kg. och en ljusstyrk a av 10,000 normalljus,
Yilken m edgiver avläsning vid fullt dagsljus och m ed obeväpnat öga på ända till 8 km .
Fransmännen använda en liten portaliv strålk astare å vars
övre sida finnes en kikare, paraH el med de från ljuskällan utgående strålarna. Medelst kikaren h ålles apparaten vid avgivning konstant riktad å mottagaren , varvid elen senares m olsvarande kikare även underlättar avläsningen. U neler dager
sägas signaler kunna avläsas utan svårigh eter intill 3,000 m .
Signalflaggor eller stora dukar av olika färg och anbragta
i olika kombinationer kunna va ra lämpliga för att hasti gt
och på nära h åll ange k orta meddelanden , exempelvis i vilken
ruta en fiende befinner sig, hans kurs etc.
S. k . rapporthylsor torde huvudsakli gen komma till an vändning i lanclkriget , m en äro även där föga alt rekommen dera, på grund av att hyl sornas utkastande ej alltid obse n ·c ras ,
vartill k ommer, att dc ~iro gan sk a svåra att återfinna. D el
senare har man i sjökriget sökt unel erHitta genom a tt till h yl sa n aptera ett t orpedljus, som tänder, då hylsan komm er i
vattnet.
I detta samband kan ~ive n omnä mn ;~s ett av tyskarn:l
uneler kri get anvi'int sätt för att till luftfarkos ter angivn , om
en siktad u-båt tillhör egen styrka. Igenl,~inningstecknet bestod av en å backen placerad, horisontal, vi t skiva, m ed diameter ungefärligen av u -båten s breclcl. För att k k e verka
röjande, kunde denna skiva vid behov lwtiicl<as genom en
anordn in g inifrån båten .

-
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Duellen mellan luj'lfarl.:ost och u-båt.

U-båtens ringa m å lyta föranled er, att träffsannolikheten
som den erbjuder mot bombangrepp från luften, är ytters~
ringa, ja, så liten , att man nog måste a nse, att slumpe-n blir
den mest avgörande faktorn hii.rvicllag, såvida ej luftfarkosten
lyckas komlJUt u-båten alldel es in på livet. Detta bör dock
kunn a förhindras av u-bå tens kanon er, vilka ju i r egel äro
ordnade även som ant iballongkanoner. Dock finnes ett mo ment, då luftfarkosten, som en författare gansk a betecknande
säger, ogenerat kan sätta sig p å u-bå tens rygg och m edelst e11
eller flere bomber sänka denna , utan att u-bå ten kan p å något
sätt ingripa hindrande. D etta farliga mome nt intrMTar, då
n:båten är :mder upp - ell er n eddykning och så ledes ej har
nagot folk vtcl kanon erna för avvärjande av luftangrepp. Härav följer , att en u-båt , som inl å tit sig i strid m ed en Juftf:trk 0 st,
ick e bör söka övergå till u-läge uneler striden. Ett annalkande
av överlägsna fientli ga stridskrafter kan dock m edföra, a lt eu
h~sti g dykning är e nda möjligheten till riicldning. Anses clyknmg_ under elylika förhålland en som enda utv ~igen, bör v~iljas
en ttdpunkt, då luftfarkosten är så lå ngt borta som möjligt,
och helst i akterlig bi.iring oc h å kontrakurs i fiirhåll a nd e till
t~-bå te n , vareft er dykning göres med högs ta fart och m ed Himphg kursändring, så snart u-båll'n nått ett djup, som tryggar för
uppl~ickt. En dylik s nabbd ykning torde för en modern u-båt
till l minut, b eroende på dess sto rlek.
kräva en lid av
Antaga vi att en u-båt med en underva llensfart av 7 kn op och
en minsta dyktid av 30 sekunder i:ir i s tr id m ed en fl ygbåt om •
150 km:s has tigh et pr timme, så skall de nn a u-b~H vara å
~.in. 1,150 m. avstånd i hori son tal led från fl ygbåten , för a tt
~:att och jämt hinna dyka , innan flygbåten b efinner sig rätt
over honom. Med ett luftsk ep p som motståndare, ökas c han::;_erna avs evä rt för u-båten. Taga vi exempelvis en Zeppelinare HY 191 7 å rs typ , där max.-farlcn är 110 km ./timme,
behö ver samma u-båt enelast befinna sig å c :a 800 m . a vstå nd
för att hinn a fullborda sin dykning, innan luftsk epp et iir riitt
ovanför. Hiit· tir ej inrii knacl den tid so m erfordra s för alt m ed
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respektive luftfarkoste r verksiiiila en 180 graders gir, om dess:1 .
då u-båte n börjar dyka, äro å kontrakurs. Den tid som e!l
ordini:irt bombkastni ngshydropl an behöver för dyiik gir , tonhkunna sättas till c:a 30 sekunder , eller samma tid som den
ovan antagna u -båten behöver för all dyka. Fiir elt luftskep p
bl ir givetvis denna siffra ännu högre.
Om man får sätta tro till notiser i tid ningsp ressen O(' h
t'acklittern turen, skulle flygmaskine r i elt fl er tal fall ha lyc kats besegra u-båtar genom kastade bomber. Vid de flcs t:1
dylika tillfäll en sägas dock u-b åtarna ha befun nit sig i marsch läge . Vid anfall å u-båt i u-läge, synes det lyckade r esultatet
van licren ha bedömts med hänsyn till observe rade olj ef läckar
tl
å vatten ytan. Dessa kunna ju dock h a föranletts även aY
andra orsaker iin u-båtens förintande. De mot u-bå t mwän da
bomberna synas i allmii.nhet ha inneh ållit en sprängladdn ing
av c:a 50 kg. ballinit och varit så anordnad e, alt de bring:1ls
till explosion av vattentryck et sedan bomben sjunkit till visst
djup, som då bör vara större än u-båtens. Deras verknin gsradi e angives till 50 :1. 150 m.
U-båtens utsikter alt med sitt artilleri skada luftfarkoste r
torde vara tämligen stora vid strid mot luftsk epp, mindre m ot
flygmaskine r, allt under förulsiitlnin g att dc båda motst~ln
darna söka strid med varandra. l allmänhet måste nog nnses,
att u-båtsenhcl en är så värdefull jämförd med flygbåtsenh ete n,
att det synes ytterst tveksamt, om u-båten alls bör riskera
stridmed flygbåt. Aven om flygbåten har ringa utsikt all m ed
sina bomber kunna träffa u -båtens skrov, är dock icke otänk bart, att u-båtens å däck befintliga, fullkomligt oskyddade p ersonal lätt kan träffas av fl ygbåtens maskingevä rseld, och förJuslen av blott en enda man å en u-båt är ganska kännbar.
En strid mellan en engelsk u-båt och ett - möjligen flere
- tyska hydroplan i jnli 1918 är gansl;.n belysande. De tyslw
flygbåtarna överöste u-båten med alla medförda bomber, sam tidigt som deras maskingevä r underhöllo en livlig eld. Ubåten, som h ela tiden höll sig under gång med högsta fart
marschläge, lyckades dock med sina kanoner hålla flygh n-
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tarna på så pass stort avstånd, att de ras kastad e bomber ej
m edförde n ågot allvarligt r esultat. Däremot dödad es - ell er
sårades svårt - sex man , därav en officer, av fl ygbåtarnas
gevärs eld, varjämte styrinrättnin gen något h ave rerades . Ä ven
m ed de t resultat, som sål unda vanns , kan anses, alt u-båtens
stridsvärde avsevärt n ed sa tles endas l på gnmd av personalförlusten (c:a 17 ;k av besättninge n).
Vid strid m ellan u-båtar och luftfark oster hör även Lagas
hänsyn till om u- båten tror sig kunna p:lräkna hjälp ell er
m otstånd av andra i närheten befintliga sjöstridskra fter. Med
tank e härpå säga sålunda enge lsmänn en, att deras u-båtar i
Nord sjön aldrig tvekade att upp taga strid med tyska flygma skiner, emedan de, på grund av Englands herravälde på
vattnet, oftast kunde påräkna snar undsättning , men däremot
knappast b ehövd e riskera oförmodat upp triidande av fientliga
sjöstrids k ra fler.
Som sammanfatt ning av ovanstående torde kunna fastslås, att u-båten som r egel bör undvika strid med luftfarkoste r,
särskilt flygmaskine r , ty föga är därmed att vinna men mycket
att förlora. En tysk u-båtschef säger på tal härom, att >>man
inl åter sig aldrig av fri vilja på en duell med flygmaski n en.
V.

Filka slngs luftforkoste r lämpa sig bäst vid opcrnl ioner
med eller mot u-båtar '!

Man hör ofta yttras, siirskilt av personer som iignat sig åt
flygtjän sl, att luftskeppen kunna anses utdömda redan på
grund av sin stora sårbarhet. Just delta skäl synes mig dock
i viss mån vederlagt av rle tyska Zeppelinrai derna mot England, cliirvid luftskeppen ofta hållit sig uppe i luften i 30 timmar och däröver, och samtidigt motstålt anfallen av det engelsk a luftfiirsvnre t, som Yäl både i teknisk och organisator isk
full ändning saknar sin like. Vore sårbarheten så ofantligt
stor, skulle nog icke flertalet av dessa luftskepp lyckats återvända till sina bnser. Dock ä r o flygbåtarna givetvis mindre
Utsatta för risken att bli nedskjutna , och besitta dessutom den
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fördelen att hastigare kunna genomspa na ett givet område. A
andra sidan blir säkerligen luftskeppe ts spaning långt mera
värdefull på grund av dess lägre fart, och just som vapen m ot
u-båt besitter det en oerhört viktig egenskap, nämligen att ,
då något misstänkt siktats, å ellet· under vattenytan , kunn a
stoppa för fortsatt noggrann are observatio n, medan flygbåten
i dylika fall måste vända och sedan nog får svårt att återfinna

Det torde vara svårt att ena sig om endast en typ aY
Juftfarkos ter såsom elen enda saliggöran de vid operation er med
eller mot u-båtar. Luftskepp en synas mig dock besitta så
mån ga och avsevärda fördelar gent emot flygbåtarn a , att det
måste anses felaktigt att helt och hållet utdöma dem . Tyvärr
äro de mycket dyrbara , vilket ju för oss oftast spe lar en alltför
avgörande roll.

den misstänkt a punkten.
En flygbåt kan på grund av sin ringa aktionsrad ie ick e i
luften åtfölja en flotta , följaktlige n ej heller en u-båt, meda n
luftskepp et härvidlag har nästan obegränsa de möjlighet er.
Viiridskri get visar också, att bå da de stridande partern:1
anv~int luftskepp i stor utsträckni ng just vid spaning efter ubåtar. En engelsk författare går t. o. m. så långt, att han
fl917 ) anser det förnämsta motivet för en fortsatt ökning ay
den engelska luftskepps flottan vara just denna typs överlägsenhet vid spaning efter u-båtar.
Engelsmä nnen ha konstruer at ett slags mellantin g m ellan
luftskepp och flygmaski n, som i sig skulle förena bådas för delar, dc s. k. >> submarin e scouts >> ell er >> blimps », vi lka iiYe n
kommit till stor användnin g vid kustbevak11ingen.
Tyskland har även använt luftskepp i stor utsträckni n g.
särskilt vid patrulleri ngen av vattnet mellan Skottland och
Norska kusten, dels för att varna egna u-bålar för nillor, del s
för samarbete med u-b åten i handelskr iget. Unel er sista krigså ret har i Tyskland även kommit till anY~indniug ett slags
små, 1nycket snabba flygbåtar, konstruer ad e uteslutand e för
samverka n med u-båten i handelskr iget, och med sådan flyt kropp , att dc även i ganska avsevärd sjöh~ivning kunde Yilo l
;\ vattenyta n för sparande av sina förråcl.
Fransmän nen ha ganska mycket använt >> ballons captifs »
,·id bevakning av sina kustvatten mot minor och u-båtar; stundom hava dessa ballonger bogserats av mindre patrullfar tyg.
Luftskepp ens överlägse nhet över flygbåtar vis ~\ vis gnisten
är förut påpekad.
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VI.

Flygbåten s förmåga alt höja träffsanno likltefen av
från u-båt utskjuten torped.

Redan andra krigsåret gjordes såväl i Sverige som Tysk land försök att genom elektrisk överföring rindra kursriktningen av eu utskjuten torped. Försöken utfördes i Sverige
från skjutbro och voro bl. :1. baserade på all ledaren såg·
torpedban an tydligt. Under gynnsamm a förh å llanden sägas
försöken hava utfallit väl. De ha sedermera upprepals från
flygbåt, varvid man även tänkte sig en sanwerka n med u-bål ,
vilken senare sku ll e tjänstgöra som ett slags rörligt torpedbatteri åt flygbåten , varifrån torped en efter utskjutnin gen
skulle maniivren ts mot målet. ,\nnu å terslå r dock härvid så
många teknisl\a svårighete r att liisn , att denna mycli:et intressanta fr~tga tyv~irr m ås te liimnas å sido t. "·
VII.

U- båten som ett slags moder/art yg /ör /lygb ätar.

Under v~irldskriget hm· bland andra mer eller mindn' möjliga proj ekt framkasta ts tanke n pfl att transporte ra flygbåtm
å u-båt. Andam å let dänned skulle vara all iika fl ygbftte ns
aktionsrad ie ä vensom möjlighete n att u ta n fiendens vetskap
föra flygbåtnr till ett från hemlande ls baser mer :wliigsel område. I tekniskt avseende innebiir nog deU;t förslag ingen
omöjlighe t, s~irskilt om man anv~inder sig av cll'n hopfällb:u a
engelska konstrukt ion en å flygbåtar, som nog kan rymmas
inom en stor u-båt. Dock torde v~il de flygbåtar , som skola
använda s på detta siitt, bli relativt små, med chirav följande
ringa b~irkraft för bomlwr oeh sålunda av ringa slridsviird e.
Tidskrift i Sjöväsendet .
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Dess utom torde deras ut- och insättande å u-båt erfordr:1
mycket lugnt väder och i alla händelser bli en ganska tid södande operation.

fartyg. Enda möjligh e ten för u-båten att här göra sig gä llande synes mig därför böra vara byggd p å den förnt;;;iHtningen, att en väl planlagd och utförd samverkan med luftvapnet
förefinnes. Därvid skulle jag vilja gå så långt, all jag ifrågasätter, att, om man verkligen vill åstadkomma bäsla möjliga
resultat av denna samverkan, bör man taga steget fullt ul, och
låta u-båtarna ledas fr~m luften , d. v. s. deras gemensamme
befälhm·are ~ här kallad flottiljch efen -- bör vara embarkera d å en luftfarkost och därifrå n utöva sitt befäl. Man hör
besinna, att u-båten, överlämnad åt sig själv, vet så goll som.
intet av det som tilldrar sig utanför hans mycket trånga synkrets och när han äntligen upptäcker sin fi ende, är oftast farten för liten för att kunna utnyttja Higet. Döremot mel u-båts flottilj ch efen å ett luftfartyg, exempelvis 1,500 m. högt, Yidgas
synkretsen till en cirkel m ed c:a 80 distansminuter s radie. Vilken fördel detta inn ebär, synes mig uppenbart. Här tillkomm er också den icke mindre viktiga omsti.indighel<'n, att på
grund av denna ökade synvidd, bör flottiljchefen med vida
~törre framgång kunna bedi.inia det allmänna taktiska läget
och möjligen sluta sig till vilka rörelser fienden kommer att
företaga.
Man kan tänka sig tvenne avsnitt av sjöslaget, då en dylik
luft-u-båts-tak tik bör kunna etableras med relativt stor utsikt
till framgång, nämligen vid sjöslagets början och vid dess avslutande.
1\-led sjöslagets början avser jag det skede, då huvudstyrkan befinner sig under övergång från marsch- till stridsformeiing. Vi tänka oss tvtt slagflottor , som söka stdd med var. andra , vardera föregången av sin spaningsstyrka , samt utgå
vidare från h·å antaganden , såsom de sannolikaste under dylika förhållanden, nämligen
:>tt sedan kontakt uppstått· mellan spaningsstyrko rna,
komm~1 huvudstyrkorn a att draga sig mot den punl-:t, där denna kontakt inträffat, samt
att huvudstyrkan ej önrgåi- till shidsformerin g förrän
så sent som möjligt före kontakt med fiPntlig Jnwnd styrka.

Tillämpningen av U-vapnets uppträdande vid en del
krigsfall, gynnat eller motverkat av ett
förefintligt luftvapen.
Med stöd av det ovan sagda vill jag nu söka draga någ m
slutsatser angående det inbördes förhållandet m ellan luftfa r koster och u-båtar, och söka få fram några synpunkter beträffande u-båtsförband ens taktik, som kunna tänkas föres tavade
av luftvapnets tillkomst och utveckling.
Den genomgående pdncipen härvidlag torde i största korlhet kunna uttryckas så, att vid samuerkon m ellan de båda
vapnen är u-båten, på grund av låg fart och mycket lit en
>> ögats höjd >>, mer än något annat fartygsslag i behov av en
extra spaningshjälp, såväl för sin egen säkerhel som för att
bättre k omma till sin rätt gent emot större fientliga fartyg .
Luftvapn ets karaktär av cmti-u-båtsuop en å ter framträd er mest
i dess förmåga att konstatera om och var u-båtar finnas; un dantagsvis finner . man luftfarkosten som ensam bekämpan•
a v 11 -båten .
l.

Sjös lag et.

Beträffande sjöslaget vet man tyvärr ännu föga om i vilken utsträclming u-båtar under världskriget deltagit i sjöslag
mellan arlillerifartyg. Vanligen framhålles som skäl mot u båtens uppträdande i sjöslaget, att de oerhört hastiga växlingarna i fartygens lägen, gör det omöjligt för u-båten , att med
sin låga far t hinna fram inom torpedportee. U n der världs krigets senare del var ju sålunda en variation i stridsavstånd
av ända upp till 700 m ./min . ingen ovanlig företeelse. P å
grund härav synes det kanske hopplöst för u-båten att komma
fram i anfallsläge under ett sjöslag mellan moderna artilleri -
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Vi tänka oss vidare u-båta rna placer ade m ellan huvud
fart
deras
som
styrka n och spanin gen, så långt frams kjutna ,
flygbå tar medgi ver. Luftfa rtygen medfö lja spanin gsstyr kan,
i sitt eget
na å för detta ändam ål ordna de fartyg , luftsk eppen
eppen ,
luftsk
böra
g
spanin
g
eleme nt. Vid konta kt med fientli
kunn a
tar,
flygbå
av
de
anting en själva , eller genom frams ändan
hrikt marsc
utröna fientli g huvud styrka s läge och ungefä rliga
exemå
ning, vareft er u-båts -flotti ljchefe n , som är embar kerad
g hu fientli
där
plats,
den
a
bedöm
pelvis ett luftsk epp, söker
ar
placer
och
ing
ormer
stridsf
i
vudsty rka sanno likt utveck las
lser
hånde
alla
i
eller,
,
däreft er sina u-båta r med hiinsy n därtill
kt mellan
så, att u-båta rna kunna gå till anfall strax före konta
i detl:1
huvud styrko rna. Event uelt kan det vara lämpli gt att
om fien ögonb lick uppde la u-båta rna i grupp er å ömse sidor
avstån bör
erna
grupp
u-båts
dens bedöm da marsc hväg. Inom
tionen
inuka
komm
av
det m ellan fartyg en - för under lättan de
et
anfall
då
ick,
- vara det minsta möjlig a, intill det ögonb l
h
marsc igångs ättes. Då hastig förf lyttnin g ej nödvä ndigg ör
liige för
läge, bör endas t en u-båt pr gTupp inneh ava detta
.
komm unika tion med luften
ely Vid sjöslag ets ouslut unde shilla sig möjlig hetern a för
sere.
amma
lika operat ioners genom förand e betydl igt gynns
böra
dra,
dan huvud styrko rna komm it i konta kt med varan
å ett omu-båta rna hållas väl undan dragn a från stridsp latsen ,
t avstån d
sådan
på
och
baser,
ns
råde m ellan denna och fiende
som, ha r,
enhete
mot
a
från stridsp latsen , att dc hinna ingrip
skola
rna
u-båta
o.
verera de i striden , söka sig hem. M. a.
fn
tänkas
hållas väl samla de å en plats, därifr ån de kunna
här ytter .1pere ra på de inre linjern a. En omstä ndighe t, som
radl'
ligare inverk ar till u-båta rnas förmå n , är, att dylika havere
taga
att
För
rad.
educe
r
a
fartyg i allmä nhet fått sin fart gansk
efter
Liou
att
mig,
ett exemp el från världs kriget , synes det
tyskarn~1
Nords jöslag et aldrig borde n ått engels k hamn , om
naft till hand s en från luften ledd u-båts floUil j.
dess<~
Vilka slags luftfar koster som bli de lämpli gaste vid
er.
faktor
olika
av
ald
mångf
operat ioner, beror ju på en sådan
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ramen
att frågan sk ull e bli alltför vidlyf tig att diskut era inom
gen
spanin
att
gt,
lämpli
för denna uppsa ts. Försla gsvis synes
sammed
och
tiUd elas minst ett luftsk epp, som framg år över
embar ma fart som denna och å vilket u-båts flottil jchefe u är
ortera de
kerad, samt dessut om en avdeln ing flygbå tar , transp
starta ,
de
ån
dårifr
,
fartyg
gens
å något eller några av spanin
åtarFlygb
.
korna
gsstyr
sedan konta kt uppstå tt mellan spanin
att
för
ulla,
na bli, om ej nödvä ndiga , så dock mycke t värdef
luftå
med tillhjä lp av sin högre fart h å lla u-b åtsflot tiij chefen
er samt
skepp et under rättad om fientli g huvud styrka s rörels
eppet
Luftsk
rna.
u-båta
med
upprä tthå ll a hans förbin delse
m era
sig
hålla
het,
måste även, på grund av sin stiirre sårbar
böra
rna
ygbåta
undan från stridsp latsen , vilken därem ot fl
kunna passer a med mindr e risk.
an De k ombin atione r, som k unna uppstå, om fiende n
re att
igtvis
naturl
a
komm
,
ik
vände r liknan d e luft-u- bå ts-takt
de.
gällan
sig
gör
ste
sultera i en luftstr id , där den starka
2.

SJ..:i.irgårcls- och lokolj" örsuor et.

Det komb inerad e luft- och u-vapn et kan hiin·id hinkas
en
f~ sin hun1d saklig a uppgi ft som ett slags bevak ning, anting
till
eller
ård
till en sjösty rka förlag d i positio n inom en ski:irg
~n l•u stfästn ing, eller till en i övrigt oskyd dad' ku s~o rt, eller
egen
~ lutli gen för att hindra fi entlig insyn och störni ng Yid
elexemp
råde,
årdsom
skiirg
fl.otta s förfLy ttning inom ett större
rd.
VIs Stoc: kholm s skärgå
till
Härvi d torde vara lämpli gt aLl avdela luftfar koster na
rna
u-båta
en yttre linj e med spanin g som huvud uppgi ft, och
höra
arna
U-båt
t.
uppgif
nde
spärra
mera
till en inre linje med
luftfar
då
,
en
linj
inre
elen
från
s
naturl igtvis kunna deta ch era
här
Även
åL
sförem
anfall
tygen upptii cka och anvisa lämpl iga
et, att
synes lämpli gt, eh uru mindr e nödvä ndigt än i sjöslag
luften
å
U-bå tarn as gemen samm e befälh avare är emba rk erad
verfarkos t för att undvi ka onödig tidssp illan genom orderö
förin g m . m.

- :no U-båtarnas svårighet att ope rera i de vatten , so m ligga i
närbeten av en kustfästning med effektivt ordnad luftspaning ,
framgår bl. a. av det faktum, att genom det tyska luftvapnets
utveckling under världskriget, de engelska u -båtarna så små ningom måste inskränka de operationer, som de i krigets bör ja n igångsatt i Deutsche Bucht.
Luftvapnet bör även kunna underHitta u-bålarnas utbry tand e ur ett skärgårdsområde eller från annan operationsbas.
Dc tyska u-båtarnas ut- och inlöpande i den viktiga u-båtsbasett
vid Zcebriigge~Ostende säges sålunda hava möj liggjo rts endast tack vare luftspaningcn .
3.

U- båturnas självständiga offensiva up piruriande
samband med luj'tfarkos ter.

Vid l'ramstölar mot fiendens kust kunna luftfarkostern a
bli s~ircleles värdefulla för att verkställa en fö rberedande r ekognoscering åt u-båtarna, eveuluelt med ändamål att utröna
fi ent!ig:t spärranordningar, såsom u-båtsnät, rninbarriärer etc.
Likaså i handelsk riget, liksom vid anfall å fientliga tra nsportflottor, bliva luftfarkosterna säkerligen av ovärderlig nytta för
u-båtarr1:1.
Di't u-båten å dylikt sätt uppträder å längre avstånd från
sin bas, uppstår frågan, på vad sätt u-båten lättast skall komplettera si n a förråd. Skola u-båtarna själva återvända för detta
ändam:\1, förl oras dels tid, dels kan det bliva svårt eller kanske
mnöj li gt, att på grutid av fientlig spärrning in-. och utlöpa i
den egna hasen. Med ett gott luftvapen till förfogande, syn es
det litltast att ordna rlenna förbindelse så, att det blir luftfarkostcm:l , som förse u-båtarna m ed erforderliga förråd. Dc
modärn a luftskeppen läm.na härför nästan obegränsade möj ligheter och iiven pr flygbåt torde u-hålarnas förråd i viss mån
kunna kom.plettcras. Hiirmed vinnes , att denna tillförsel vållar minsta tidsutdrägt och bör kunna försiggå tämligen ostör t
av fienden.
Första gången under världskriget, som vi se ett resultat aY
luft- och u-båtsvapnens gemensamma uppträdande, är då den

\
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t ysk a U: 9 ~än k te de enge lska kryssarna Aboukir , Hogue och
Cressy, vilket var frukten av ett luftskepps spaning.
Ett annat exempel från världsk riget å flyg- och u-båtars
gem ensamma uppträdande finna vi i tyskarnas landstigningsfö retag mot Öset-terrängen .

Som avslutning vill jag blott med några ord framhålla,
a tt en nöjaktig utredning med positivt resultat av det ämne,
som här förelegat, icke låter sig göra utan föregående väl planlagda och utförda praktiska försök , ävensom att, sedan dessa
för sök lämnat en någorlunda säker grundval att bygga vidare
p å, erfordras ytterligare övning, och mycken övning, i samb a n d med flottans övriga vapen. Att dylika prov och övningar
hitintills så föga förekommit hos oss, är, för att uttrycka sig
hovsamt, högst förvånande, men får väl delvis tillskrivas vårt
luftvapens efterblivenhet.
Ävenledes bör betonas viklen av, att även elen personal,
som icke har direkt beröring med dessa båda vapen, görPs
bättre förtrogen med rleras taktiska användning och då i första
h a n d deras utseende i olika lägen och situationer. Även gem ene man, som ju dock skall kunna användas i den så viktiga utkikstjänsten, måste hava fullt klart för sig hur en flygbåt eller lt.-båt ser ut, icke blott då denna befinner sin'
h stillalio·_
b
gande i sin hamn, utan än mera i de olika situationer, i vilka
h an under krig kan behöva identifiera den. Eljest händer
· lätt samma misstag, som under krigets första dagar inträffade
i T yskland, då flygstationen i Vi lhehnshaven erhöll gnistmeddelande från en kustutkik: >>Fientlig flygmaskin siktad över
Emden - kurs os b. ~ Meddelandet föranledde naturligtvis
ögonblickligen stort flygallann, såväl ombord å i hamnen sta tionerade fartyg som i land. En kvar senare nytt gnistmeddelande: >> Rapporterad fientlig flygmaskin var en stork ». Misstaget kunde ju lika vål skett andra vägen , då det kunde blivit
nog så ödesdigert.
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Några reflexioner över officersutbildningen och tjänstegraderna vid flottan.
Den nuvaran de sjökrigss kolcorga nisatione n m edgiver en
1
län gsta utbildnin gstid av 3 / , å r, ferier m edri:iknat. Det torde
ha visat sig, att kadetten p å denna tid ej hinner inhämta den
nöjaktig a praktisk a fät•dighe t i tjänstens olika grenar, som
man med rätt ell er orätt fordrar av den n yblivn e offi ceren .
Framför allt har den så viktiga sjömans utbildnin gen blivit
eftersatt. Den nuvara nd e organisa tionen av sjökrigss kolan
ri:i knar nämlige n dels med en sjögåend e långr esa p å minst 6
månader , dels ock med en övningst id ombord under de därp å
följande 3 somrarn a fr. o. m . 15 maj t. o. m. 15 oktober. Som
regel hava kad etternas, sjöexped iti oner dock slulal redan i september , vilket medföl·t en förkortn ing i den redan förut knappt
tillmätta utbildnin gstid en ombord. Villi gt må här erkänn as
att av kristiden skapade fö rh å lland en bidragit till att understryka systemet s svaga sido'r.
Med fä nrik sgraden s införand e gives en möjligh et att för bättra och fördjupa utbildnin gen och att, innan den un ge offi ceren tages i anspråk för mera självstän diga befattnin gar,
skänka honom möjligh et atL inhämta den härför erford erli ga
rutinen och e rfare1~heten , dock en d~st und er förutsätt ning att
tid en ifråga betrakta s som prövning s- och utbildnin gstid , vilket
den väl ock lärer vara avsedd till. Så har den emellerti d ej
begagn a ts. Någon enh etlig och planmäs sig utbildnin g får fänriken ej genomgå . Han använde s förn~im li gast till att fyll a
ut luck orna i officersk å r en , och detta placerar honom ofta på
befattnin gar, som. han ej kan anses mogen för . Den orilttvisa ,
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som härigeno m verkligen vederfar es honom , har man kanske
sökt gottgöra genom att så lindrigt som möjligt tillämpa b estämmel serna om vitsords avgivnnd e. Detta åte rigen kan så
småning om föda den allmänn a uppfattn ingen , att kadetten ,
sedan han erhållit fänriksg rad en , endast har att in vänta den
lagstadg ade tid en för fullmakt s erh å ll ande, oavsett hur han
sköter sig. Denna uppfattn ing kan vinna ytterliga re stöd däri
att den nyutnäm nd e fänriken redan efter 6 månarl e r från ut,;ämning sdagen har rättighet ntt söka specialut bildning . Man
kan dock ifrågasät ta lämpligh eten av att specialut bildning få r
erhållas innan fullmakt en vu nnits. Det förefalle r som om fänrikstiden kunde och b ehövde använda s på bättre sätt. Och
med tank e p å den i vissa avseende n knapphä ndiga utbildnin gstid en i sjökrigss kola n , bord e fånriks å r en m ed förd el kunna använda s för att under god ledning bibringa den unge officeren
ökad rutin och sjöman skap ävensom vidgade kunskap er i s:'J. .
dana praktisk a tjänstegr enar, som varje officer bör behfirska ,
oavsett vilken specialgr en han sede rm era vä lj er .
I sto ra drag synes fänriksti den m ed förd el kunna utn y ttjas p å följand e sätt.
Efter avlagd sjöoffi cersexam en komm end eras fänrike n i
befäl skurs p å pansarb åt (ell er i exercis skola ) och får dä r und<'r
utvald ledning fortsätta sin utbildnin g i såclann grenar ;nr den
praktisk a tjänste n, som i sjökrigss kola n få tt stå tillbaka, eller
som rent av a nses böra flyttas från sjökrigss kolan till hefäl s.kurs för fänrikar. Dessutom bör fänriken tjän stgöra som instrul<tör undt'r ledning av ä ldre ofl'ic e r, i ege nskap av nit•·:i dande officer de ltaga i elen prakti ska fartygslj iinstPn <;amt i
övrigt lämnas a ll den handled ning, som den unge officeren helt
visst är i behov av, om han frå n b egynnelsen s kall erhålla en
rätt u ppfattnin g om sin tjänst oc h dess förplikte lser , men iiven
om officeren s ställning och fiir p liktr ls er som sådan.
Nästfölja nde vår k omm enderas fänriken till benilsku rs i
skjutsko la samt genom går på hösten samma år signalsko lan.
I öv1i gt bör h an erh ålla kommen d ering på pansarb åt (ej ka dettfartyg) och där tjänstgör a som 2. k var lerso fTi cer oc h diirm ed följande befattnin gar.
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En såda n anv~indning av fänrik sliden , som ovan skissera ts, blir oberoende av om fullmakt kan som nu erb:"tllas efter
2 å r , eller om denna tid , såsom föreslagits , göres kortare .
Up prepade förslag från flottans myndigbeler att fö~· rekryte ringen s förbättrande avkorta fänrik sliden ha dock mott m olstånd fr å n armens myndigh eter, och samma öde h ar veder farits det förslag i nämnd riktning , so m nu avgivits av de sakkunnirre i deras betänkande över offi cer srekr yteringen . Da
den nab viig måhända icke är framkomlig , kan möjligen del
önskade resultatet vinnas på ann at sätt i sa mhand med en
omläggning av officersg raderna inom flotta n, om dctt:1 m t>cl
hä nsyn till tjänstens krav visar sig behöv li gt.
"
Man bör vid denna fr ågas bedömand e ku nna utga ifr ån
att sjötjän stgörin gen och dess fordran p å o lika officersgrade r
iir utslagsg ivand e och att fordran på likformighet med andra
vape 11 s o frie ersg ra der är a v underordnad betydelse .. . Nu ~~ro
ofl'ic er sg rndcrna vid flottan identi sk t lik a dem v1d armen.
Detta kan bero p å, antingen att tj äns tgörin ge ns a rt vid flottan
och armen är identiskt lika och alllså kräv er sa mma gradering ,
el ler ocl;.s~l att ende ra parten i likhetens intresse fått o fl' ra
he r~ittiaad e önskem å l. Att det senare to rek
t..la.. nstaiirin"ens
b
b
.
vara fallet blir t ydligt, då man för flottan s del granskar dessa
~

spörsmål.
.
.
Det biir cnwlle rtid förutskickas, att hur gradenngen m om
en offi ce rsk år än göres, så måste ibland de olika graderna in om
lj~inste n förskjubl varandra. Meningen är så ledes endast <:U
utfinna , huru en sådan g radering i stort se tt bör avpassas fo r
att tillfredsställa tjänstgöringens oavvisli ga krav.
För lj'ä nst«örinnen ombord behöves off ice rare de ls i und er.
b
b
l
ord nad e, mindre krävande b efattnin gar , dels i självstä ndiga oc 1
ansvarsfulla befattningar, ofta fordrande specialutbildning, dels
slutligen i Jed:md e befattningar såvä l p å enba rt fa rtyg som i
fartygsförban d.
För enkelhetens skulle komma förnä mli gast förh å llandena
på våra 1. kl. fartyg att tagas som exempel, och början göre_s
då m ed den grupp av officera r e, som här må benämnas detalJ och vaktgörande offic erare eller k ommend erade officerare.

-

275 -

Den vikti gaste bland dessa är AO, som skall vara s pec ialutbildad samt inn ehav a sådan tjänsteå ld er , att han hunnit förv ~irv a en god porti on erfare nhet och i övrigt kan intaga en ställ ning över dc andra komme nderade ofl'ice rarn c ombord.
Vidare .s kall bland de vaktgörande oft"i ce r::nn e finna s till gång på utbi ldad e ll er und er spec ia lutbildning varande AO"
även som GO och TO. D eras poster vid drabbningstj ii nst, eller
ick e mindre deras ställnin g so m manskapets utbild are samt
som VO fordrar av dem mognad och goda hirdigh eter i den
praktiska fartygstjänsten , inh~imtad e under å tminstone ett pa r
års officerstid. Bland de äldre J, omm e nderade offic erarne bör
även NO kunna uttagas.
Som biträdande offi cerare på o lika drahbningsposlcr , samt
vid. vakttj~insten er ford ra s ett antal yngre offi cerare, på vilkas
tjänsterutin och erfa renhet ej så höga a n språk behiiva eller
kunn a stä llas .
Med början nrrifrå n b öra dessa ön sk emå l lämpli gen kunn :1
n ås, om till gång finnes p å följande officersgrader.
l. Fä nrikar, som biträdande officerare;
2. Löjtnanter och un ga k a ptene r som vaktgörand e offi cerare oc h detaljofTi ce rarc.
N åg01: underlöjtuantsgrad synes ej erforderlig. Fri n riken
bör, såsom tidigare framhållits , för sin utbildnin g anes till bi trädand e offi ce r. Sedan h an genomgå tt sin f~inrik s tid och erh å llit gott vitsord, b efordras han till löjtnant. Hä re mot tord<'
in gen rimlig anmärkning kunna göras. Skilln aden m ell an fän rik oc h underlöjtnant ä r n äml igen endast fullmakten , vars betydelse viss erligen ej får underskattas; m en då vi här utgå tt
ifrå n att sjötjän stens kra v i vidaste utsträckning bör göras
n o rmerand e för gradet·ingen , så blir underlöjnantsg raden öve rflödi g.
Finnes efter fänrikstidens slut ick e ledi g liijtnantsbestäl lnin g, bör fä nriken erhålla löjtnants grad och fullmakt på fäu rikslönen .
Saken är f. ö. redan tillämpad. Flottan har n ämligen
f. n. in gen i tjänst varande underlöjtn ant, utan fänrikarna hava
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r.r!H'illit befordr an direkt till löjtnant . Någon opposit ion häremot har ej förmärk ts. På detta sätt löses även nöjaktig t frågan
om fänrikst idens längd , då med underlö jtnantsg radens försvin nande hinriks tiden bör sättas till två år.
Nästa fråga blir om kaptens grad en i sitt nuvara nde skick
i1r i god överens stämme lse m ed tjänsten s krav.
Inom denna grad skall uttagas dels vaktgör ande och detalj officera re, dels chefer p å jagare och torpedk ryssare dels ock
sekond er p å l. klass fartyg ävensom division s- och delvis far tygsche fer på torpedb åtar.
Det synes uppenb art att skillnad en m ellan dessa befattningar är väsentli g, såväl vad tjänstgö ringens art beträffa r, som
framför allt det därm ed följande ansvare t, och ställer högst
olika krav på dc resp. innehav arna. För att blott taga . el!
exempe l kan det ej anses riktigt att vnktgör ande- och deta ljofl"iceren på en pansarb åt innehar samma grad som sekonde n.
t>ller att division schefen på en torpedb åtsdivis ion innehar sam ma grad som hans underly dande fartygsc h ef. Genom en up pdelning av kaptens graden kunna dessa oegent li gheter undan r ödjas . D enna uppdeln ing bör lämplig en ske så, att b enäm ningen kaptenl öftnant er införes för en ny grad, omfatta n de
kapten er i 2 :a lönekla ss en .
Kapten löjtnan tsgrade n skulle då j~imte löjtnan tsgrade n aY ses för befattn ingarna som chef på torpedb åt och kornme nderad
officer på fartyg , hans chef är minst av kaptens grad.
Komm er så till slut frågan huruvid a vi behöva två gradf'r
r egementsofl"ice ra re.
Inom dessa grader uttaga s F. C. på l. kl. fartyg, fl ottilj chefer samt divisi onsch efer på jagardiv ision. Att dessa tjän st göringa r skulle kriiva olika gradn liirer vara svår t att b evisa.
Chefern a på våra pansarb å tar äro lika ofta av 2. som av l.
graden; flottilj ch efe rna likaså. Jagardi visions chefern a torde
hittills ha tagits endast bland 2. gradens komme ndörka pten er .
utom vid de tillfälle n då kaptene r erh å llit även detta befäl.
Då v i därtill sett många exempe l på att en förbi gången kom mendör kapten av 2. graden sättes till samma befäl, som h am
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befordr ad e kamrat , så synes gradski llnaden vara mening slös .
I själva verket rör det sig endast om en lön eskillna d, d. v. s.
den ena erhåller mindre betalnin g för sam ma tjänst och samma ansvar. För att icke en omlägg ning av gradern a skall med föra några kostnad er genom löneänd ring, så kunna dock de
nuvaran d e lönegTa derna bibehål las. Men gradski llnaden bör
bort, och följden härav bör rättvisli gen bliva, att regeme ntsofficere n i sin tur som regel erhå ller den högre lön en: i likh et
med vad fallet nu är inom kaptens graden.
En återblic k på det sagda giver alltså följande grad e r med
bifogat förslag på gradbet eckning ar.
Fänrik: en sma l galon;
Löjtnan t : två smala ga loner ;
Kapten löjtnant : 2 '/ " smal ga lon , dlon hah·a mellan de tvt1
smala ;
K a p ten: i3 sma la ga lon er;
Komme ndörkap ten: 4 s ma la galon e r, som :tv ko stnadss kä l
gas fram för l bred oc h 2 smala ;
föredra
bör
. Komme ndörern :1 bi)ra bib ehå lla sin nuvaran d e gradbet eck.
n mg .
Däremo t hemstäl les huruvid a ick e lämplig en stjärnan som
gradbet eckning inom amirals graden kunde ersättas med galoner på så sätt, att nedanfö r amirals galonen anbring as smala
galoner ,
för kontera miral: en smal,
viceami ral: 2 smala,
amiral : 3 smala.
iindrin•,. i 1111
Det här framlag da förslage t inn ebär inoen
h
D
.
g~ ande lönegra der, och dess genomf örande fi)rorsa kar alltså i
sadant avseend e ingen fiiriindr ing oc h inga kostnad e r.
Bland fördelar , som det m edför, m å dock framhå llas:
l. Fänriks tiden göres till en fortsatt utbildni ngstid, efter
vilkens slut fullmak t kan erhållas och löjtnant sgrad en direkt
vinnas .

··u
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2. Dc kommenderad e ofl"iccrarnes tjänsteålder l;:an höjas,
vilket måste anses välbehövligt ej minst med tanke på den
mognad och erfarenhet som bör kunna fordras av en officer
i k varterschefs shillning.
3. Dc ansvarsfullare b efattningarna som jagar- och krys sm·chef, DC på torpedbåtsdivi sion och sekond på l. klass fart yg
erhålla en särskild grad.
4. Dc till ansvar och tjänsteshillning likartade befattnin garna för regementsoffi cerare sammanföras lill en regementsofficersgrad.
5. Graderna inom officerskåren ansluta sig mera än va d
nu är fall et till de olika befattningar, som sjöofficeren skall
bestrida ontbord på fartyg.

Sbm.

Nykarlskrivna skeppsgossars ställning
sjömanskåren.
Del torde vara elt obestridligt faktum, alt det visat si g.

att den tvära övergången från skeppsgossel;:åren med den noggranna tillsyn , smn vid den n a l< år är rådande, till sjöt~1an s
kåren - där av flere skäl tillsynen över personalen CJ k an
och i' vissa fall ej heller bör vara så i detalj gående - visat
·.,. s·l-adl" cr
I. särskild
höo·
oracl har demut olägenhet framträl.l
'-.C:
- 1b"
Sj ;:,
.
b b
b~ldiffanclc från Marstrand till Stockholms station karlskriv na
gossar. Man får nog knappt heller undra p å, att ~en tvära
över<•ånocn, från elen lu gna Marstrandsvis telsen tJll Stock holn~sli:et med dess frestelser av många handa slag åtföljd av
en knappt mindre skarp skillnad i avseende på friheter och
mindre noggrann till syn i fl era hänseenden, giver till resultat,
att dessa ynglingar bliva m e r eller mindre förstörda till skada
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för såvä l den l< år de tillhörasmil för dem själva. I Karlskrona
tord e ej olägenheterna i detta avseende vara ful lt så stora, men
dock fullt tillräckliga för att motivera åtgärder. Även om den
här påpekade förstörand e inverkan på de nykarlskrivna gossarna ej är så stor, att den leder till , att n ågo t större antal på
denn a grund avföras ur rul lorna, torde dock som gencrelll omdöme utan överdrift kunna påstås, att deras disciplinära håll ning i synnerhet under första året efter karlskrivninge n i allmänh et avsevärt nedgår för att eventuellt å ter förbättras i
korpralskolan (förutsatt att denna skola skötes väl) .
Slmlle ej något kunna göras för att avhj~ilpa denna brist?
Rationellast skulle givetvis vara, att placera samtliga nykarlskrivna gossar (åtminston e däcl<savdelnin gcn tillhörandel
på samma k ompani, möjligen böra även nyantagna stamrekryter place ras här (dc gamla l :a och 2:a matroskompan i erna
kunde förslagsvis å teruppleva). På dessa kompanier bör manskapet kvarstå tills de genomgått korpralsutbild ningen , (eller
definitivt miss lycka ts m ed densamma). 2:a kl. sjömännen alltså i omkring 2 och 3:c kl. d:o c:a 3 år.
Till ch efer för dessa kompani er böra utses särskilt för detta
ändamå l lämpade officerare (hälst f. d. skeppsgosscko mpanichefer). D essa ch efer böra förutom kompanich efens vanlioa
å ligganden j~imväl hava tillsyn såväl över inkvarteringen so~n
utbildningen (i land) av resp ektive kompanier. Dc böra gen~m lämplig tillsyn sörja för, att den större frihe t, som giv et~Is bör förenas med den högre levnadsåld ern, ·mera gradvis
an hittills, och endast i den mån elen ej missbrukas , komma
de nykarlsluivn a till del. I inkvarteringsh än seende bör dessa
kompa nier hållas samlade för sig, och rutinen bör ordnas så.
att så liten fraternisering som möjligt med utomstående före~
kommer.
Häremot invändes måhända , att detta är omöjligt, och
att på grund av olika tjänstgöringar, måste manskapet följa
olika rutiner. Måhända blir det nödvändigt, att av detta skäl
smärre avvikelser fr å n rutinen bliva nödväneliera men planlä goes
a · . · .
··
b
'
tutmen val
och ordnas manskapets landkommend
erin-
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e denn a ford ran ,
gar m ed ta nke på att i första hand tillgo dos
är probl em et
(den torde vä l vara värd att anse som vital)
väl i regel ~mn a n
kansk e ej olösli gt. (Till varvs tjäns t borde
a).
liktig
värnp
perso na l kunn a avses ; i första hand
e vara, a lt
skull
emål
Ett ur fl ere sy npun kler viktig t önsk
förlag d
hälst
,
i rutin en ingin ge en timm es dagli g gymn astik
n nyttig a och
till lämli g f. m.-ti mme. Föru tom det synn erlige
det samm anhå ldiscip lin erand e i själva gymn astik en, skull e
as, oeh l\ om stärk
tligen
lande mom entet inom komp ani et väsen
anicl 1dc r sa
komp
a
pani chefe n skull e få den för våra övrig
kompa11i samla t.
sällsy nta förde len att d::1gligen kunn a se sitt
att 1wmp alli En anna n invän dning blir antag ligen den,
ktion solfir ,:r hl ir
chcfe ns ställn ing till skolc hef och äldst e instru
ska ll hava till han
om
disci plinä rt och pedag ogisk t onjut bar,
väl ordna sa vore
syn över komp aniet s utbild ning . Enkl ast
ktion soffic ere n
ken så, atl komp a nich efen och äldst e instru
stort antal kurse r
bleYe e n oc h samm a perso n. Skull e ett så
e till för samtl i ga ,
pågå vid skola n, att äldst e instr. -off . ej räckt
f, kund e ju t·n
niche
ompa
k
på grun d a v att han sa mtidi gt är
a kurse r .
övrig
sä rskild ä ldste in str.-o ff. föror dnas för dessa
tinge nterFör n ~i rv arandc kan m å händ a anses ,. att å rskon
små, alt av dem
na av från Mars trand karls krivn a iiro så
ett nytt komp an i
(.Fi rnle minm atros erna från l~arl skrona )
Så m ycket kund e man dock n iir
l ~impli gen ej bör bilda s. sam lade p~t n ågot
som hä lst göra, att de nyka rlskr ivna h ö ll es
ades ut på flen·
av dc nuYa rancl e komp anier na oc h ej plottr
r sig hLirför, til l
olik a. Får en viss komp anich ef, so m l ~impa
nen, är redan en
sä rsk iid uppg ift att sköta dessa sjöm ansäm
nya skepp :;goss l'
hel del vun net. Man får väl hopp as, alt den
de i form " '"
ngan
i
organ isatio nen skall visa sig vä lsigne lsebr
så kan ske d:-t
,
ökad e konti n gente r karls krivn a från Mars trand
k:w komm a t i Il
event ue ll a 2 :a matro skom panie t framd eles
stånd , om det f. n. anses bliva för fåtali gt.
Sknl k
~ t.
Till sist några ord, som delvis ej höra till ämJH
k o mvid
t
nuite
konti
viss
det ej vara möjli gt, att få till stånd en
i ;l k tt
krige
(före
mend ering av befäl et till skepp sgoss ekåre n
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anich efern a, m en
togs n og detta i allmä nh et vad beträ ffar komp
så att årlige n en
ej vad an går övrig a office rare) , exem pelvi s
ende rades till de
lwpte n och 2-3 suba lterno fficen u·e komm
e följa de ny fing
respe ktive skepp sgoss ekåre rna, som sedan
å kvars tå i 3
(allts
antag na gossa rna, till dess de karls kriva s
edom , utbild ning
år ). De stora förde lar för perso na lkänn
vara tillräc kligt
m. m ., soni h ärige nom skull e vinn as, torde
.
klas
utvec
va
behö
påtag liga för att närm are
Kund e ej dessa komm ende ringa r få sökas ?
en liten ask »
Kans ke utsik ten a tt hava en långr esa »som i
ot:ka an:,ö knin förut om öv riga synp unkte r r ent av skull e framl
r till skepp sgar att k omm a till Mars trand ? Att ansök ninga
Yiil tämli gen
är
iva
utebl
e
gosse k å ren i Ka rlskr ona ej skull
säker t.
er några av
Vore sedan möjli gt ås tadko mma att någo n ell
finge hand hava
dessa office rare (kan sk e även unele rbefä l ?)
uella 1 :a respe ksina f. d. skepp sgoss ars utbild ning å de event
inför en organ istå
man
e
tive 2:a matro skom panie rna, skull
e :i\ llll e tillnrand
n~irv
sation , som väsen tligt bättr e i1n elen
.
lning
utbik
godose stam perso nal en s upp fos tran och
F.
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Tyska flottans tillämnade framstöt
i slutet av 1918.
(Efter Schiffbm1 n:r 9 februari Hll9).

Den tyska revolution en utbröt som bekant med , att matroserna på de i Kiel befintliga fartygen gjorde myteri ll1< lt
sina officerare och bemäktigade sig fartygen och staden. ,\n ll'clningcn härtill var, att ett rykte hade kommit ut, ~1tt of1'ic•· rarna hade för avsikt aU gå ut med flottan fi'>r alt nppofl'r:1
den i en hopplös strid .
.Enligt korvettenkapiliin Hinzman , mångårig amiralsofficer
i l'loltkommandot, var detta rykte ej med verkligheten överensstämmande. Så lill vida var del sant, alt flottkommand ot,
l'l'lcr underrättelserna om den flandri ska frontens svåra lii gl'
i början av oktober, beslutat att giira en framstöt med h cb
flottan för att lindra trycket på härens högra flygel genom all
skada fienden på dess transportväg Themsen- F ianclcrn, och
genom det i framstöten visade hotet mot transporterna på den sanuna.
Som vi här nedan skola se, var planen härtill ingalunda
uppgjord med avsikt alt uppofl'ra flottan , utan voro snarare
alla åtgärder vidtagna , för a tt företaget skulle b li framgångs rikt och få en lycklig utgång .
Förutsättningarna för företaget voro, dels att det hölls
och att därför framstöten från Tyska Bukten ägde
hcmliat
b>
rum under elen mörka delen av dygnet, på det att flottan ej
sk ull e utsättas för överraskande anfall av överlägsna fientlign
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stridskrafler, och dels atl ell tillräckligt stort antal u-bålar
vid företagels begynnelse bcfunno sig i dc vägar, där fienden
kund e rycka fram, för att i hiindclse därav i riitla ögonblicket
tillräckligt kunna skada dem.
U-båtskriget avbröts ju som bekant i hörjan av oktober,
v: tdan dessa u-båtar stoclo till förfogande. De kunde dock l'.i
i tillriicldigt antal intaga sina liigen förrän i slutet av oktober.
Med dessa förutsättningar som grund uppgjordes följande plan:
F lottan sku ll e starta så , all den under dagen passerad!'
viislva rt genom Helgolanclshukt!'n och först cftPr nattens inbrott uppnådde det Tyska Bukten omgivande minniltet mel lan Terschclling och Horns Rev. Här skul le mineringsavdel ningar tillstöta och föra flottan genom minfältet ut i elen neutrala minfria rännan väst om detsamma. Tvenne avdelningar
liitla stridskrafter, b estående vardera av jagare och några
mindre kryssare, skulle cliirpå uneler natten göra en framstöt
mol franciriska kusten och mot Themsenmynningcn. Avsikten med dessa avdelningar var, all de vid dagningen skulle a n gripa på respektive ställen befintliga fientliga stridslHafter och
återvii n da senast en timme efter dagningen. Till avdelningarnas skydd mot i H oofdcn bel' in ll iga starkare slridskra fter hade
beni lhavarcn för r ckognoseringsanlelningarna fått order atl
m ed pansarkryss~treskadern och ett tillräckligt antal jagare
under natten följa dem på viigen och återupptaga dem niista
morgon. Flottkommandot ,·iss te med säkerhet, all dessa
stridskrafter i Hoafelen bcslodo endast av svagare avdelningar
nv fiendens flotta.
Huvudstyrkan av flottan slutligen skulle med liten f:u"t
följa efte r som resen· s~1 l å ngt, att elen senast klocka n 5 c. m.
el. \'. s. fiire mörkningen Mer befann sig i den neutrala rännan.
D ii r i från skul le den u n der skydel av mineringsavdelninga rn:1
återv~inda till Tyska Bukten.
I enlighet med förutsättning a rna för företaget blev o dess: t
planer på det strängaste hemlighållna, och endast officerarna
i flottans stab, befälhavarnn iiver mineringsförbanden ocl1 u -

-

284-

hålarna hade vetskap om dem. För befälhavarna för und erawlelningarna skulle planerna meddelas i allmän1w drag nå gr~ 1
limmar före utlöpandel ur Jade. Som följd hiirav var dl'!
omöjligt, att officerarna skrivit avskedsbrev eller vidtagit lik Ilande förberedelser.
Om man jämför detta företag med jagarnas framstöt m ol
Dovei·passagen i februari 1918 eller med de olika framstöta rna
fiir beskjutning av engelska kusten, så voro riskerna här bc lyd ligt färre. Dessutom hade företaget stora utsikter att vinn a
framgång icke minst tack vare, atl tyskarna hade flera och
l>~illre jagare än förut och därjämte samtliga u-båtar till dispo sition, och dessa stoclo tack vare u-båtskriget på höjden ay
prestationsförmåga.
Den dag flottans chef samlade flottan på yttre Jade h adt•
dt stort antal u-båtar redan intagit sina utkiks- och angrepps positioner. Med flottan skulle dessutom ett stort antal m ed fiilja för att uneler färden sydvart skydda dess rygg. Försl:1
linj en u-båtar lågo vid mynningen till Firth of Forth och un ge fiir mitt emellan den plats i neutrala rännan, där flottan skullt·
passera, och i Firth of Forth låg en andra tätare linje. Om
den fientliga flottan Yillc upplaga strid, måste den på sin vag
frän dc nordsko·t tska hamnarna , där den låg, passera cles s~1
linjer u-båtar, som kraftigt skulle angripa elen. Vidare skull t·
mindre kryssare och hjälpkryssare ströminera på fiencleu s
framryckningsväg mellan andra u-båtslinjen och det ovan niimnda stället i Tyska Bukten, där flottan skulle löpa ut.
Hela förelaget var sålunda lagt så, att om den engelska
fi olhin sökt strid, skulle den redan fi)re inträdet i striden hava
lidit svåra förluster, o<:h sjölva striden skull e för tyskarna utSåvöl ti d
k~impals under dc mest. gynnsamma förhållanden.
som plats för striden hade de heshimt. Tiden var vald sa ,
a l L sa m manträffandel först k und e äga rum strax före sol ned gången, och cliirj~imle plalst'll sf1, ~1tt jagarna kunde få Lillfiill c
ufiir:1 det liinge dlcrliinglad c nattangreppet mot engelsk:! !'l ollan , och slagskeppen kunde draga sig uncktn bakom dc :I''
lll ineringsstyrkorna 11 tla gda m i n f ii lh' Il.
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»Var detta själntppofl'riiig u Lan ii u ciamål ? » fråga r korvettkap itrin Hinzman. »Nej >> , fortsiitter han, »det var dt försök,
a tt ut ,;ytlja det oYan ligL lyckliga läget till sjöss, fi)r alt sv:'\rl
sk ada ficn<;len ».
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