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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, kanske särskilt luftvapn et, 
utvecklats med en s nabbhet, som kan förklaras endast av dc 
stridande parternas nödlväng att anspänna alla sina krafter 
till det yttersta för att undgå en för dem båda lika hotande som 
fasansfull hungersnöd. Det är helt enkelt lysande kraftprov 
som hårvidlag presterats, och man vet ej vilka man skall till
erkänna den slörsta iir:1n, den tekniska vetenskapens män , 
vilka icke liimnat några medel oprövade för lösandet av de 
svåraste problem å teknikens område, eller fartygsbesättnin
garna, 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 utred
nin g kan jag därför ickl' lwlkr görn anspråk på att hava kom
mit till något positivt resultat, utan avser denna fastmera ett 
granskande i skisserad form av ck möjligheter, som kunn:t 
tänkas medgiva ett ingripande a\· luftvapnet vis it vis u-båtar 
nas taktiska upptriidande. Ju mera man begrunda r de båd:t 
vapnens inbördes förhållnnclc, ju större möjligheter tycker man 
sig finna fiir luftvapnet alt ingripa i u-båtstnktiken. Härvid 
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riskerar man dock lätt att låta fantasien löpa för fort , d. v. s. 

man anser sig kunna lösa problem ulan att äga erforderligt 

fas t underlag i de båda vapnens tekniska resurser. Det synes 

mig därför befogat att vid behandlingen av hitbörande fi:ågor 

giva största utrymmet åt de tekniska spörsmålen, d. v. s. gran 

ska vi lka möjligheter, som, grundade på materielens nuva 

rande ståndpunkt, m edgiva ett ingripande av luftvapn et vis ~·~ 

vis u-båtarnns taktiskä uppträdande. 

Dc källor, som härvid stått mig tillbuds, utgörns dels av 

rapporter fr å n försök , företagna inom svenska marinen -

tyviirr mycket fåtaliga och ofta ofulHind ade - dels av notiser 

ur den utlän dska fackpressen. De förstnämnda äro till största 

delen av h emlig natur, på grund varav de måste uteslu ta s ur 

denna avhandling, som i övrigt utgör en bearbetning av ell 

föredrag h ållet av författa ren i Kungl. Sjökrigshögskolnn inn e

varande vinter. De sena re - pressnotiserna - äga ju som 

hel<anl nlltför ofta föga samstämmighel m ed verkligheten , ett 

förhållande, som nödvändiggör en så omsorgsfull sovring, a:· 
det som slutligen blir kvar, ofta synes helt oväsent~igt. 

U-båtsenhetens taktik, i samband med eller motverkad 

av luftvapnet, specielt med hänsyn till materielens 

nyvarande ståndpunkt. 

I. .1/öj/igheten ott j'rän luj'tfarkost sikta u-IJäl. 

Redan före viidelskriget hade man nog klart för sig, att 

luftvapnet skulle bli en av u-båtens farligaste fiender, och aY 

de tilldragelser, som vi redan k~inna från detta krig, måste 

man anse denna åsikt ytterligare bestyrkt. U-bålens mest 

framträdande egenskap, nämligen dess förmåga att dölja sig 

under vattenyt~m, förnnleder, att man vid dess bekiimpande i. 

första hand måste söka ett medel att lättm·e uppläcka den. 

Det hot, som u-båten innebär gentemot övervattensfartyg, blir 

högst väsentligt reducerat, om jag erhåller ett betryggande 

medel att konstatera när och varifrån u-båt i fientlig avsik t 
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nalkas. Eng land ä r give tvis den na tion , som under världs

higet ha~t det största intresse t av att skydela sin sjöfart , sä r

s kilt handelssjöfarten , mot de tyska u-båta rn a, och Englands 

strävanden härutinnan h ava ju bl. a. resulterat i en mångfald 

av de mest varierande anti-u-båtsvapen. P å sätt och vis be

lysande för Englands åsik ter i denna fråga, ä r ett tal av 1 :e 

Amiral iletslorden i november 1917, vari han bl. n. siiger unge

fär följande: »Ehuru vi ul6ittat åtskilligt med vilra nya anti

u-bå tsvapen, ha vi dock hela liden ägt ett lika enkelt som 

effektivt medel mot u-båtarna, nämligen skarp utkik ombord. 

Erfarenheten visar, att, om u -båten upptäckes i tid , finnas -

vare sig det anfallna övervattensfartyget är beväpnat eller ej 

- sju chanser mol tre att jng kommer undan, medan jag 

under motsatta förhålland en lyckas rädda mig i blott tre fall 

på tio. >> - Det ii r givet att en vi1! organiserad utkik ombord 

ä r a v största v ä r de och icke får u n der några förh ållanden för

summas . Men jag bör ej heliet' underlåta att begagna dc öv

riga hjälpmedel, som eventuellt stå till buds för att unelerlätta 

spaningen efter u-båtar. Bland dessa hjälpmedel iir Juftfar

k osten giwh·is den bästa obsC'rvalorn, dels därför att synkret

sen vidgas ju högre upp jag kommer, dels därför att jag å 

större höjd bättre förmår genomskåda det valtenlager, som lig

ger skylande över u-baten, d{t de1ma befinner sig i u-läge. 

Binnd de faktorer, som imerka å möjligheten av att frän 

luftfarkost sikta u-båt, Lorde de Yiktigaste vara.: 

u-båten s fiirg, 

\'iiderleken, 

luftfarkostens höjd över vattnet, 

u-båtens djup samt · 

spanarens personliga skicklighet. 

Det är givet att u-båtens fiirg böra vara sådan, att den 

så litet som möjligt skiljer sig från den vanligaste bakgrunden, 

vare sig denna utgöres av luft eller vatten. Det bör sålunda 

icke vara någon svådghet, alt på experimentell väg utröna 

den lämpliga Hirgtonen, 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 se
nare bör naturligtvis gälla samma principer som å alla andra 
krigsfartyg . Det torde numera vara ·ganska allmänt känt, åt
minstone inom maritimt intresserade kretsar, att alla hori
sontella ytor å de tyska u-båtarna under kriget voro svart
målade, 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. Facklitteraturen 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 enhetlighet. Att olika mariner i detla fall kommit till 
något skiljaktiga resultat, få r väl tillskrivas den omständig
lwlen , att deras u-båtar ofta avses för operationer å skillda val
tenområden med olika färgton å vattnet. Tyskarna hava t . ex. 
anviint olika färg å u-bå tar som voro avsedda för Medelhavet , 
för Nordsjiin, för Norra Ishavet, 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 torde det Yat·a av stor 
vikt, att det icke förekommer ens smärre partier, som i färg 
hänseende bilda avbrott mot den allmänna färgtonen. 

Bottenlagets färgton inverkar även i någon mån, särskilt 
å 1·in ga djup. Exempelvis en u-bå t med mörka horisontell~~ 
ytor , bör sålunda undvika att söka vila å ljus sandbotten. 

A ven 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 är ju dock även u-båtarnas verksam
hetsfält 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, torde möjligheten av 
vattnets genomskådande 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 , på grund av dess m ed den ökade 
höjden intdiclande skenbara förminskning. 

Häftig nederbörd liksom lågt stående sol inverkar även
ledes 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 stäv
riktning, 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 långskeppsriktning 
cc h bäringen till solen närmar sig 90 grader. 

Den lämpliga flyghöjden blir beroende på dels från vilket Flyghöjden . 
slags luftfarkost spaningen göres, dels om spaningen huvud-
sak ligen avser att konstatera befintligheten av u-båt i marsch-
läge ell er i u-läge. Flyghöjdens övre griins bestämmes av möj-
ligh eten atl ä\·en med kikare kunna upptäcka ett så relativt 
litet föremål , som en u-båt representerar. Avser spaningen 
speciell u-båt i u-läge, måste siffran för denna övre gräns 
ytterliga re redu ceras . Den undre gränsen åter får ej sättas 
lägre, än att jag tack vare just höjden, erhåller elen ökade 
möjligheten 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 



U-båtens 
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t•n l'asl ballong, då det gäller att upptäcka en u-bå l i u-läge, 

en~ir, pa grund av flygmaskinens höga fart, synlinjens bäling 

lill elen nedsänkta u-båten ändras med så stor hast ighet, att 

iigat ej hinner uppfatta någon bild av u-bå ten, då denna pas

seras, 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 motiveras i nästa avdel 

ning, äro emellertid chanserna att upptäcka en u-hM i hell 

nedsänkt liige ytterst små, särskilt då del område som skall 

genomspanas är mycket stort. Det Lmde därför vara liimpligl 

att bestämma flyghöjden mera med hänsyn 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 . 

Engelsmännen säga sig använda lägst 250 m. och högst 

~)00 m. flyghöjd vid spaning efter u-båtar. 

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 peri

skop 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 övervattensfartyg, man har 

att räkna, samt' periskopstopparnas höjd över köl å egen u-båt. 

Det torde dock härvidlag, liksom eljest vid liknande kalkyler , 

vara klokast att utgå från del för mig själv ogynnsammastl' 

förhållandet. Djupgåendet hos dc slörsta nu befintliga krigs 

fartyg torde närm;:t sig 10 m. Periskoptopparnas 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 periskopstopp , 

vilken siffra torde vara ganska överensstämmande 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 minimimått å 

u -båtens segelfria djup av 20- 25 m. Det gäller då att aY

göra , om detta djup - låt oss kalla det u-båtens manöverdjup 

- samtidigt innebä r skydel för upptäckt från luften, eller om 

denna senare fara nödvändiggör en ökning av manöverdjupet 

Man får vål antaga att denna fråga nu är löst inom samtliga 

marin er. Resulla t et faller n a L u rligl vis inom ramen för del 

»hemliga >>, varför vi här bli hänvisade till dc upplysningar 

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 mycket gynnsamma väderleksförhå llanden. Ut

ländska uppgifter i allmänhet framhålla, alt vid särskilt gynn

samma undantagsfall, kan mycket stora u-båtar siktas å max-

30 m. djup, men att man i medeltal räknar med lö ;'t 20 m. 

såsom det betryggande minimidjupet för upptäckt från Juften. 

I Nordsjön säges redan c:a 3m. vatten över torntaket vara nog. 

Ovanslående siffror få naturligen ej tillmätas alltför stor 

betydelse, men vi kunna väl dock, utan att riskera större miss

grepp, 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 

manöverdjup 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, nödvändiggör elt manöverdjup, som sannolikt un

der de flesta förhållanden torde vara i del närmaste betryg

gande för upptäckt från spanande luftfarkoster . 

Förutom ovan anförda faktorer (u-båtens färg, viiderlck, 

flyghöjd, vattnets klarhet), tillkomma här ytterligare ett par 

omständigheter, som tarva någon belysning. Man kan näm

ligen tycka sig haYa fog för att ifrågasätta betydelsen av u

båtens 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 med u-båtens deplacement och fart. 
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 Re
dan 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 för
hållande 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 luftobser
vatören ntt >> få korn på» u -båten ytterligare ökas, om denna 
är under gång. Denna ökade svårighet minskas .iu av de rö
jande 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 kan 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 Juft
skepp eller ballonger, är sannolikt att denna omständighet lika
lecles framtvingar en ökning av djupet. 

Som sammanfattning av ovanstående kan sägas, att beträf
fande 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 

- 257-

en eventuell ökning av manöverdjupet möjligen innebär är så 
obetydlig, att den kan liimnas ur räkningen), såvida ej botten
djupet lägger hinder i vägen . I detta avseende äro de Sverige 
omgivande kustvattnen , m ed unelantag av Öresund , fullt till
fredsställande, varemot exempelvis Nordsjön nog lånmar en 
del övrigt att önska. 

Vikten av span~trens rationella träning såväl i alt upp
täcka föremål som att konstatera deras art etc., vore väl värd 
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 
luftvapnen under världskriget såväl uttagit som utbildat 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 föremål. 

Engelsmännen sägas dock hava kikare konstruerade sär
ski 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 fel
aktighet 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 tifieran
de, vill<et i sin ordning ytterligare understryker viklen av spa
narens omsorgsfulla träning. 

Det kan även ifrågasättas, om det icke vore Himpligt att 
spanaren, för att säkrare kunna fastslå typen av siktade far
tyg, alltid använde sig av flygkamera med stor brännvidd. 

Spanarens 
skicklighet. 
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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 ter-

ri=ing. 

1 I. U -båtens möjlig'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 

0 111 fientliga luftfarkoster finnas i närheten. För alt möjlig
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 observa
tion uppåt. De tyska u-båtsofficcrare, som föregående novem
ber månad en tid uppehöllo sig i Karlskrona, lära dock h <t 

varit av den åsikten , att dylika periskop vore ganska värde
lösa, 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 

) 

- 259 -

icke vara så skarp, att jag i densamma kan upptäcka en flyg
maskin ens å några tusen meters avstånd). I stället är syn
fä ltet g;mska begränsat, varigenom jag tvingas att föra objek
tivet 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 det
samma, som jag genomspanat Och iiven om detta skulle låta 
sig göra , har jag ändock ingen säkerhet fö r, ~1tt icke en flyg
maskin 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 iskopet horisonten runt, hastigt höja u-båten så m ycket, 
att tornluckan kan öppnas för direkt observation uppi'll. 

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 materielen. Om stor skyndsamhet iir av nö
den, kunna kortare meddelanden även överbringas med signal
flaggor - event. semafor - samt stundom m edelst signal
pistolskolt eller ral<eter. Sistnämnda materiel tord e komma till 
sin rätt huvudsakligen för på kallande av uppmärksamhet samt 
i vissa fall för givande av igenkänningstecken. 

Gnisten kan nu anses så fullkomnad , att den , iiven för 
förbindels en mellan luftfarkoster och u-båtar utgiir ett täm
ligen 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 . Det 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 hänseende. U-båtarnas stationer kunna 

numera i alla avseenelen anses tillfredsställande. 

Vid dc tillfällen , då gnist av n ågon an ledning ej kan an 

v~indas , tvingas man att tillgripa optisk signalmatcrie l, varvid 

signallampan intager främsta rummet. »Meddelanden från 

Generalstaben 1918 >> omnä mner den s. k. Donathska lampan , 

med en vikt av 5 kg. och en ljusstyrka av 10,000 normalljus, 

Yilken m edgiver avläsning vid fullt dagsljus och m ed obeväp

nat öga på ända till 8 km. 

Fransmännen använda en liten portaliv strålkastare å vars 

övre sida finnes en kikare, paraHel med de från ljuskällan ut

gående strålarna. Medelst kikaren h ålles apparaten vid avgiv

ning konstant riktad å mottagaren , varvid elen senares m ol

svarande kikare även underlättar avläsningen. Uneler dager 

sägas signaler kunna avläsas utan svårigheter 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 huvudsakligen komma till an 

vändning i lanclkriget , m en äro även där föga alt rekommen 

dera, på grund av att hylsornas utkastande ej alltid obse n ·c ras , 

vartill kommer, att dc ~iro gan sk a svåra att återfinna. Del 

senare har man i sjökriget sökt unel erHitta genom a tt till h yl 

san aptera ett torpedljus, som tänder, då hylsan komm er i 

vattnet. 
I detta samband kan ~ive n omnämn ;~s ett av tyskarn:l 

uneler kriget anvi'int sätt för att till luftfarkos ter angivn , om 

en siktad u-båt tillhör egen styrka. Igenl,~inningstecknet be

stod av en å backen placerad, horisontal, vi t skiva, m ed dia

meter ungefärligen av u -båtens 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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l V. 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 regel äro 

ordnade även som ant iballongkanoner. Dock finnes ett mo

ment, då luftfarkosten, som en författare ganska betecknande 

säger, ogenerat kan sätta sig på u-bå tens rygg och m edelst e11 

eller flere bomber sänka denna , utan att u-bå ten kan på något 

sätt ingripa hindrande. Detta farliga moment intrMTar, då 

n:båten är :mder upp- ell er neddykning och således ej har 

nagot folk vtcl kanon erna för avvärjande av luftangrepp. Här

av följer , att en u-båt , som inl å tit sig i strid med en Juftf:trk 0 st, 

icke bör söka övergå till u-läge uneler striden. Ett annalkande 

av överlägsna fientli ga stridskrafter kan dock medföra, a lt eu 

h~stig dykning är enda möjligheten till riicldning. Anses clyk

nmg_ 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 Himp

hg kursändring, så snart u-båll'n nått ett djup, som tryggar för 

uppl~ickt. En dylik s nabbdykning torde för en modern u-båt 

kräva en lid av till l minut, beroende på dess sto rlek. 

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 denna u-b~H vara å 

~.in. 1,150 m. avstånd i hori son tal led från flygbåten, för a tt 

~:att och jämt hinna dyka, innan flygbåten befinner sig rätt 

over honom. Med ett luftsk ep p som motståndare, ökas chan

::;_erna avsevä rt för u-båten. Taga vi exempelvis en Zeppe

linare HY 191 7 års typ , där max.-farlcn är 110 km ./timme, 

behöver samma u-båt enelast befinna sig å c :a 800 m . a vstånd 

för att hinna fullborda sin dykning, innan luftskeppet iir riitt 

ovanför. Hiit· tir ej inrii knacl den tid som erfordra s för alt med 
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respektive luftfarkoster verksiiiila en 180 graders gir , om dess:1 . 
då u-båten börjar dyka, äro å kontrakurs. Den tid som e!l 
ordini:irt bombkastningshydroplan behöver för dyiik gir , tonh
kunna 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 flygmaskiner 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-båtarna ha befun nit sig i marsch 
läge . Vid anfall å u-båt i u-läge, synes det lyckade resultatet 
van licren ha bedömts med hänsyn till observe rade oljef 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 innehållit en sprängladdning 
av c:a 50 kg. ballinit och varit så anordnade, alt de bring:1ls 
till explosion av vattentrycket sedan bomben sjunkit till visst 
djup, som då bör vara större än u-båtens. Deras verknin gs
radie angives till 50 :1. 150 m. 

U-båtens utsikter alt med sitt artilleri skada luftfarkoster 
torde vara tämligen stora vid strid mot luftskepp, mindre mot 
flygmaskiner, allt under förulsiitlning att dc båda motst~ln
darna söka strid med varandra. l allmänhet måste nog nnses, 
att u-båtsenhclen är så värdefull jämförd med flygbåtsenhete 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 er
sonal lätt kan träffas av flygbåtens maskingevärseld, och för
Juslen 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 maskingevär underhöllo en livlig eld. U
båten, 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 deras kastade bomber ej 
medförde något allvarligt resultat. Däremot dödades - eller 
sårades svårt - sex man , därav en officer, av fl ygbåtarnas 
gevärseld, varjämte styrinrättningen något have rerades . Ä ven 
med de t resultat, som sålunda vanns, kan anses, alt u-båtens 
stridsvärde avsevärt n ed sa tles endas l på gnmd av personal
förlusten (c:a 17 ;k av besättningen). 

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 
motstånd av andra i närheten befintliga sjöstridskrafter. Med 
tanke härpå säga sålunda engelsmänn en, att deras u-båtar i 
Nordsjön aldrig tvekade att upp taga strid med tyska flyg
maskiner, emedan de, på grund av Englands herravälde på 
vattnet, oftast kunde påräkna snar undsättning, men däremot 
knappast behövde riskera oförmodat upp triidande av fientliga 
sjöstrids k ra fler. 

Som sammanfattning av ovanstående torde kunna fast
slås, att u-båten som regel bör undvika strid med luftfarkoster, 
särskilt flygmaskiner , 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 nen. 

V. Filka slngs luftforkoster 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 Zeppelinraiderna mot Eng
land, cliirvid luftskeppen ofta hållit sig uppe i luften i 30 tim
mar och däröver, och samtidigt motstålt anfallen av det engel
ska luftfiirsvnret, som Yäl både i teknisk och organisatorisk 
full ändning saknar sin like. Vore sårbarheten så ofantligt 
stor, skulle nog icke flertalet av dessa luftskepp lyckats åter
vända till sina bnser. Dock äro flygbåtarna givetvis mindre 
Utsatta för risken att bli nedskjutna , och besi tta dessutom den 
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fördelen att hastigare kunna genomspana ett givet område. A 

andra sidan blir säkerligen luftskeppets spaning långt mera 

värdefull på grund av dess lägre fart, och just som vapen mot 

u-båt besitter det en oerhört viktig egenskap, nämligen att , 

då något misstänkt siktats, å ellet· under vattenytan, kunna 

stoppa för fortsatt noggrannare observation, medan flygbåten 

i dylika fall måste vända och sedan nog får svårt att återfinna 

den misstänkta punkten. 

En flygbåt kan på grund av sin ringa aktionsradie icke i 

luften åtfölja en flotta , följaktligen ej heller en u-båt, meda n 

luftskeppet härvidlag har nästan obegränsade möjligheter. 

Viiridskriget visar också, att bå da de stridande partern:1 

anv~int luftskepp i stor utsträckning just vid spaning efter u

båtar. En engelsk författare går t. o. m. så långt, att han 

fl917 ) anser det förnämsta motivet för en fortsatt ökning ay 

den engelska luftskeppsflottan vara just denna typs överläg

senhet vid spaning efter u-båtar. 

Engelsmännen ha konstruerat ett slags mellanting m ellan 

luftskepp och flygmaskin, som i sig skulle förena bådas för 

delar, dc s. k. >> submarine scouts >> eller >> blimps », vi lka iiYe n 

kommit till stor användning vid kustbevak11ingen. 

Tyskland har även använt luftskepp i stor utsträcknin g. 

särskilt vid patrulleringen av vattnet mellan Skottland och 

Norska kusten, dels för att varna egna u-bålar för nillor, del s 

för samarbete med u-båten i handelskriget. Uneler sista krigs

å ret har i Tyskland även kommit till anY~indniug ett slags 

små, 1nycket snabba flygbåtar, konstruerade uteslutande för 

samverkan med u-båten i handelskriget, och med sådan flyt 

kropp, att dc även i ganska avsevärd sjöh~ivning kunde Yilo l 

;\ vattenytan för sparande av sina förråcl. 

Fransmännen ha ganska mycket använt >> ballons captifs » 

,·id bevakning av sina kustvatten mot minor och u-båtar; stun

dom hava dessa ballonger bogserats av mindre patrullfartyg. 

Luftskeppens överlägsenhet över flygbåtar vis ~\ vis gnisten 

är förut påpekad. 
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Det torde vara svårt att ena sig om endast en typ aY 

Juftfarkoster såsom elen enda saliggörande vid operationer med 

eller mot u-båtar. Luftskeppen synas mig dock besitta så 

många och avsevärda fördelar gent emot flygbåtarna , att det 

måste anses felaktigt att helt och hållet utdöma dem. Tyvärr 

äro de mycket dyrbara , vilket ju för oss oftast spelar en alltför 

avgörande roll. 

VI. Flygbåtens förmåga alt höja träffsannolikltefen av 

från u-båt utskjuten torped. 

Redan andra krigsåret gjordes såväl i Sverige som Tysk 

land försök att genom elektrisk överföring rindra kursrikt

ningen av eu utskjuten torped. Försöken utfördes i Sverige 

från skjutbro och voro bl. :1. baserade på all ledaren såg· 

torpedbanan tydligt. Under gynnsamma förh å llanden sägas 

försöken hava utfallit väl. De ha sedermera upprepals från 

flygbåt, varvid man även tänkte sig en sanwerkan med u-bål , 

vilken senare sku ll e tjänstgöra som ett slags rörligt torped

batteri åt flygbåten , varifrån torped en efter utskjutningen 

skulle maniivrents mot målet. ,\nnu å terslå r dock härvid så 

många teknisl\a svårigheter att liisn , att denna mycli:et intres

santa fr~tga tyv~irr m ås te liimnas å sido t. "· 

VII. U-båten som ett slags moder/artyg /ör /lygb ätar. 

Under v~irldskriget hm· bland andra mer eller mindn' möj

liga projekt framkastats tanken pfl att transportera flygbåtm 

å u-båt. Andam å let dänned skulle vara all iika fl ygbftte ns 

aktionsrad i e ä vensom möjligheten att u ta n fiendens vetskap 

föra flygbåtnr till ett från hemlandels baser mer :wliigsel om

råde. I tekniskt avseende innebiir nog deU;t förslag ingen 

omöjlighet, s~irskilt om man anv~inder sig av cll'n hopfällb:ua 

engelska konstruktion 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 slridsviirde. 

Tidskrift i Sjöväsendet. 18 
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Dessutom torde deras ut- och insättande å u-båt erfordr:1 

mycket lugnt väder och i alla händelser bli en ganska tids

ödande operation. 

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 någm 

slutsatser angående det inbördes förhållandet m ellan luftfa r

koster och u-båtar, och söka få fram några synpunkter beträf

fande u-båtsförbandens taktik, som kunna tänkas föres tavade 

av luftvapnets tillkomst och utveckling. 

Den genomgående pdncipen härvidlag torde i största korl

het kunna uttryckas så, att vid samuerkon m ellan de båda 

vapnen är u-båten, på grund av låg fart och mycket liten 

>> 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 . 

Luftvapnets karaktär av cmti-u-båtsuopen 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 laget. 

Beträffande sjöslaget vet man tyvärr ännu föga om i vil

ken utsträclming u-båtar under världskriget deltagit i sjöslag 

mellan arlillerifartyg. Vanligen framhålles som skäl mot u 

båtens uppträdande i sjöslaget, att de oerhört hastiga växlin

garna 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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fartyg. Enda möjligheten för u-båten att här göra sig gä l

lande synes mig därför böra vara byggd på den förnt;;;iHtnin

gen, att en väl planlagd och utförd samverkan med luftvapnet 

förefinnes. Därvid skulle jag vilja gå så långt, all jag ifråga

sätter, 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 embar

kera d å en luftfarkost och därifrån 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 syn

krets och när han äntligen upptäcker sin fi ende, är oftast far

ten för liten för att kunna utnyttja Higet. Döremot mel u-båts 

flottilj chefen å ett luftfartyg, exempelvis 1,500 m. högt, Yidgas 

synkretsen till en cirkel m ed c:a 80 distansminuters radie. Vil

ken fördel detta innebär, synes mig uppenbart. Här tillkom

mer 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-taktik bör kunna etableras med relativt stor utsikt 

till framgång, nämligen vid sjöslagets början och vid dess av

slutande. 

1\-led sjöslagets början avser jag det skede, då huvudstyr

kan befinner sig under övergång från marsch- till stridsfor

meiing. 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 dy

lika förhållanden, nämligen 

:>tt sedan kontakt uppstått· mellan spaningsstyrkorna, 

komm~1 huvudstyrkorna att draga sig mot den punl-:t, där den

na kontakt inträffat, samt 

att huvudstyrkan ej önrgåi- till shidsformering förrän 

så sent som möjligt före kontakt med fiPntlig Jnwndstyrka. 
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Vi tänka oss vidare u-båtarna placerade mellan huvud

styrkan och spaningen, så långt framskjutna, som deras fart 

medgiver. Luftfartygen medfölja spaningsstyrkan, flygbåtar 

na å för detta ändamål ordnade fartyg, luftskeppen i sitt eget 

element. Vid kontakt med fientlig spaning böra luftskeppen, 

antingen själva, eller genom framsändande av flygbåtar, kunn a 

utröna fientlig huvudstyrkas läge och ungefärliga marschrikt 

ning, varefter u-båts-flottiljchefen , som är embarkerad å exem

pelvis ett luftskepp, söker bedöma den plats, där fientlig hu 

vudstyrka sannolikt utvecklas i stridsformering och placerar 

därefter sina u-båtar med hiinsyn därtill, eller, i alla håndelser 

så, att u-båtarna kunna gå till anfall strax före kontakt mellan 

huvudstyrkorna. Eventuelt kan det vara lämpligt att i detl:1 

ögonblick uppdela u-båtarna i grupper å ömse sidor om fien 

dens bedömda marschväg. Inom u-båtsgrupperna bör avstån

det mellan fartygen - för underlättande av komminukationen 

- vara det minsta möjliga, intill det ögonbl ick, då anfallet 

igångsättes. Då hastig förf lyttning ej nödvändiggör marsch 

läge, bör endast en u-båt pr gTupp innehava detta liige för 

kommunikation med luften. 

Vid sjöslagets ouslutunde shilla sig möjligheterna för ely 

lika operationers genomförande betydligt gynnsammare. se
dan huvudstyrkorna kommit i kontakt med varandra, böra 

u-båtarna hållas väl undandragna från stridsplatsen, å ett om

råde m ellan denna och fiendens baser, och på sådant avstånd 

från stridsplatsen , att dc hinna ingripa mot enheter , som, ha 

vererade i striden, söka sig hem. M. a. o. u-båtarna skola 

hållas väl samlade å en plats, därifrån de kunna tänkas fn 

.1perera på de inre linjerna. En omständighet, som här ytter 

ligare inverkar till u-båtarnas förmån , är, att dylika havereradl' 

fartyg i allmänhet fått sin fart ganska reducerad. För att taga 

ett exempel från världskriget, synes det mig, att Liou efter 

Nordsjöslaget aldrig borde n ått engelsk hamn , om tyskarn~1 

naft till hands en från luften ledd u-båtsfloUilj. 

Vilka slags luftfarkoster som bli de lämpligaste vid dess<~ 

operationer, beror ju på en sådan mångfald av olika faktorer. 
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att frågan skulle bli alltför vidlyftig att diskutera inom ramen 

för denna uppsats. Förslagsvis synes lämpligt, att spaningen 

tiUdelas minst ett luftskepp, som framgår över och med sam

ma fart som denna och å vilket u-båtsflottiljchefeu är embar

kerad, samt dessutom en avdelning flygbåtar , transporterade 

å något eller några av spaningens fartyg, dårifrån de starta , 

sedan kontakt uppstått mellan spaningsstyrkorna. Flygbåtar

na bli , om ej nödvändiga , så dock mycket värdefulla, för att 

med tillhjälp av sin högre fart h ålla u-båtsflottiijchefen å luft

skeppet underrättad om fientlig huvudstyrkas rörelser samt 

upprätthå ll a hans förbindelse med u-båtarna. Luftskeppet 

måste även, på grund av sin stiirre sårbarhet, hålla sig m era 

undan från stridsplatsen, vilken däremot fl ygbåtarna böra 

kunna passera med mindre risk. 

De kombinationer, som k unna uppstå, om fienden an 

vänder liknande luft-u-bå ts-taktik , komma naturligtvis att re 

sultera i en luftstrid , där den starkaste gör sig gällande. 

2. SJ..:i.irgårcls- och lokolj"örsuoret. 

Det kombinerade luft- och u-vapnet kan hiin·id hinkas 

f~ sin hun1dsakliga uppgift som ett slags bevakning, antingen 

till en sjöstyrka förlagd i position inom en ski:irgård eller till 

~n l•ustfästning, eller till en i övrigt oskyddad' kus~o rt, eller 

~ lutligen för att hindra fi entlig insyn och störning Yid egen 

fl.otta s förfLyttning inom ett större skiirgårdsområde, exempel

VIs Stoc: kholms skärgård. 

Härvid torde vara lämpligt aLl avdela luftfarkosterna till 

en yttre linj e med spaning som huvuduppgift, och u-båtarna 

till en inre linje med mera spärrande uppgift. U-båtarna höra 

naturligtvis kunna detach era s från elen inre linjen , då luftfar

tygen upptiicka och anvisa lämpliga anfallsföremåL Även här 

synes lämpligt, eh uru mindre nödvändigt än i sjöslaget, att 

U-bå tarn as gemensamme befälhavare är emba rk erad å en luft

farkost för att undvika onödig tidsspillan genom orderöver

förin g m . m. 
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U-båtarnas svårighet att operera 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-

tande 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 en

dast tack vare luftspaningcn . 

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

Vid l'ramstölar mot fiendens kust kunna luftfarkosterna 
bli s~ircleles värdefulla för att verkställa en fö rberedande re
kognoscering 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 nsport
flottor, 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 kom
plettera si na 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, synes 
det litltast att ordna rlenna förbindelse så, att det blir luftfar
kostcm:l , som förse u-båtarna m ed erforderliga förråd. Dc 
modärna 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 vål
lar 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 engelska kryssarna Aboukir , Hogue och 
Cressy, vilket var frukten av ett luftskepps spaning. 

Ett annat exempel från världskriget å flyg- och u-båtars 
gemensamma uppträdande finna vi i tyskarnas landstignings
fö 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 plan
lagda och utförda praktiska försök , ävensom att, sedan dessa 
försök lämnat en någorlunda säker grundval att bygga vidare 
på, erfordras ytterligare övning, och mycken övning, i sam
band 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 
han d deras utseende i olika lägen och situationer. Även ge
m ene man, som ju dock skall kunna användas i den så vik
tiga utkikstjänsten, måste hava fullt klart för sig hur en flyg
båt eller lt.-båt ser ut, icke blott då denna befinner sin' stillalio·_ h 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 gnistmed
delande 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 gnistmed
delande: >> Rapporterad fientlig flygmaskin var en stork ». Miss
taget kunde ju lika vål skett andra vägen , då det kunde blivit 
nog så ödesdigert. 
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Några reflexioner över officersutbild

ningen och tjänstegraderna vid flottan. 

Den nuvarande sjökrigsskolcorganisationen m edgiver en 

längsta utbildningstid av 3 1
/ , å r , ferier m edri:iknat. Det torde 

ha visat sig, att kadetten på denna tid ej hinner inhämta den 

nöjaktiga praktiska fät•dighet i tjänstens olika grenar, som 

man med rätt eller orätt fordrar av den nyblivne officeren . 

Framför allt har den så viktiga sjömansutbildningen blivit 

eftersatt. Den nuvara nde organisationen av sjökrigsskolan 

ri:iknar nämligen dels med en sjögående långresa på minst 6 

månader, dels ock med en övningstid ombord under de därpå 

följande 3 somrarna fr. o. m . 15 maj t. o. m. 15 oktober. Som 

regel hava kadetternas, sjöexpediti oner dock slulal redan i sep

tember , vilket medföl·t en förkortning i den redan förut knappt 

tillmätta utbildningstiden ombord. Villigt må här erkännas 

att av kristiden skapade fö rhå llanden bidragit till att under

stryka systemets svaga sido'r. 

Med fä nriksgradens införande gives en möjligh et att för 

bättra och fördjupa utbildningen och att, innan den unge offi 

ceren tages i anspråk för mera självständiga befattningar, 

skänka honom möjlighet atL inhämta den härför erforderliga 

rutinen och erfare1~heten , dock end~st under förutsättning att 

tiden ifråga betraktas som prövnings- och utbildningstid , vilket 

den väl ock lärer vara avsedd till. Så har den emellertid ej 

begagna ts. Någon enhetlig och planmässig utbildning får fän

riken ej genomgå. Han användes förn~im ligast till att fyll a 

ut luck orna i officerskåren , och detta placerar honom ofta på 

befattningar, som. han ej kan anses mogen för . Den orilttvisa , 
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som härigenom verkligen vederfares honom , har man kanske 

sökt gottgöra genom att så lindrigt som möjligt tillämpa be

stämmelserna om vitsords avgivnnde. Detta åte rigen kan så 

småningom föda den allmänna uppfattningen , att kadetten , 

sedan han erhållit fänriksgrad en , endast har att invänta den 

lagstadgade tiden för fullmakts erh å llande, oavsett hur han 

sköter sig. Denna uppfattning kan vinna ytterligare stöd däri 

att den nyutnämnde fänriken redan efter 6 månarle r från ut

,;ämningsdagen har rättighet ntt söka specialutbildning. Man 

kan dock ifrågasätta lämpligh eten av att specialutbildning få r 

erhållas innan fullmakten vu nnits. Det förefaller som om fän

rikstiden kunde och behövde användas på bättre sätt. Och 

med tank e på den i vissa avseenden knapphändiga utbildnings

tiden i sjökrigsskola n, borde fånriks åren m ed förd el kunna an

vända s för att under god ledning bibringa den unge officeren 

ökad rutin och sjömanskap ävensom vidgade kunskaper i s:'J. . 

dana praktiska tjänstegrenar, som varje officer bör behfirska , 

oavsett vilken specialgren han sede rmera vä lj er . 

I stora drag synes fänrikstiden m ed fördel kunna utn y tt

jas på följande sätt. 

Efter avlagd sjöoffi cersexamen kommend eras fänrike n i 

befäl skurs på pansarbåt (eller i exercisskola ) och får dä r und<'r 

utvald ledning fortsätta sin utbildning i såclann grenar ;nr den 

praktiska tjänsten, som i sjökrigsskola n få tt s tå tillbaka, eller 

som rent av a nses böra flyttas från sjökrigsskolan till hefäl s

.kurs för fänrikar. Dessutom bör fänriken tjän stgöra som in

strul<tör undt'r ledning av ä ldre ofl'ic e r, i ege nskap av nit•·:i 

dande officer deltaga i elen prakti ska fartygsljiinstPn <;amt i 

övrigt lämnas all den handledning, som den unge officeren helt 

visst är i behov av, om han frå n begynnelsen skall erhålla en 

rätt uppfattning om sin tjänst oc h dess förpliktelser , men iiven 

om officerens ställning och fiirp liktr lser som sådan. 

Nästföljande vår kommenderas fänriken till benilskurs i 

skjutskola samt genomgår på hösten samma år signalskolan. 

I öv1igt bör han erh ålla kommendering på pansarbåt (ej ka 

dettfartyg) och där tjänstgöra som 2. k var lerso fTi cer oc h diir

med följande befattningar. 
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En såda n anv~indning av fänriksliden , som ovan skisse
ra ts, blir oberoende av om fullmakt kan som nu erb:"tllas efter 
2 å r , eller om denna tid , såsom föreslagits , göres kortare. 

Upprepade förslag från flottans myndigbeler att fö~· rekry
te ringens förbättrande avkorta fänrik sliden ha dock mott m ol
stånd fr å n armens myndigh eter, och samma öde h ar veder
farits det förslag i nämnd riktning, som nu avgivits av de sak
kunnirre i deras betänkande över offi cer srekryteringen . Da 
dennab viig måhända icke är framkomlig , kan möjligen del 
önskade resultatet vinnas på annat sätt i samhand med en 
omläggning av officersg raderna inom flotta n, om dctt:1 m t>cl 
hä nsyn till tjänstens krav visar sig behövligt. " 

Man bör vid denna frågas bedömande kunna utga ifrån 
att sjötjänstgöringen och dess fordran på olika officersgrader 
iir utslagsgivande och att fordran på likformighet med andra 
vape11 s o frie ersg rader är a v underordnad betydelse .. . Nu ~~ro 
ofl'ic ersgrndcrna vid flottan identi sk t lika dem v1d armen. 
Detta kan bero på, antingen att tj äns tgöringens a rt vid flottan 
och armen är identiskt lika och alllså kräver samma gradering, 
el ler ocl;.s~l att endera parten i likhetens intresse fått o fl' ra 

t l
. a .. nstaiirin"ens her~ittiaad e önskemå l. Att det senare to rek . b b ~ . 

vara fallet blir t ydligt, då man för flottan s del granskar dessa 

spörsmål. . . 
Det biir cnwllertid förutskickas, att hur gradenngen m om 

en offi cerskår 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 gradering i s tort se tt bör avpassas fo r 
att tillfredsställa tjänstgöringens oavvisliga krav. 

För lj'ä nst«örinnen ombord behöves off icerare de ls i under-
. b b l 

ord nade, mindre krävande b efattnin gar , dels i självstä ndiga oc 1 
ansvarsfulla befattningar, ofta fordrande specialutbildning, dels 
slutligen i Jed:mde befattningar såvä l p å enbart fa rtyg som i 

fartygsförban d. 
För enkelhetens skulle komma förnämligast förh å llandena 

på våra 1. kl. fartyg att tagas som exempel, och början göre_s 
då m ed den grupp av officera re, som här må benämnas detalJ 
och vaktgörande officerare eller k ommenderade officerare. 
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Den viktigaste bland dessa är AO, som skall vara special
utbildad samt inn ehava sådan tjänsteå ld er , att han hunnit för
v ~irva en god porti on erfarenhet och i övrigt kan intaga en ställ 
ning över dc andra kommenderade ofl'icerarnc ombord. 

Vidare .s kall bland de vaktgörande oft"ice r::nne finna s till 
gång på utbi ldad e ll er under specia lutbildning varande AO" 
även som GO och TO. Deras poster vid drabbningstj ii nst, eller 
ick e mindre deras ställning som manskapets utbild are samt 
som VO fordrar av dem mognad och goda hirdigh eter i den 
praktiska fartygstjänsten , inh~imtade under å tminstone ett pa r 
års officerstid. Bland de äldre J, omm enderade officerarne bör 
även NO kunna uttagas. 

Som biträdande offi cerare på olika drahbningsposlcr , samt 
vid. vakttj~insten er fordra s ett antal yngre officerare, på vilkas 
tjänsterutin och erfarenhet ej så höga an språk behiiva eller 
kunna stä llas . 

Med början nrrifrån b öra dessa ön sk emå l lämpli gen kunn:1 
nås, om till gång finnes på följande officersgrader. 

l. Fänrikar, som biträdande officerare; 
2. Löjtnanter och un ga k a ptener som vaktgörande offi 

cerare oc h detaljofTicerarc. 
N åg01: underlöjtuantsgrad synes ej erforderlig. Fri n riken 

bör, såsom tidigare framhållits , för sin utbildning anes till bi 
trädande offi cer. Sedan h an genomgått sin f~inriks tid och er
hå llit gott vitsord, befordras han till löjtnant. Hä remot tord<' 
ingen rimlig anmärkning kunna göras. Skillnaden m ell an fän 
rik och underlöjtnant ä r n äml igen endast fullmakten , vars be
tydelse visserligen ej får underskattas; m en då vi här utgå tt 
ifrån att sjötjän stens krav i vidaste utsträckning bör göras 
normerande för gradet·ingen , så blir underlöjnantsgraden över
flödi g. 

Finnes efter fänrikstidens slut icke ledig liijtnantsbestäl l
ning, bör fä nriken erhålla löjtnants grad och fullmakt på fäu 
rikslönen . 

Saken är f. ö. redan tillämpad. Flottan har nämligen 
f. n. ingen i tjänst varande underlöjtn ant, utan fänrikarna hava 
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r.r!H'illit befordran direkt till löjtnant. Någon opposition häre

mot har ej förmärkts. På detta sätt löses även nöjaktigt frågan 

om fänrikstidens längd, då med underlöjtnantsgradens försvin 

nande hinrikstiden bör sättas till två år. 

Nästa fråga blir om kaptensgraden i sitt nuvarande skick 

i1r i god överensstämmelse m ed tjänstens krav. 

Inom denna grad skall uttagas dels vaktgörande och detalj 

officerare, dels chefer på jagare och torpedkryssare dels ock 

sekonder på l. klass fartyg ävensom divisions- och delvis far 

tygschefer på torpedbåtar. 

Det synes uppenbart att skillnaden m ellan dessa befatt

ningar är väsentlig, såväl vad tjänstgöringens art beträffar, som 

framförallt det därm ed följande ansvaret, och ställer högst 

olika krav på dc resp. innehavarna. För att blott taga . el! 

exempel kan det ej anses riktigt att vnktgörande- och deta lj

ofl"iceren på en pansarbåt innehar samma grad som sekonden. 

t>ller att divisionschefen på en torpedbåtsdivision innehar sam

ma grad som hans underlydande fartygsch ef. Genom en upp

delning av kaptensgraden kunna dessa oegent ligheter undan 

rödjas . Denna uppdelning bör lämpligen ske så, att benäm

ningen kaptenlöftnanter införes för en ny grad, omfattan de 

kaptener i 2 :a löneklassen . 

Kaptenlöjtnantsgraden skulle då j~imte löjtnantsgraden aY

ses för befattningarna som chef på torpedbåt och kornmenderad 

officer på fartyg , hans chef är minst av kaptens grad. 

Komm er så till s lut frågan huruvida vi behöva två gradf'r 

regementsofl"icerare. 

Inom dessa grader uttaga s F. C. på l. kl. fartyg, fl ott ilj 

chefer samt divisionsch efer på jagardivision. Att dessa tjän st 

göringar skulle kriiva olika gradn liirer vara svår t att bevisa. 

Cheferna på våra pansarbå tar äro lika ofta av 2. som av l. 

graden; flottilj cheferna likaså. Jagardivisionscheferna torde 

hittills ha tagits endast bland 2. gradens kommendörkapten er . 

utom vid de tillfällen då kaptener erh å llit även detta befäl. 

Då v i därtill sett många exempel på att en förbi gången kom 

mendörkapten av 2. graden sättes till samma befäl, som ham 
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befordrade kamrat, så synes gradskillnaden vara meningslös . 

I själva verket rör det sig endast om en löneskillnad, d. v. s. 

den ena erhåller mindre betalning för sam ma tjänst och sam

ma ansvar. För att icke en omläggning av graderna skall med 

föra några kostnader genom löneändring, så kunna dock de 

nuvarande lönegTaderna bibehål las. Men gradski llnaden bör 

bort, och följden härav bör rättvisligen bliva, att regements

officeren i sin tur som regel erhåller den högre lön en: i likh et 

med vad fallet nu är inom kaptensgraden. 

En återblick på det sagda giver alltså följande grader med 

bifogat förslag på gradbeteckningar. 

Fänrik: en sma l galon; 

Löjtnant : två smala galoner ; 

Kaptenlöjtnant: 2 '/ " smal ga lon , dlon hah·a mellan de tvt1 
smala ; 

K a p ten: i3 smala galon er; 

Kommendörkapten: 4 s ma la galoner, som :tv kostnadsskä l 

bör föredragas fram för l bred och 2 smala ; 

. Kommendörern:1 bi)ra bibehå lla sin nuvarande gradbeteck. 

n mg. 

Däremot hemställes huruvida icke lämpligen stjärnan som 

gradbeteckning inom amiralsgraden kunde ersättas med galo

ner på så sätt, att nedanför amiralsgalonen anbringas smala 

galoner, 

för konteramiral: en smal, 

viceamiral: 2 smala, 

amiral : 3 smala. 

Det här framlagda förslaget innebär inoen iindrin•,. i 1111 
··u . D h 

g~ ande lönegrader, och dess genomförande fi)rorsakar alltså i 

sadant avseende ingen fiiriindring och inga kostnader. 

Bland fördelar, som det m edför, m å dock framhå llas: 

l. Fänrikstiden göres till en fortsatt utbildningstid, efter 

vilkens slut fullmakt kan erhållas och löjtnantsgraden direkt 

vinnas . 
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2. Dc kommenderade 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 torpedbåtsdivision och sekond på l. klass fartyg 
erhålla en särskild grad. 

4. Dc till ansvar och tjänsteshillning likartade befattnin -
garna för regementsofficerare sammanföras lill en regements-

officersgrad. 
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 sig. 
att den tvära övergången från skeppsgossel;:åren med den nog
granna 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 

Sj
·.,. s·l-adl"

1
cr I särskild höo· oracl har demut olägenhet framträl.l ;:, '-.C: - b" . . b b 

b~ldiffanclc från Marstrand till Stockholms station karlskrivna 
gossar. Man får nog knappt heller undra på, att ~en tvära 
över<•ånocn, från elen lu gna Marstrandsvistelsen 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 er eller mindre förstörda till skada 
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för såväl den l< år de tillhörasmil för dem själva. I Karlskrona 
torde 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 gos
sarna ej är så stor, att den leder till , att n ågo t större antal på 
denna grund avföras ur rul lorna, torde dock som gencrelll om
döme utan överdrift kunna påstås, att deras disciplinära håll 
ning i synnerhet under första året efter karlskrivningen i all
mänhet 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 ny

karlskrivna gossar (åtminstone däcl<savdelningcn tillhörandel 
på samma kompani, möjligen böra även nyantagna stamrekry
ter placeras här (dc gamla l :a och 2:a matroskompanierna 
kunde förslagsvis å teruppleva). På dessa kompanier bör man
skapet kvarstå tills de genomgått korpralsutbildningen, (eller 
definitivt miss lyckats m ed densamma). 2:a kl. sjömännen allt
så 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 
ändamål lämpade officerare (hälst f. d. skeppsgossckompani
chefer). Dessa ch efer böra förutom kompanich efens vanlioa 
å ligganden j~imväl hava tillsyn såväl över inkvarteringen so~n 
utbildningen (i land) av respektive kompanier. Dc böra ge
n~m lämplig tillsyn sörja för, att den större frihet, som givet
~Is bör förenas med den högre levnadsåldern, ·mera gradvis 
an hittills , och endast i den mån elen ej missbrukas, komma 
de nykarlsluivn a till del. I inkvarteringshänseende 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 ån rutinen bliva nödväneliera men plan-
lä a · . · . ·· b ' goes tutmen val och ordnas manskapets landkommenderin-
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gar m ed ta nke på att i första hand tillgodose denna ford ran , 

(den torde v ä l vara värd att anse som vital) är problemet 

kanske ej olösligt. (Till varvstjänst borde väl i regel ~mn an 

personal kunna avses; i första hand värnpliktiga). 

Ett ur fl ere synpunkler viktigt önskemål skulle vara, a lt 

i rutin en inginge en timm es daglig gymnastik, hälst förlagd 

till lämlig f. m.-timme. Förutom det synnerligen nyttiga och 

disciplinerand e i själva gymnastiken, skulle det sammanhå l

lande momentet inom kompaniet väsentligen stärkas, oeh l\ om

panichefen skulle få den för våra övriga kompanicl1dc r sa 

sällsynta fördelen att d::1gligen kunna se sitt kompa11i samlat. 

En annan invändning blir antagligen den, att 1wmpalli 

chcfens ställning till skolchef och äldste instruktionsolfir ,:r hl ir 

disciplinärt och pedagogiskt onjutbar, om han ska ll hava till 

syn över kompaniets utbildning . Enklast vore väl ordna sa 

ken så, atl kompa nich efen och äldste instruktionsofficeren 

bleYe en och samma person. Skulle ett så stort antal kurser 

pågå vid skolan, att äldste instr. -off . ej räckte till för samtliga , 

på grund a v att han sa mtidigt är kompa nichef, kunde ju t·n 

särskild ä ldste instr.-off. förordnas för dessa övriga kurser . 

För n ~i rvarandc kan m å hända anses,. att å rskontingenter

na av från Marstrand karlskrivna iiro så små, alt av dem 

(.Fi rnle minmatroserna från l~arl skrona) ett nytt kompan i 

l ~impligen ej bör bildas. - Så mycket kunde man dock n iir 

som hä lst göra, att de nykarlskrivna hö lles sam lade p~t n ågot 

av dc nuYarancle kompanierna och ej plottrades ut på flen· 

olika. Får en viss kompanichef, so m l ~impar sig hLirför , til l 

sä rsk iid uppgift att sköta dessa sjömansämnen, är redan en 

hel del vun net. Man får väl hoppas, alt den nya skepp:;goss l' 

organisationen skall visa sig vä lsignelsebri ngande i form " '" 

ökade kontingenter karlskrivna från Marstrand , så kan ske d:-t 

eventuella 2 :a matroskompaniet framdeles k:w komma t i Il 

stånd , om det f. n. anses bliva för fåtaligt. 

Till sist några ord, som delvis ej höra till ämJH~ t. Sknlk 

det ej vara möjligt, att få till stånd en viss kontinuitet vid kom

mendering av befälet till skeppsgossekåren (före kriget i ;l k t-
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togs n og detta i allmänhet vad beträffar kompanicheferna, m en 

ej vad angår övriga officerare) , exempelvis så att årligen en 

lwpten och 2-3 subalternofficenu·e kommenderades till de 

respektive skeppsgossekårerna, som sedan finge följa de ny

antagna gossarna, till dess de karlskrivas (alltså kvarstå i 3 

år ). De stora fördelar för personalkännedom , utbildning 

m. m ., soni härigenom skulle vinnas, torde vara tillräckligt 

påtagliga för att närmare behöva utvecklas . 

Kunde ej dessa kommenderingar få sökas ? 

Kanske utsikten a tt hava en långresa »som i en liten ask » 

förutom övriga synpunkter rent av skulle framlot:ka an:,öknin 

gar att komma till Marstrand ? Att ansökningar till skepps

gossekå ren i Karlskrona ej skulle utebliva är Yiil tämligen 

säkert. 

Vore sedan möjligt ås tadkomma att någon ell er några av 

dessa officerare (kanske även unelerbefäl ?) finge hand hava 

sina f. d. skeppsgossars utbildning å de eventuella 1 :a respek

tive 2:a matroskompanierna, skulle man stå inför en organi

sation , som väsen tligt bättre i1n elen n~irvnrande :i\ llll e till

godose stampersonal ens uppfos tran och utbiklning. 

F . 
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Tyska flottans tillämnade framstöt 
i slutet av 1918. 

(Efter Schiffbm1 n:r 9 februari Hll9). 

Den tyska revolutionen utbröt som bekant med , att ma
troserna 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 över
ensstämmande. Så lill vida var del sant, alt flottkommandot, 

l'l'lcr underrättelserna om den flandri ska frontens svåra liigl' 
i början av oktober, beslutat att giira en framstöt med hcb 

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 

hcmliat och att därför framstöten från Tyska Bukten ägde 
b> 

rum under elen mörka delen av dygnet, på det att flottan ej 
skull 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 
kunde 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 följan
de plan: 

F lottan sku ll e starta så , all den under dagen passerad!' 
viislva rt genom Helgolanclshukt!'n och först cftPr nattens in
brott 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 neu
trala minfria rännan väst om detsamma. Tvenne avdelningar 
liitla stridskrafter, bestående vardera av jagare och några 

mindre kryssare, skulle cliirpå uneler natten göra en framstöt 
mol franciriska kusten och mot Themsenmynningcn. Avsik
ten 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 avdelningar
nas skydd mot i H oofdcn bel' in ll iga starkare slridskra fter hade 
beni lhavarcn för rckognoseringsanlelningarna 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 -
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hålarna hade vetskap om dem. För befälhavarna för und er
awlelningarna skulle planerna meddelas i allmän1w drag någr~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 mol 
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 vinna 
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 med
fiilja för att uneler färden sydvart skydda dess rygg. Försl:1 
linjen u-båtar lågo vid mynningen till Firth of Forth och unge
fiir mitt emellan den plats i neutrala rännan, där flottan skull t· 
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·ttska 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 ut
k~impals under dc mes t. gynnsamma förhållanden. Såvöl tid 
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 dlcrliingladc nattangreppet mot engelsk:! !'l ol 
lan , och slagskeppen kunde draga sig uncktn bakom dc :I'' 

lll ineringsstyrkorna 11 tla gda m i n f ii l h' Il. 
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»Var detta själntppofl'riiig u Lan ii u ciamål ? » fråga r korvett
kapitrin Hinzman. »Nej >> , fortsiitter han, »det var dt försök, 

a tt ut ,;ytlja det oYan ligL lyckliga läget till sjöss , fi)r alt sv:'\rl 
skada ficn<;len ». 
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