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Berättelse 
över Kungl. örlogsmannasällskapets verksamhet under 

det förf l ut n a arbetsåret. 

SäUskapet ha,r va rit samlat till 7 ordinarie sammanträden, 

ya rvi d avgivits 3 å rsberättelser , nämligen: 

Sjökrigskonst och sjölwigshistoria av ledamoten Ti

·selius, 
Torpedväsende av ledamoten Öberg s:amt 

Hälso- och sj u k vård av ledamoten Boström. 

F öredrag hava dessutom hål]jts: 

av ledamoten Biörklund över "Modern sjökrigföring", 

av ledamoten \Vijkmark över "ParaYanmateriel", 

av ledamoten Arnber.ger över "Flott:ans ställning i riks

försvaret", 

aY ledamoten Schneidler över "Reglemente för utbildning 

ay officerare ' "id flottan och därmed sammanhängande 

frågor" och 

av ledamoten Beck-Friis över "Stoekholms krigshamn, 

örlogssta tio n och befästningar åt sjösidan". 

Ledamoten Åkermark ·har till årsberättelsen 'i Navigation 

och Sjöfart avgivit ett bid rag, behandlande civi l lu'fttrafik, 

ledamolen Biörklund har .inlämnat en redogörPlse över 

Hysk sjökrigföring i Östersjön 1914- 18 samt några lärdomar 

<l iirav och 

ledamolen S. Tam m har a ' 'g i vi l en redogör e l se över Ficl ra s 

\'ii rl d somseg l i ng. 

Tids krift i Sj öuiise ndet. 
3!) 
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Ledamoten Ehrensvärd har fr. o. m. j anuar i månad över. 
tagit befattn ingen som redaktör för Sällskapets tidskrift. 
Underredaktör i Stockholm har varit ledamoten örnberg t. o. 
m. september månad samt därefter ledamoten Arnberger. 

Befattningen såsom Sällskapets Bibliotek arie h ar fr. o. m. 
januari mån ad överta1gits av ledamoten Ekelund . 

Inom Sällskapet hava fö ljande förändringar ägt rum: 

Jr! ed döden avgått: 

l arbetande ledamot. 

Tillkommit: 

Arbetande ledamöter: 

Rommendörkaptenen E. W . H :son Wrangel, 
Kaptenen vid Kungl. flottan S. Y. Ekstrand, 

, A. D. Landquist, 
Marinintendenten av l. gr. C. Hj. F. V. G:son Ek

man, san1t 
Kaptenen vid Kungl. flottan G. B. Odqvilst. 

Korresponderand e ledamot: 
Kaptenen i Kungl. Flottans reserv, direktören S. F. 

Dehlgren. 

För närvarande utgöres Sällskapet av: 

Förste hedersledamöter .. . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 
Hedersledamöter , svenska . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 

utländska .. . ... ... ... .. . ... . ... . ... . .. . . ... . .. . 2 
Arbetande ledamöter ................... . ......................... . .. 109 

Korresponderande ledamöter, svenska ......... .. ...... .. .... . 21 
3 

" 
utländska 

Summa 178 
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t 

Harald Otto Elliot. 

Bäddad i harrskog ligger Grangården i Rättviks socken 
som clt mönster för ett litet vackert svenskt lanthem. Ingen
städes trivdes Harald Elliot och hans hustru bättre än på 
denna gård, som var deras egen och som alltid lika troget 
välkomnade dem, då de vid helger eller sommartid kunde 
styra färden dit. Även till julen förra året g}orde de den ej 
så obe tydliga resan från Karlskr,ona till Grangåndcn, där allt 
lovade god helg och trevnad. Då inträiTade en sådan händelse, 

vars förlopp - som stundom sker - synes vara byggt på till
fälligh et efter tillfällighet och som vi ovetande människor 
kunna vara benägna att tillskriva ett ofattbart öde. Dagen 

Anm. Minnesteckningen för-fattad av b.eclerslcclamoten Lybeck. 
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för e julaftonen var .strålande vacker och lockade efte r ett lät 

snöfall Grangårdsfolket till en slädfärd . De hade en lit l 

låg landsläda ·och en ung, men väl inkörd häst. Av en 11 .. en 

l l b o "' d d o •• an 
c e se er JO o c pa vag'en plats åt en tredje person och ägare 

saLte sig själv på s'idan i släden bakom sä<tet Ett b t ' n · · an a.n 
ru sar förbi, ger en vi.sselsignaJ, hiisten rycker till och släd o 

1
- . en 

s anger 111 mot en tcl egrafstolpe, som trälTar E ll iot i huvudet. 

Det hela va r elt ögonblicks verk och under ett leende so 
. , m 
Icke ens hann förgå, gick Harald Elliot bort från detta livet. 

Med honom förlorade flottan en begåvad mångsidig offi

cer. Han v.ar född i Stockholm den 18 juli 1876 ooh son till 

kommendörkaptenen Otto Elliot och dennes maka, född På·h'l

man. År 1891 blev han sjökadett, avlade sj öofhcersexam en 

1897, utnämndes sistnämnda år till underlöjtnant vid flottan 

och tre år senare till löjtnant. Efter att åren 1902- 1904 

hava 1genomgått sjökrigshögskolan, blev han kapten 1905. 

Med uppehåll för sjökommenderingar t j änstgjorde han i ma

rinstahen lli ll 1915, flyttades därpå till Karlskrona, blev kom 

m cndörl<apten av 2. graden år 1918, tHinstgjor·de l 920 som 

chef för skeppsgossekåren i Marstrand och var därefter åter 

i Karlskrona såsom chef för sjömanskårens skolor. Han be

Jorclrad es 1921 till kommendörkaplen av l. graden. Ledamot 

av örlogsmannasällskapet ha·de han blivit l 916. 

I sin sjötjänst inriktad e sig Elliot lidigt på torpeclotlice

r ens yrke. Han började på torpedskola 1899 och förde sedan 

und er bortåt ett tiotal år framåt borpedbåt dter torpedbåt, 

samt fick 1910 sin första torpeclbålscl iv.ision. Påföljande som

rar tjänstgjord e han som jagarchef ooh uneler neutr a litets

vakten åren 1914- 1918 fylld e han flera ansvarsfulla uppdrag 

såsom ch ef å jagare ·Och -flottiljchef för torpedbåtsflo ttilj. 

Hans sisla befäl 1921 var å torpedkryssaren Psi lan.der som 

flolliljchef och avdeln ingsch ef för l·orpedskola. Elliots ledar

skap vid torpedvapnet känndecknas av en klar insikt om vik

ten av a tt verkligen förlägga sjökriget till sjös.s och !ick e i 

sbi rgårdarna och h an vinnlad e sig om utbildningen fö r tor

pedanfall på öppna havet såYiil dag som natt. Givetv is hade 
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Ell iol oc kså an nan sjötjänst än å torpedfartyg, såsom en lång

resa till Yeslindi en med korvetten Balder 1900- 1901 samt 

åtsldlliga kommenderingar å pansarbåt, däribland som sekond 

å Thor 19 17- 18 och chef å Tapperhe ten 1919. 

El lio t hade en avgjord fall enhet för språk och ett livligt 

intresse för språkstudier. Detta i förening måhända med en 

viss be nägenhet till resor och ombyte gjorde att han r edan 

1902 s ö k l e och fick tjänstl edigh el för språkstudier i Hyssland. 

Han ti llb ringade sedermera unel er åren 1909 och 1910 långa 

li der i Hyssland, där han förskaffade sig icke blott en ingå

end L' sp råkkännedom utan ocl\.så ett gott begrepp om det ryska 

foll<l'l, dess egenart och se(l\·änjor . överhuvudtaget tog Elliot 

st ort in tryck av sin utlandsviste lse, som i mångt och myckel 

vi dgade blicken. \' ad sjiilYa språkkunskapen beträirar, nyt

ti ggjor de han den under flera å r som lärare i ryska språket 

Yid ma rinstaben. SjälY h ade han nog önskat alt anställas 

som marinattachc vid svensl<a beskickningen i Petrograd, 

men det ta bl ev ej förverk ligat och så kom kriget och revolu 

ti onen emellan. Men just då vid revolutionstidens början kom 

El liols kännedom om ryska för·hållanden till verklig nytta. 

Som sekond på Thor dellog h an å r l 918 i händ elserna på 

Al and under de ömtåliga förhandlingarna mellan ryssar samt 

Yit fin nar och rödfinnar. Han beordrades härefter kvarstanna 

på Åland såsom militärkommissarie och utnämndes senare 

samma år til l attachc vid P et rogradbeskickningen, där han 

st anna de :i del längsta, så länge som man överhuvud taget 

k unde komma till tals med bolschevikhoparna. Han använ

des sedermera även i andra uppdrag för utrikesdepartementet. 

Ar l 921 begav han sig tilf, Frankrike för språkstudier och av

lade fö ljande år examensprov i franska språket. 

\ led Elliots 'Språkinlres sc sammanhängde en mindre van

lig för måga a tt behand la sit t eget mod ersmål i tal och skrift 

i s~wäl bunden som obunden form. Från att i ungdomen 

vara känd m era som en tillfällighetsförfattare i gunrum eller 

el jes t bland kamrater, framträdde h an med åren som en or

dets skick liga beh ärskar-e med både m ening och känsla Q vad 
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han sade eller sluev. Ä ven inom de ren,t sjökrigsveteask 

liga och sjökrigshistoriska •områdena arbetade han ·so
111 

ap
för

fa ttare eller översättare. 

Elliot•s omdömen om m~inniskor Yoro träffande ocl
1 

1 
lan 

heh"aktad'e dem gärna från en humoristisk synpunkt u d 
· n er 

si na tidigar.e år hade han en viss benägenhet att fälla omdö-

men, som kunde förefalla st.ickandc, och - fullkomligt orädd 

som han var - kunde han stundom kanske såra människor. 

Detla ändrades med åren. Sin oräddhet .och sin ärlig.het be

höll han och även sin .godmodigt s kämtsamma syn, men allt 

det stickande försvann. Själv hade han ej a lltid haft den 

framgång, ·som han vän tat si·g, men någon ;bitterhet kunde 

aldr ig förmärkas, och h an framträdde med .åren som en mogen 

och helgjuten personlighet. 

Hans maka, Anna Elliot, född Aspenhcrg, samt föräldrar 

och syskon stå närmast sörjande efter honom. Men därjämte 

saknas Harald EJI!iot av en vidsträckt kamratkrets rinom ett 

vapen, som han själv var oändhgt tillgiven och ·som så väl 

hade behöft hans fortsatta arbete. Flottan gjorde en stor 

förlust den där vackra vinterdagen i Rättvik 
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Rysk sjökrigföring i Östersjön 1914-1918 

samt några l.ärdomar därav. 
Anförande' på Kungl. Orlogsmanna siillskapets högtid sdag 

av lcclamotC'n R. Biö1'ldu nd. 

Länge har frånvaron av lämpliga källor, orsakat av den 

all männa isoleringen .från Ryssland under senare år samt den 

nu\ ~u·ande ryska regimens oföretag<samhet med offentliggö

rande t m r krigshändelserna under åren 1914- 18, förhindrat 

uppkomsten av en verklighetstrogen bild av ryska flottans sjö

krigssopemhoner och övriga förehavanden under sisUridna 

,·ärld skr'ig. 

Slöjan, som täckt dessa händel,scr, synes dock nu i någon 

mån lyftad. Dels har nämligen und e~r senaste år i nuvarande 

ryska marinens tidskrift emellanåt förekommit artiklar, vilka 

återgiva .episoder från sagda tid, dels har nyligen utkommit 

några mera omfattande skildringar av Tyska marinens före

havanden under kriget, vilka sammanfatta dc upplysningar 

angående ifrågavarande kr.igshändelser, som för närvarande 

synas stå att erhålla. 

Att ett fm:skningsarbete angående ryska östersjöflottans 

förehavanden åren 1914- 18 haft att kämpa med ·stora svå

righe ter är ty.dligt, enär ryska marinens arkiv i samhand m ed 

r evoluti.onen delvis förstördes och elen nuvarande ryska sty

r elsen synes obenägen att låta sådana dokument få se dagen, 
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vilka kunna kasta e tt fÖI'delaktigt skimmer över den för utva. 
rande kejserliga ryska marinens bedrifter. 

l ljuset av de upplysningar ifrån ryskt Q1åll, som för när
va>rande kunna inhämtas, och genom sammanställning av de 
fakta, vilka återfinnas i bl. a. tyska marillJstabsverket a ngå
ende kriget i Östersjön, den svenska publikationen "Flottans 
Neutralitetsvakt" ·samt vissa finska J<.ällor, l<an man dock re
dan nu erhålla en ganska god överblick över rysk sjökrig
föring 1914- 1918 samt .de o.mständigheter, vilka påverkat 
densamma, även om tiden icke ännu är 'inne för någon bestå
ende ·historieskrivning i nu nämn't avseende. "Der Krieg zur 
See, Ostsee", Band I, behandlar som ·bekant endast krigshän
delserna fram till mitten av mars 1915, och Band II lärer 
icke utkomma förrän u n der senare delen av år 1924. Från 
rysk sida äro d0ssutom de krigshändelser, vilka undm· år·en 
1914- 17 timade i Ålands skärgård samt i Bottenhavet syn
nerligen ofullständigt behandlade i de källor, vilka f. n. stå 
till huds. 

En sammanfattning av en del viktigare fakta samt några 
lärdomar från rysk sjölilrigföring 'i Östersjön torde dock kunna 
påräkna intresse, då del givetvis, för oss är av speciell vikt att 
studera krigs·händelserna beträtTande oss närgränsande stater 
- luigshändclser, vilka timat i farvatten, som äro eller borde 
vara .för vår marin av det största intresse, ty det lärer väl 
bliva i de -os,s närgränsand e haven, som vår egen .fl-otta en 
gång kommer aH utkämpa sina sjöstdder. Sjökrigföring m el
lan flottor, vilka äJro av mera begränsad omfattning liksom 
våT egen, och vilka flottor operera under klimatiska och mi
Jitärgeografisl<a omständigheter, som till sto r del överens
stämma med våra egna, måste dessutom s.ä k erligen fö r oss 
va,ra av större värde att begrunda än de, i övrigt inhessanta 
och lärorika, operationerna mellan Stormaktsnottor på värld s
haven. 

I den övertygelsen har författm·en av dessa rader sökt 
utföra en sammanställning, som ingalunda gör anspråk på 
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.. tltlo-·Imnandc utan blott avser att fylla en vi·kl'ig lucka l t ya I a , .. 3 
, . J·tl llSkap om sisllidna världskdg, vars lärdomar d et bor · v a1 ' · 1 
. , va r oavlåtliga strävan att tillgodogöra oss. v~u <.1 

~lobiliseringsordcrn för ryska flottan utfärdades den 30 
. Ii Hll -!, tsålunda tvenne dagar, innan Tyskland förklarat 
~~~ss land krig, varvid krigsförbercdc'lsen skedde enligt fö~·u l 

,·
1
orda JJlancr Fartygen kompletterade omedelban·t sma up p;,. < . • .. • • 

fö rnul av ammun1t1on oc h bränsl e, och tramrcdnmg m. m . 
avhigs naclcs från fartygen, vilka verkställde uppmarsch och 
konce nlra·tion av huvudkrafterna till Hälsingfors samt med 
lä tt a stridskraf'ter Lill baserna vid Finska vikens mynning. 

T stort sett synes m obiliseringen hava förlupit väl, och 
de n rustade flottan var inom kort färdig att påbörja önsk
vä rda sj öopera·tioner. 

F örtjänsten härav torde till stor d el få l•illskrivas förhål-
landl' t, at:l i HB: s över östePsjöflottan stab redan i fr edstid 
fanns inrättad en särski ld "·operationsavdel ning", som haft 
tid och tillfälle att, befriad från ett spEtirande arbete med 
löpande ärenden, noga planlägga åtgärderna vid krigsutbrott 
samt i sambaneJ ·härmed stående krigs- och operationsplaner 
111 . m . ~öclvändigh e ten av att den högsta ledn~ngen till sjöss 
vr r kl igen vidtagit på elen vilande förb eredelser i krigsavse
cn cle, är j u så uppenbar, att härom icke borde behövas ordas. 
Lecl,t rskape ts k,rig.shercdskap får minst av aTlt försummas. I 
föH·\·a rande ryska fall 'torde de l hava varit befälhavarens över 
ö sters jöf'lottan, amiral N. O. von Essen, stora förtjänst att 
r edan i f,redstid inse, vad krigets krav påfordrade. 

De str idskraft er, som stodo till förfogande för mera al<
ti\·t ryskt uppträdnd e, voro dock av icke a lltför omfattan
dc ar t. 

Av den år Hl12 u ppgjo,rda flottplanen, med v ilk en den 
principiella grunden lades till en storm aktsflotta, hade endast 
ll ct s . k. " lill a programmet" av statsmakterna antagils till 
om c(lclbart genomförande. Detta program upptog dock en akt
ni ngsyä rd s tyr l< a, vi'lken - fö,!"u tom Gangut-klassens fy ra 

l9H. 
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slagskepp - omfattande 4 slagkryssare, 4 pansardäcks'k 
36 

. rys-
sare, J a~are, 12 undervattensbåtar m. fl. fartyg. Program-
met sattes ar 1913 också i verket med det resultatet att d , c ' un er 
aren l.H3-14 endast England hade flera sla<>fartycr på t .. "' o s· apeln 
an Ryssland! 

. ~essa vä·ldiga nybyggnader hade dock vid krig•sutbrotte t 
1cke ~nnu kun.nat hinna tillföra ryska östersjöflottan något 
avsevart krafttillskott, ty uppgörandet av fartygsprojekt, far 
tygens byggande, särskilt om det är begränsat till varv och 
verkstäder endast inom eget land, 1samt deras förseen de med 
alla de maskinella anordningar, vilka behövas å ett modeTut 
örlogsfar•iyg - allt detta kräver avsevärd tid och härtill kom
mer att pers-ona-l måste uppläras, som verkligen kan sköta 
materielen i fråga . Vare sig en flottas krigsvärde decimerat•s 
genom förluster i krig, såsom den ryska filottan genom rysk
japanska kriget, eller genom uteblivandet av erforderliga år
liga anslag til'l e.rsättn~ngs•sbyggnader, såsom den nuvarande 
svenska örlogsflottan, bliver .i båda fallen möj ligheten att vid 
en försämring a•v det marin- och militärpoliti•sska läget sna.bbt 
uppbringa örlogsflottan lill erforderlig styrka, synnerligen 
kringskur-en. 

I-hstonicn lär, att en ör'J.ogsflottas kampkraft icke kan dri
vas i höjden ,genom allenast en tillfällig, om ock a vsevärd, 
penninguppoffring från nationens sida, utan fastmera att en 
ör.logsflotta kräver g·enerationers omvårdnad för att växa sig 
stark. 

Den ryska aktiva östersjöflottan best·od vid krigsutbr ot
tet av endast 4 slagskepp, 10 kryssare, 37 jagare, 5 undervat
tensbåtar*) och 6 minlägga r e. Ett slagskepp, "Andr-ej Pervo
sanny", hade tifi följd av grundstötning måst intagas i docka 
i Kr·onstadt, och de nya slagskeppen "Gangut", ooh "Petropav
lorvsk" blevo färdiga först tre månader senare. Det fasta kust
försvaret vid iniJ'oppet til"l Finska vil<en var icke ännu i ord
n~ing, och baserna i Reval och Lappvik, vilka ingingo såsom 

'') ö niga fartyg av denna typ synas hava ingått i "lokaleskadrar". 
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"flygel-baser" i hela d et väldiga basområdet vid Finska vikens 
mynning, hade icke h eller nått den fu.Jländning , som avsett 

yarit . 

Vad personal-en beträ!Tar, förefunnas bland officerskåren 
avsevärda vakanser, vilket i hög gra d n edsatte flottans strids
värde. DO-kåren var dock i gengäld relativt .god och, eft e r 
skedd mobilisering, skä1igcn talrlik, och d en långa värnplik
ten ( fem år) hade medgivit en betydande övning .för personal 

av lägr e grader. 
Va d de olika vapnen beträffar, hade ·den artillerisliska 

sl>_jn lskickligheten under å r en 1910- 14 i hö.g grad förbätt
r ats , torpedvapnet åter stod r-e•lativt lågt, medan minvapnet 
hefann sig i särde1les gott stånd efter de omfattande erfaren
h ete r, som rysk-j apan ska kr1iget 1nedfört, och vilka erfaren
h eter tillgodogjorts på ett ~synbarligen förtjänstfullt sätt. 

Minvapnet fick också m edverka vid den första sjökrigs
oper a lionen den 31 j ul:i, u tiJ.äggande~t av -en minering mellan 
Nargön och Poraidaudd :i Finska viken, vilken minering om
fattade mer än 2,200 minor, utlagda av m'ind,ivis·ionen (La
rl oga, Narova, Jenisej, Amur och Volga), och vilken utlägg
ning stöddes av hela slagf.l.ottan, som under denna tid verk
s tii·llde en framstöt i Östersjön - vart, därom säga de offi
cid la källorna intet. Denna frams-töt med ryska slagflottan 
höl j es tyvärr ännu av den dip'lmnatiska sekretess-en, men synes 
del säkert, att framtiden här skall komma alt avslöja fakta 

av s tort intresse. 
I var j e fall återvände flottan, ·efter .sin framstöt, tiH Re

Ya! , lämnande j agarkedjor som bevakning vid F1inska vikens 
mynning. Uppbringade handelsfartyg insändes för visitering 

till BaHi·sehport. 
Den l au gusti hade flottan .erhållit meddelnde, att kri.get 

Yar förl<'larat, vilket meddelande utsändes per radio och ju 
därfö r även .kom väl till pass för övriga omgivande länder, 
Y1ilka kunde hava intresse av att veta, att ett världskrig ut
br ut it. (Den rustade delen av den svenska ör'1ogsflottan var 
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som bekant nu samlad i Stockbol.ms skärgård, medan mobili
seringsorder för svens·ka f:loHan utfärdades först den 3 a ug. ) 

Vid krigsutbrottet utsände i Hälsingfors am iral Es·sen en 
proklamation, i vilken han lyckönskade den personal, som nu 
kon11ne alt få tillfä·ll e att utöva sitt kall, påbjöd beslutsamhet 
och plikttrohet samt fastslog pTinc1ipen, att krig fordrar strid, 
i vilken var och en ägde att göra sitt ytt ersta. 

Entusiasmen inom rysl<a flottan lärer även på sina hål;J 
vari·L ganska stor, även om möjligh eterna att få upptaga kam
p en med hela den samlad e tyska slagflottan på många verkade 
i viss mån nedtryckand e. 

Omfattnnde offensivopeationer från tysk sida uteblevo ju 
emellertid, enär Tyskland lagt huvudvikten av s:in sjökrigs
Yerl<samhet i Nordsjön och till Östersjön endast avde'lat en 
smärre styrl<a, beståend e av 7 kryssare , 9 jagare, 3 ub. och 5 
minfartyg jämte minsvepningsförband, hjälpfartyg m. m. 

Denna tys'ka styrka var givetvis alltför svag för aH vid
laga några mera krävand e operationer, m en utnyttjade dock , 
såsom framgår av "Der Krieg zur See, Oslsce" Band l, på ett 
särdeles förtjänstfullt sätt sina möj'ligheter att påtvinga ryska 
fl ·ottan intrycket, alt avsevärda Lyska sjöstridskrafter s tädse 
hcfunno s.i:g i Östersjön. Skapandet av ett sådant intryck var 
j u gr undtanken för den tyska ·sjökrigföringen i Öst ersjön, ty 
detta var säker'ligen det lbäs:ta sättet att förhindra, a lt från 
rysk sida en aktivitet uppblossade, som hade kunnat bliva 
högst generande för dc tyska disposition erna. 

Låtom oss nu kasta en blick på krigshändelserna! 
De,t tyska bmnbardcmentet av Libau den 1- 2 a ugusti 

å stadkom som bekant föga •skada, enär Libau r edan övergi:vits 
såsom rysk örlogsbas, ·och den minutläggning, som i samband 
m ed denna operation kom till utfö rande från tysk sida, var 
ju , navi.gatoriskt •sett, så osäker, att den senare b~ev an ledning 
li:Jl förluster för tyskarna själva. 

Den tyska framstöten, som av konteramiral Misch k e ut
förd es mot norra del en av Östersjön under elen 9- 13 augusti 
å•staclkom h ell er inga krigshändelser av intresse. 
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Del var icke förrän den 17 augusti, som tyska sjöstrids
, ·aftcr blevo synliga vi·cl Finska vikens mynning, sysselsatta 

]d l u ll äuo·ande a;v ett planerat minfält. Av tillgängliga käl-
m ec " " . 
]or fra m går, att man från rysk sida kunde iakttaga, att n11.nor 
fäll des, vilket även visad.e sig därigenom, att ett antal dy'ltka, 
i stä lle t för att förankras på avse tt djup, blevo l1iggande i val-

La n däriaenom anaivand e även minfältets sträckning, teny c , " ~ 

·r ··Jl' 1·vska ledninaen omedelbart kunde -fastställa minfältels var t " " 

läge, samt därefteT låta lämpliga de1ar av minfältet kvarligga, 
där ige nom erhållande ett ytterligare skydd mot kommande 
tyska operahon:er inom detta område. Erfarenhe:.en från ~etta 
fördag v isar tydligen, att min:läggn~ng , som av ,tJcnden pa cll 
ell er a nnat ·sätt kan iakttagas, därigenom självfallet förlorar 
sin effektivit et, ty sedan ett :minfält upptäckts, orsakar d e t ej 
,,ärna ·nåara förluster. Av tyska källor framgår även, att " ~ 
man eft eråt livligt beldagat tillkomsten av d enna s. le 
"Dcul sehilands~spärr", vilken b-efanns mera bcsvär:andc för 
egna än för fiendens operationer. Å andra sidan visar opera
ti on en , hnrn fel i materie1len kan omintetgöra nyttan av e tt 
hell företag. Ty ·om vid t. ex. ett minerin:gsf·öretag e tt antal 
minor sjunka eller :bliva J:i•ggande i vattenytan är ju för e tage t 
i bada fa'l'l en mis~lyckat. Undanröjandet av "yHiggarc" kan 
icke alltid utföras, och •sjunkna minor äro ju skäligen >borl
kas lade . 

Den 18 augusti siktades, cnligl rysk uppg<ift, å nyo tyska 
sj östr idskrafter utanför Finska viken, men då ryssa rna spion
Y~i gen r edan fått underrättels e om att d essa voro stödda av 
l\'L' nne pansarkryssare, och då egen huvudstyrka l åg kvar i 
H~i lsi ngfors , vidtog'Os inga omfattande ryska motåtgärder. 
Händelsen visar detsamma, ·S·Om b estyrkts av erfarenheten 
fr ån krigiföringen i andra h a•v: alt om ti1llräckligt stöd för 
egna lä lla stridskrafter icke kan påräknas, onakar detta, att 
önskYä rda åtgärder till sjöss ofla utebJ.iva , enär man på dagen 
s~~ll an vill utsätta sig för risken, att till sjöss varand e egna 
lätta s tr idskrafter råka ut för en <förkrossande överlä gsenhe t, 
lt lan a tt man har möjlighet att bringa dem understöd . Hu-
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vudstridskrafterna·s overksamhet och bristande gångberedskap 

kommer på detta ·sätt att Jamslå hela den egna •s jökrigfö

ringen, och en aktirv sådan fordrar även en aktiv och i lämplig 

gångberedskap förlagd huvudstyrka, beredd att under dager 

i tid ingripa. 
Magdeburgs grundstötning vid Odensholm, uppk·ommen 

under den tyska framstöten den 23-28 augusti, ble:v nästa 

krigshändelse av intresse. HäPvid utgick omedelbart från 

kuslbeva.Jmingschefen inom detta on1Tåde tvenne rysl'a tor

pedbåt-ar för att rekognoscera grundstötningsplatsen, och 

denne bevakningschef und err~i ttades av ryske HB, att några 

andra ryska örlogsfartyg icke då befunna sig ti'l1 sjöss. Detta 

var ett oförlåHgit misstag, begånget i HB: s stab, ty kryssarna 

"Boga lyr" och "P.a.Hada" •hefunno .slig på patrull utmed longi

tuden genom Dager-ort, och mi·sstaget hade sånär 1ett till all

varliga förluster. Tjocka rådde vid tillfäJilct i fråga, och en 

rysk torpedbåt gick också ti'l l anfall mot "Bogatyr", som dock 

lyckades gira undan torpeden, medan "PalJ.ad1a" öppnade eld 

mot den rys l< a torpedbåten ("Bourakofi"). Misstaget upp

täckles dock, innan aHvarliga skador uppstått. 

Händelsen påvisar nödvändigheten av att i viktigare sjö

gående staher 1i krig ·ständigt föres -operatinnslwrt med det 

succes•iva läget av LiH sjöss varande faTtyg, ty det är give tvis 

otillständigt, att slarv i ledningen får orsaka dy.Iika :händelser. 

En sådan kartas förande är även nödvändig av det skä·let, a tt 

befälhavarna i vwrj e ögonblick måste kunna snabbt bedöma 

situationen l1iU sjöss för att fattJa ändamålsen1i.ga he·s'lut, då 

olika slag av rapporter inlöp·a, kontakt med fientliga sjö- och 

luftstridskrafter plötsligt uppstår m. m. 

Från Magdehurgs bärgande må nämnas, all ryssarna där

v.id, .såsom redan framgått av tysk och engelsk litteratur, lyc

kades komma över tyska chifi'erhestämmelserna i tvenne 

cxempJar, av vilka det ena hittades på däck och det andra 

fanns bland kläderna på en invid fartygel drunknad tysk 

otl'ic'er, vars lik upplogs genom dykm·e. Ententen,s utnytt

jande av kännedomen om tyska chiifi'erheslämmelserna kom 
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·u som bekant dem tiUgodo under en längre tid, ti]i]s dessa 

~hi iTerbeslämmels.er omside·r, ehuru alltför sent, ändrades. 

Den l september 1914 vidtogs av vis,sa ryska stridskmf

ter, bl. a. 4 Juys.sar e, en framstö.t mot ·södra delen av Öster

sjön in lil'l linjen Steinort- Hohurg, ' "ar-efter lätta stridskrafter 

sluti le fortsältta tiH Danzigerhukten, a'llt i avsikt a.tt uppriva 

eventuella· tyska spaningskejor i dess~ farvatten. Genom 

spioneriunderrä,tteJs.cr hade nämligen ryssarna fått kännedom 

0111 at l tyska huvudstridskrafterna i Östersjön då voro sam

Jade i Kiel, och att endasrt spaningsfartyg befunna sig till 

.sjöss. (Observera den oerhörda betydelsen av ett gott under

rättelseväsende!) Härvid erhöHs vid midnatt kont•akt med 

']älla tyska stridskrafter, vilka dock i mörkret snart gingo 

ur sikte. Av·~ikten påföljande dag var, att kryssarna "Rurik" 

och " Rossia" smn1t en jagarfiotti\Jj skulle runda Gottland och 

mellan Gott.land och Öland gå nordvart, medan trenne krys

sare cHer dagningen ,skulle, ost om Gottland, .gå norrut för 

all på delta 's•ätt infånga ·och driva nordvart norr om Hohurgs 

la tit ud evcnluelH befintliga .lälla tyska stridskrafter, vilkas 

reträtt N och \V om Goit'land sku'lle hindras av fö.rstnämnda 

avdelning. Den ~operativa tanken i deUa fö.retag tilil.skrives 

kommendör Koltjak, ·som var chef för ·operationsavdelningen 

i HB :s sbah. 
Under hörjan av operationens u'Hörande hade dock sånär 

mis stag uppkommit hland fartygen osl Gottland, vilket kun

nat medfö ra sammanlräfiande under mörker rrnellan olika 

ryska förhand, gi·vetvis heroende på ovana vid utförandet av 

op era tioner Lill sjö·ss. Den avdelning, som skulle gå väst om 

Go tlland, råka•de påträfia svenska örlogsfartyg, och för alt 

ickl' komp'likationer sku][e uppkomma, uppgav befälhavaren 

tanken att gå väst om Gottlancl. Inga tyska stridskrafter sik

tades heller, och operahanen gav därigenom icke något påtag

li gt res ultat. Opcrationsideen saknar dock icke intresse. 

E n tysk fram>Stöt mol norra delen av Östersjön under da

garna 3- 9 ·september orsal<Jade icke kontakt med ryska sjö
str i(ls k raf'l cr. 



- 576-

Den H september utförde en större rysk sjöstyrka en 
frams töt mot Ålands hav, där likväl mot aftonen e n svensk 
pansar,båt av Oden-typ jämte en ~svensk jagare blevo synliga, 
variför operati onel!1 avbröts och styrkan återgick nu Finska 
vikens mynning. Inver,kan av på övning stadda neutrala Ör
l agsfartyg synes här ganska roande. 

Den 13 september verkställde tvenne ryska jagare rekog
noscering mol Bogskären, varvid konstaterades, att tyskarna 
redan förstört den ryska s'igna1stationen därstädes. 

I slu'tet av september utfö1·des vissa mindre företag vid 
Finsk a vikens 'mynning, huvudsakligen i avsikt att kontrot
lera pågående sjöfart. Vid di ~s ~igt väder använde sig härvid 
de ryska fartygen av igenkänningstecken, bestående a;v vissa 
sammanställningar av flaggor av ~större typ, vilka his~sades 

å samtliga i operationen deltagande fartyg för att där igenom 
undvika vådabeskjll'tni,ng. R>ekognoscering nattetid ned mot 
trakten av Bornholm kom även till utförande. 

'fy ska 'Undervattensbåtar hade nu bör j at uppträda, invid 
Finska vikens mynning. Härvid inträffade, att medan "Ad
miral Makaroff" stoppat för att und ersöka el't neutralt han
del>sfartyg, kryssa~ren anföU~s av 1en undervattensbåt, som av
sköt tvenne torpeder, av vilka dock ingen trätradc . Här fick 
man sålunda redan 1914 en häisosam erinran om att större 
fartyg under elylika omständigheter aldrig få u1tsätta sig för 
den ökade risk, som fartminskning innebär. 

UH<allade lätta ryska strids,krafter genomsökte nu far
vattnet, dock utan resultat. Det va{ i rsamband med dessa 
operat,ioner, som kryssaren "PaUacla" torpederades av ,en ttysl< 
unclenattensbåt och sjönk. ExplosionseLielden var fruktans
värd, i det på några få sekunder det 8,000 tons stora fartyget 
försvann, varför det antages, att elielden av torpe'dfi:räffawa 
förrstärkts genom expllosion i fartygets ammunitionsdurkar. 

Nu påbörjade elen r:yska le1dnirigen såsom motdrag en 
serie av otrensiva mineringsföretag, vilka i allmänhet utgingo 
från trakten av Moonsuncl, där fartyg en böllos i hög gångbe
redskap för att på order från HB igångsätta för etagen. Dåligt 
väder m. m. gjorde emellertid, att elen f,örst p'lanerade opera-
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tion rn uppsl<öts, och därvid visade det s1ig, att fartygens hål
lande i gångberedskap tärde så kraftigt på ombord befintliga 
b r ä nsl cförrå:d, att el en rest~C'rande aktionsradien snabbt ned
ai å , ,·a rför givetvi's snart förnyad bräns~lekomplettering blev 
~ö el\ änclig. En praktisk påminnelse ~om det i krig ständigt 
återkommande bell'Ove:t av :förrådskompl ~ettering, även för far
tyg med relativt hög aktionsradie, vanns dock härigenom, och 
frams kjutna tilllfälliga baser för att möj .liggöra snabbare 
bränslekomp'lettering måste anordnas - en lärdom, som även 
fö r ya r del är värd att ti ll varatagas. 

F ördröjningen vid ovannämnda operations ultfö'l·ande or

sak ~ld es :i själva verket därav, att man vid denna tidpunkt 
y än ta de ankomsten till nämnda farvatten av engel:ska under
va ttensbåtar från Nordsjön,*) varför man v ille undvika ett 
sammant,rä!Iancle till sjöss, som sannolikt kunnat medföra 
Yådaheskjutni111g, ly vädret förändras enligt krigserfarenhe
te rna gansl<c1 snabbt i Östersjön, och dålig sikt mås~te man 

rii kna med . 

Den 30 september kom slutligen till ·utförande ett ryskt 
mi neringsförclag, i vilket ett större an la l j agarc, försedela med 
mi no r, cleltogo. Man ,startade 'h ·ån Ri,gaviken förbi Lyserort 
och längs lmsten sydvart, unclYikandc inrapporterade fient
li ga minfält. Vädret hacle dock blivit så ogynnsamt, att min
higgni ng m åste uppgiva s helräll"andc de längst söderut planc
rack minfälten, medan däremot en hal<vflottilj jagare lyckades 
ul liigga sin minering i trak ten av Memel. 

I mitten av november planerades ett nyli ryskt rn:inerings
f' iin·tag, även detta utför t av jagare. l\Ian införde nu princi
]J L·n a ll a ngiva vissa iin skuiirda platser fiir mineringarnas ut·· 
lii ggande, men angav samtidigt cle områden, där minorna i 
s !ii! k t finge E{,ggns, för så yjtl n t l ~i ggan de t på förstnämnda 
sliillcn ny någo n orsak vi sade sig ~outförbart. 

*l E j nC'h E H/ l'iin•nmk >.ig i 1Jiirjnll il\ 110\'C'mlwr mod r:·,ka 
i illlta 1L 
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Mine·ringsförbandet pas:serade Libau, vareUer en ha~v
flottilj gick mot Memel och "Novik" mot trakten av Danzig. 
Vädret var dock ganska håd, och minfällningsarbetet i s tark 
sjögång samt nattetid erbjöd betydliga svårigheter. "Novik" 
utlade likväl sina minorr, gående med 18 knop och med kursen 
sådan i förhålland e ti.Jl sjön, all rullningen blev ·så Eten som 
möjlligt. Efter ulläggandel av ·s in minering siktade "Novik" 
fientliga stridskrafter, från v'ilka den dock, 1tack vare ·s~n höga 
fad (32 knop), kunde draga sig undan i mörkret. ::vremelflot
tiljen lyckades i'tven utlägga avsedd minering, oaktat hård 
sj ö gång, under vi l k en användanuet av såväl artilleri som t or
pedbes lyckning var utesluten . Under minutläggningen sikta
des tyska sjöstridskrafter, vdka·s uppmärksamhet man dock 
lyckli ge n undgick. Det var på detta minfäll, som tyska k rys
saren "Friedrich Karl" den 17 november minsprän.gdes, me
dan minfältet u lanför Danzig lä r e r hava orsakat rtyskarna 
förlusten av en jagare. 

Den 19 n ovember företog "Novik" e ll nylt mineringsföre
tag vid tyska kusten i t rakten av St olp e Bank, givelvris natte
tid, vilket förelag utfördes under särskilt svåra omständig
heter. Däcket var isbelagt .j den rådande rkölden och sj ön 
hög . Att utläggandel likväl lyckades, synes bevis1a en god 
sjömanskap och en energi,sk anda hos besättningen på de.Ua 
fartyg, som ä ven sedermera stäuse utmä rkte sig vid följ ande 
förelag till sjöss. 

I början av december beordrades " Novik" ånyo ombor d
taga elt 50- lal minor, och 01aktat man till HB linrapport.erat 
synnedigen ogynnsamma väderlek:sfö,rhåHanden på den för 
förelage t bestämda dagen, erholls kategor isk order, att fö r e
taget skulle utföras. Sedan " Novi k" utgått ti!.l sjöss, näs tan 
kaps ej sa t i den rådande sjöhävningen och förlorat sin gni.s t
ma•st, mås,te dock operation en uppgivas. 

l · crare Det var vid denna tidpunkt, som tvenne .rys. w J a.,< 
gin go förlorade; den ena sänkles av en ty Sik u b. i trauden av 
Od cns·holm och den andra gick runt i rådande överhands: 
väder. Bärgandel av besättnlinga-rna gav föga resultat, d a 
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den s tarl<a k ylan i vallnet snabbt ändade de överbordgång

nas Ii "· 
Under första daga rna i j anuari upphörde ryska flott an s 

opera tioner till fö,ljd av vinl crförhållandena, och denna första 
krigsperiod, vilken varit ägnad att giya personal en en viss 
"l<iinning" med sjökrigsförhållanden i Östersjön, var därm ed 
till ända. 

Någon Ycrksamh el ~av betydelse i •st oPt se tt 1för försva
gande av fiendens sjöstridskrafter hade ju l<nappast komm~t 
ti ll synes, clt förhållande ~som säkc·rligen icke kan läggas ami
r al E ssen till last, ty denne befälhavare var sannolikt i 'hög 
grarl hunde n av restrikliva order från högsia krigsledningen, 
vil ken felal<tigt såg i f·lollan huvudsakligen elt medel för de
fens iva ändamål. 

De t var i enlighet med detta defensiva tänkesätt, som 
ryska östersjöflottan vid krigsplanernas utarbet ande förhe
r cl t särskilt trenne s. a. s. försvarspositioner: den fr~imsta på 
linj en Dagö- Hangö, elen andra vid Nargö-Porkalaurld samt 
en tredje så långt ti]ilbal<a som linjen Lavansaari- Sommers. 
Dessa "positioner" hade under krigså ret 1914 förstärkts med 
nya mineringar 'l11. m. 

En betydande minerlings-, spanings- och patrullverksam
hd hade dock v1id s'iclan härav utförls 1av dc lä tla s lridskraf
ter, som voro baserade å ena sidan på öselterrängen, å andra 
sid.m på tillfä,J:Jiga has er vid Lappvik, 'samt V en ö, Utö och 
Aland s skärgårdar. 

Året l 915 ingick fr å n rysk sida m ed .förnyad minerings- Hll5. 
aktivitet. Kryssarna "H.ossia", "Bogatyr" och ' 'Oleg·' u nder 
befäl a v kontcramliral Kanin (samt i· närvaro av kommendör 
Kolljak, iniHativtagaren till företaget), förelago då et t nytt 
m ineringsföretag mot södra delen av Östersjön. 

Den 12 januari hade minor ombordtagits i U lö m i.Jitär
hamn CAJands skärgård), den 13 startade man förbi Gottland 
och detacherade "Bogalyr" och "Oleg" mot Srtolpe Bank vid 
tyska kusten, medan "Rossia" förbi öland satte kurs mot 
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Bornholm, där hon den 14 nattetid utlad e mJinor. "Boga tyr'' 

och "OJeg': utförde .även 'lyck'ligen sitt företag syd Stolpe 

B_ank, varefter fartygen ·sam'lades •och återgingo tiH Finska 

VIlken. Det var på Bornholmsmineringen, som tysl<a kryssa

ren "Gazelle" ·sed erm era mirusprängd es, ehuru d en 'lyckades 

laga sig i hamn . 

Mot slutet av januari skull e c lt förband med tvenne min

förande kryssare samt, såsom ·stödslyr.ka, två andra kryssare 

jämte jagare utföra minering i Danzigerbukten för att för

h1indra tyska trupper·s transport sjövägen till Königsberg. 

Den 29 januari ombordtogas minor i Barltischport, oakta•t 

svåra isförhållanden därstädes. Operationen kom slutligen 

ti]il utförande m ed ifönf,lyttning utm ed \kttsten \Vindau- Li.bau 

och vid midnatt ut·lades m 'i,neringar i Danzigerlmkten, ehum~ 
tj:ocka r ådde . J agarna återvände gruppvis n ordvart, och far 

ly,gen återkomma lyckligt och Yäl ti'll R eval. "R-ur.ik" fick 

dock unel er expeditionen en bottenkänn ing, som orsakade 

långvarig r epara tion. Vid intagandet aov delta fartyg tiH Reva! 

framkom en synpunkt, som även på a ndra krigsteatrar trätt 

i dagen, nämligen önskvärdheten: av alt örlogsbasernas ham

nar sa•mt dockpor tarnas trösklar hava så stort djup, att även 

skadade fartyg, med betydligt öka djupgående, kunna där 

ingå. I förevarande fa'll föranledde detta vissa svårigheter. 

Denna fråga är säkerhgen värd e tt betydande intresse även 

hos oss . 

I apri l månad, då 1isförhMlandena förbättrats, vidtog ånyo 

akli\'iteten liH sjöss, varvid såsom förut en del lätta strid s

Ju·arter hasenides på Moonsund i avsikt att förstärka de de

fensiva åtgärderna vid Rigavi.ken, där mineringarna ytterli

gare utökades . 

Chefen för operalionsavdelningen i HB :'s stab, kommen

dör Koltjak, spe]a.de äYen nu en ],ivgiYande roll. Nya mine

ringar ullades ulanifö r Libau, vanicl praktiskt fram stod be

hoyet av att avdela en slöe1styrka till förband, som avses för 

min u lläggning inom s~1clana områden, el är kon takt med fient 

liga sjöstridskrafter ä r sannolik eller möjlig. \'id ett tillfälle 
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dirhlade sålunda nänaron av en kryssardivision under amiral 

Hal<hirc1I's befäl minläggningsförbanden från att råka i strid 

)lled fie nt·liga sjöstridskrafter, innan minorna utl UJgts. Strid 

m ed fie n tliga fartyg, medan man själv är bemängd m ed mi

nor, iir nämligen en a.l1lt annat än angenäm situation! Önsk

värdhelen av att e lt minläggningsförband sammansättes av 

homogena fartyg framstod även , enär i annat fall gemensamt 

cYoluerande m. m . i v is s mån försvåras. 

Det ryska linderrättelseväsendet synes vid denna tidpunkt 

vid fle ra tillfäl len hava givit ryska ledningen värdefulla upp

lysningar. Så erhölls l. ex. d-en 14 maj unelerrättelse om att 

fi ei den nästa dag :hade för avsikt att verkstä'lla en fr amstöt 

mot Fi nska viken, 'i an:Jedning varav ryska ub. och jagare 

kunde på förhand .grupp eras på lämpligt sätt. 

E n tysk kryssare Yisacle sig ookså snart Titanför Utö i 

.\land s skä rgård, där den anföJI,s m r en utplacerad rysk ub. , 

dock utan resulla·t. Hårt väder påföljand e dag m·sakade lik

Yäl, a tt vidare kontakt med fienden icke erhöHs. 

Den 22 maj drabbad es ryska östersjöf1lottan a \' e tt hårt 

sl ag, i det dess HB, ·amiral Essen, pltsligt avled i <lunginflam

m ation. 
Amiral E s.sens förtjänstfulla gärning var därmed till 

iintla. Hans framstå ende militära anlag, aJdivitet ooh organi 

satio nsförmåga , den tillgivenhet, han åtnjöt inom alla grader, 

samt det goda föredöm e, som 'han ständigt visade b efälsperso

IHden, hade på ryska f·lottan haft en högst uppryckande ver

kan. HB över östersjöflottan sedan 1908, var det han, som 

ås tadkommit en betydlig ökning av flottans krigsefl'ektivritet 

inom de f<l esta områden; han såg mål et klart och genomförde 

si ll r eorganisation·sarbete fö ljdriktigt och oryggligt. Den iY

ri ga Yerksamh et, S·Om han ständi gt u t·veeklade m ed livgivande 

och uppryckande inspekliioner, särskilt vid tiHfäH en, då han 

mins t av allt väntades, hade ju sedan länge inom ryska flottan 

fi irskafiat honom benämningen "den ~lygande holländaren". 

Han fö rstod på ett mäster.ligt sätt att •sporra sådana individer, 

\'il ka stodo i s tånd tiH självständig verksamh et, sa mt med 
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hård hand rätta dem, som icke stä llde sig krigs- och strids
beredskapsbestämmelserna till efterrättelse. Bekant är sär 
skilt det sätt, på vilket han lyckades uppdriva ryska sjöoffi
cerspersonalens navigatoriska förmåga, ty denna stod före 
hans lid på en relativt låg slåndpunlld. Faran för alt stäHas 
lill ansvar för gjorda fel i navigeringsavseende hade nämligen 
orsakat en utbredd ovilja all fiirelaga mera prövande naviga
torissl.;.a 11ppdrag invid den ryska kusten och i dess, ibland 
ganska svåra, skärgårdsområden. Amiral Essen trädde aHtid 
i bräschen för dem, som å logo ·sig mera ,farliga uppgifter 
härvidlag, och beYingat blev hans ord .härom, atl "ett fartyg , 
som skadats, kan repareras, men om andan -dör, är delta ett 
fel, som icke kan avhjälpas". 

Till hans efterträdare utnämndes amiral Kanin, som inom 
elen ryska marinen åtnjöt elt re•lativt gott anseende. 

P~t våren 1915 hörjade elen tyska flygverl<samhelen över 
Higavikcn att göra s1ig l.;.ännbar, och omed elbara åtgärder 
måste vidtagas för atl förskafTa fartygen det luftvärnsarti lleri, 
som krävdes. Arbetet h~inned log 'lång tid. 

Tyska uL. torde även vid denna tidpunkt hava inkommit 
i Rigaviken samt opererade även mera energiskt vid Finska 
vikens mynning, där minfartyget ".Jenisej" ssänktcs av en 
tysk uh., "U 26" - samma u b., som ·sä·nkt "Pal lada". Engel
ska ub. "E 9" lyckades även i början a'>' juni att torpedera 
en tysk jagare i trakten av Gallska Sandön, niCelan ryska ub. 
"Okun" i närheten av \Vindan söllde torpedera ett större tyskt 
fartyg, men därvid själv 'blev rammad ·och aHvarligt skadad . 

Mindre ryska mineringsföretag vid Higaviken och utan
för \Vindau kommo uneler denna tid till ulfärande med gott 
resultat. Ett tyskl försök den 3 junti att intränga i Higaviken 
s trandade delvis på grund av den ryska verksamheten. 

D en 27 juni ökades dc ryska .lätta stridskrafternas gång
beredskap med hänsyn li Il en väntad offensiv från tysk sida , 
och spaningsföretag me1lbn Gottland och \Vindan kommo t ill 
utfömnde. Påföljande tyska operationer mo l inloppet till 
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Ri ga' ikc n medförde även konlatkt mcl~an lätla. stridskrafter, 
va n·i(l iiYen ryska ub. medverkade. l\Imdre stnder uppstodo 

utan :1\'sevärt resultat. 
Fri.lll r ysk sida igångsalles nu ett offensivoförelag i ända-

mål all bombardera l\femel och 11ppriva ofiendens lätta slri,ds
kraflcr. Kryssarna och jagarna avgingo med hög fart ulan
för Dagö och öscl sydvart. Kryssardivisionen be,stod ulav 
"Ad m i r al .Mal< a roll:'" med konteramiral Bal.;.hirefi's flagg, krys
sar na "Ba jan" "Bogatyr", ''Oleg' ' och " Rurik". Sjön växte 
cmcllcrlid med det resultat, alt d e Gätta fartygen, såsom ofta 
}i r falle l uneler dylika omständigheter, icke kunde följa dc 
s l ii TC, och härtill kom elisig l väder. Förekomsten av t j o eka 
var vi(l dyWd tiHfällc ingen sällsynt händelse, ty i dessa trak
ter av ös tersji.in är som be'kant dålig sikt synnerligen vanlig. 
])el iir av operativt intresse att konstatera, att i östeTSjön över 
h uvud Laget möjhghelen av sil<tens försämring, såsom förut 
niimnl, alltid måste tagas i beaktande - ett förhållande, som 
sliidse bör ihågkommas vid operationers planerande. Det är 
iivcn av vikl, atl övningarna i fredst•id så bedrivas, att plane
rade fö relag i ]{l'ig skola kunna .utföras oaktat förs-ämrad sikt, 
va rl'ii r övning i en flottas framförande under sådana omstän
di ghete r är en viidig del av en sjöstyrkas krigsförberedelse i 

fn•cls licl. 
If rågavarande framslöl mot Memel försvårades i hög grad 

genom gniststörningar i l u flen, påv·isandc behovet av att ra
di opcrsonalen besitter stor färdighet i undvikandel av stö
r ande inf,Jytelser samt al l Hotlans radiodisciplin upprätthålles 
med y llersta noggrannhet. I förevarande fall förlorade "No
Yi k" kontakt med övriga farty,g genom bris.ter i radiokom
lll un ikationen, och operalianens Jyokliga geno1111förancle även

lyrade s i viss mån 'härigenom. 
Kryssa rna hade nämligen den 2 juli fått kontakt med 

tyska minfartyget "Albatross", och inför faran av en förväx
li ng med egna stridskrafter måste "Novik" beordras återgå 
i ham n. (Vikten a\' att i dålig si kt hålla ihop en styrka fram
star här, cy el j est kunna oms tändigh eterna orsaka, att efter-
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blivna fartyg måste hemsändas med hänsyn till risken för en 
återförening i tjocka). 

Kontakten med "A1batross" medförde, aLL företage t l11ot 
Memel måste uppgivas, och man såg sig Lvungen att operera 
efter omständigheterna - ett förhåHande, som påvisar, att 
man vid planerande av operationer måste giva resp . 'be1fäl
havare en viss hancHingsfrihet och icke binda honom gen0111 
alltför kategoriska ord er, vilka bliva outförbara, om kontakt 
med fienden erhå'lles tidigare, än förutsett varit. 

Fyra ryska kryssare kom mo i :kontakt med "Albatross", 
som utssaltes :för en överväldigande eld, tvingande den att 
sätta kurs mot Gottland . "Albatross" åtföljdes av tvenne 
tyska torpedbåtar, vilka gingo fiH anfall mot de ryska farty
gen. Deras torpedsalva förfelade dock sitt mål, ~nedan där
emot av dem avsiktligt utvecklad rök tillfäHigt b eredde "Alba
tross" en viss lältnad, enär fiendens artillerield mot henne 
försvårades på grund a v den slzymmande röken. "Albatross" 
satte dock slutligen, aNvarli.gt skadad, upp på land vid öster
garn, varvid tvenne tyska kryssare kommo till platsen, och 
det var nu med dessa , som artilleristriden med de ryska far
tyg·en fortsatte. Ryske befälhavaren u tkallade understöd, och 
tvenne ryska slagskepp utgingo från trakten av örö i Hangö 
skärgård, dock givetvis försent .för a t t hinna ingripa. En kort 
stri:d n1eUan "H urik" och tyska k·r yssaren "Hoon" kmn under 
tiden ti.Jl stånd, var:vid "Rurik" ÖYerskölj des av uppkasten 
från "Hoons" nedsTag samt ·även ·erhöH direkta lräfl'ar. "Hu
riks" kampkraft blev ä·ven nedsatt därigenom, att gen'omblås
ningen i ett av de svåra torn icke fungerade, varigenom lm
nonbetj äningen bedövades av förbränningsgaserna från egna 
kanoner. "Roon" drog sig dock sn·art ut på större avstånd, 
och ryske befälhavaren gav även samtidigt order om att stri
den skuNe avbrytas. 

Sammanträffningen, vill<en sålunda fick ett relativt kao
tiskt förlopp, blev därigenom av mindre betydelse, utom det 
att "Albatross" grundstött och sedel'mera som bekant bl e\' 
internerad i Sverige. 
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;\/ u följde en period av n.·d ativ overksamhet från rysk sida, 
tills en förnyad aktivitet från tyska sjöstridskrafterna mot 
fanat tnet vid Lyserort i någon mån upplivade situationen. 

Under hela denna tid av spänning i väntan på tyska offen
si Yålgärder b rungos ryska sjöstrid1sa(•rafterna i Moonsund att 
in taga en ganska krävande hög gångberedskap, påvisande för
hållandet, att stridskrafter i fiendens närhet ständigt måste 
hålla s "på alerten", och att omsorg måste ägnas åt gång
heredskapens genomf ö·ra:nde utan alltrör stor frestning på ma
te ri elen samt särskilt på eldarepersonalen . 

Tys,karna hade emellertid den 18 juli från landsidan 
ocku pe rat \Vindan, och :stälhTingen blev alHmera kritisk, or
sa kan d e att ryska stridskrafterna i Rigaviken måste förstär
k as m ed slagskeppet "Siava", förutom vil:ken Higavikens för
svar var överlåtet åt ett 20-tal jagar.e sm11t ett antal mindre 
hjiilp fartyg. 

I samband härmed krävde även b ehovet för ryssarna att 
håll a vi·ssa rännor minfria, ett rätt omfatlande minsvepnings
arhete i Rigaviken, vilket de ryska svepfartygen av !sekretes
skäl måste utföra nattetid. Minsvepning nattetid visade sig 
sålu nda här, likso:m inom många andra krigssområden, ibland 
\'ara absolut nödvändig, varpå såväl materiel som övningar i 
rrcdstid måst e taga sikte . 

I början av augusti påbörjade tyskarna förnyade företag 
mo t Higavi ken, vilka or sakade •en rad av d efensiva å tgärd er 
frå n rysk sida, särskilt förnyad minläggning inom ·områden, 
c hi r såväl egna som fientliga minor förut ,fun nos utlagda. Dy
lik a för etag orsakade betydande svårigheter och ris.l"er. Vik
len av en noggrann bestickfäring och av Yicltagandet av sär
skilda åtgärder för att underlätta denna framstod klart, och 
delvi s måste man för m inutläggning utnyttja grundgående 
far tyg, vilka kunde förflytta sig över redan u tlagcla mine
r ingar. 

Anti-ub.-nät hade även av ryssarna utlagts i H'i.gavi.ken 
llled hänsyn ti'll sannoliklheten , att tyska ub. ånyo där in
lriingt. En rad av operationer mot dyli'ka 'befarade ub. sys-
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selsalle ookså under denna tid i hög grad den ry.ska led

ningen, smn synes hava utvecklat en betydande företagsamhe t. 

Den lG augnsli ökade den lyska aktiviteten mot Riga

viken i styrka, sedan tydligen ett omfattande tyskt minsvep

ningsarbete förherett operationen, vilken synes hava före ta

gils huvudsakligen nattetid. Ett sammanlräll'ande ägde h är

Yid rum mellan lätta stridskrafter, varvid "Novik" särskilt 

utmärkte sig för såväl ett ändamålsenligt uppträdande so111 

en väl!-iklad artillerield, Yilken 'lärc·r hava satt h·enne tyska 

jagare ur strid'bar t skiok. 

Den 18 augusti hade emellertid elen tyska force r ingen av 

Irbcnsundel lycl<ats, och :ryska ledningen hade ·crhåHit under

rättelser, att tysl<arna avsågo alt snarast tilltäppa passagen 

mellan l\foon och Werder, där "Slava" intagit position. Så

som -ofta fö rut, anlände vid den na Juitiss·ka situation k om

mendör Koltjak från HB :s stab och ingjöt nylt mod och ny 

l~öretag.samhetsanda, vi1lken dels log sig uttryck i förnya de 

mineringar i fiendens anmarscll\'äg, dels omsorgsfullt förs tä r

kande av l\Ioon-positioncn. 

Under denna tid voro dc ryska sjöstridskrafterna for tfa

rande baserade på Kuivast på Moons östra sida, där speciella 

hamnanläggningar ägt rum. 

Tvenne ryska kanonbåtar, ·vilka elittills varit baserade 

på Riga, rhacle nndcr tiden sökt å terförena sig med stridsk r af

terna i Moonsuncl för att icke bliva avslmrna från Finska 

vik en men grunds löll eller förolyckats vid strid med tyska 

sjös lridskrafter. 

Situationen \"ar sålunda från rysk sida skäligen olycks

hådancle, då man den 21 au gusti erhöLl underrättelse, a tt fi.en

clcn av något obekant skäl lämnat Rigaviken. Såsom seder

m era blivit känt, päverkades det tyska "återtåget" därav, att 

trupper för operationerna i land ]eke kunde då disponeras. 

Från rysk sida fattade man n u ånyo mod, och efter ett 

sammanträde mellan de h ögre chefer na -inom öselområdet 

heslöts att utföra en rad av fö rnyade defens iva å tgärder. E n 

m~i n gcl nya min f~ilt sk u ll e ut l ~iggas i IrbenSllndet och sten-
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laslade fartyg försänl\as i stort antal för att förhindra även 

Hi[ t,1 stridskrafter alt där intränga . 
Etl större antal minor utlades också, varvid emellertid 

en nsk jagare efler avslutad minutläggning r åkad e på egna 

minlinjer - en omst~indigheL, som visar nödvändig:hel~H av 

ull kursen efter utläggandel av minor så v·ä:ljes, att risk icLc 

förefinnes, iiYen om under ulläggningen ett mindre fel i be

sticket uppkommer, Yi lket givetvis icke alltid kan undvik::t s. 

Yilden av all 'hål·la Rigayikcn orsakade nu, att en högre 

bcfiilhavare, konteramiral MaximalT, tillsaltes såsom chef för 

sauJliga stridskrafter i cletla operationsområde. Knappt hade 

han l:'me]llertid anlänl och övertagit befälet, föl'r~in elt allvar

ligt tyskt flyganfall ansalles, vilket var desto mer obehagligt , 

som en slor del av fartyg en just ombordtagit nya minförråd 

på sina d~ick med hänsyn till avsedda operationer. Ombord

yarand e minor utkastades därför snarast, medan fartygen 

med ar till erield sökle avvärja flyganfanet och lättade, sty

rande sicl< -sack-kurser . 
F lygverl<samheten från båda sidor ökade nu i inlensitet, 

och den 10 september verkslälldc såväl tyskarna en Zeppclin

rai<l mot Finska viken som åtta ryska flygbåtar ett bomb

anfall mot \Vindau. Dagen därpå ulföreles tyskt flyganfall 

anfa ll mol Arenbnrg på ösels sycll<'ust och påfö'ljande dag 

fl era förnyade anfall mol ryska sjöstridskrafter härstädes, 

sasom förut dock utan avsevärl resultat. 

Siridskrafterna i Rigaviken inspekterades i milten av sep

tember av ryske HB, amiral Kanin, som besök te såväl farty 

gL'll som försvarsans tallerna i la·nd. 
~ya Zeppclin-raide r mot öscHcr rängcn samt uppll·äclande 

:l\ minläggande tyska ub. uppfyllde i önigt september och 

ck toher månader, unde r vilka ryska sjös tridsJuarterna i Riga

vike n forlfarande voro baserade på Kuivast uneler v idtagande 

:t\' m indre m inerings- samt omfatlancle bevakningsuppdrag i 

i t'ragavarande skärgårdsområde. 
I slu tet av okt ober företogo friY ill iga 'fr ån de ryska sjö

sl ri dskraflerna et t mindre land stigningsföretag mot udden vid 
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Dam es näs vid inloppet ti.ll Rigavikcn, ·Och den 2-:1: oktober å ter
vände den engelska ub. "E 8" från en kryssni ng i Östersjön , 
under vill<en den inrapporterade sig hava sänl<t tyska krys
saren "Prinz Ada·lbert". 

Tnom r ys'ka ·fJollan ansågs, att man nu h ämna ts ' "Pal
Jada's" sänkning - men ack, tyvärr utfört av en engelsk ub.! 

Hyska ub. had e dock v id sidan av dc engelska bedrivit 
en omfattande ve rksam1hct i mellersta Östersjön, Ålandshay 
samt Bottniska viken , vilken verksamhet huvudsakligen rik
lade sig mot Sveriges handelsutbyte mrd Tysl<l ancl. *) 

Hcdan i slu tet av år 1915 började mindre revolutions
un gar alt födas inom ryska flottan, vi lka dock huvudsakligen 
besvärade dem av befä let, som ,buro utläncl s·ka namn och vilka 
av agitatorer angivils opålitliga i nationellt a vseende . Upp
viglarna bestr afl'ades, och för att påminna besättningarna om 
deras sJ.;:yldighet atl framför aiiL iakttaga krigsberedskapens 
krav, lät HB h ela flottan, ä ven de slom fartygen , utlöpa på 
ett s törre företag till sjöss - en ide, som möj ligen borde hava 
lillgri pi t s u lan att inre anledningar härtill för clåge. Princi
p en att med yttre verksamhet avleda inre oro är ju dock 
psylwlogiskt riktig och fö r övri gt sedan länge i Ryssla nd 
väll<~ind . 

Samtliga fartyg kompl ette r ack si n a förråde r, och c lt sam
lat 11Llöpande skedde från Finska vi'k en n ed mot Jatituden 
genom Gottlands syd spets, där vissa minfät t s kulle utl äggas. 
Efter skedd minutläggning elen 12- 13 n ovemher anträddes 
återfärden väs t om Gotllancl, varvid en staka handelsfartyg 
påträ fiades och pre j ades. På åtenägcn slmUc man angöra 
Dagerort före inl öpandel i Finska vik en, men bestickfel orsa
kade, alt man icke kunde finna densamma, och flottan tvangs 
därfö r alt hålla sig till sjöss uneler natten. Först i dagningen 
ernåddes säkert bes tick och å terinlöpandel skedde till olil<a 

*) Jämför "Flottans Ncutralitctsvakt" sicl . 31-38. 
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11 3 111
nar ~yjc] F inska vikens mynning: Utö, Hang ö, Hä lsingfors, 

HcYal och Moonsund. 
Denna om-ra ttand e framstöt syn es vara av betydligt in-

tresse, och det yar give tvis Iför ryssarna en besvikelse, a lt 
unde r e lt så frams'l<jul el förelag kontakt icke erhölls med 
tyslza sjös trids.krafler. Likaså m åste elen misslyclzaclc a ngö
.·1 nr:fe J1 av e"el hasområde I)å å tervägen framkalla mindre l n · t:> 

sm ick rande refl exione r . Beh ovet av en noggrann hestick-
fiiring, för alt överhuvud möjliggöra ändamålsenli ga opera
tioner till sjöss, är förvisso påfall ande. 

Den 20 novemher anlän de kommendör Koltjak åter till 
Kuivast vid Moon, där 'han samlade cheferna på samtliga 
jaga re för att diskutera c lt mot söd ra delen av österssjön 
planerat företag. Ryska källor an giva visserligen , alt detta 
sammanträde had e till ~i nclaimål a ll diskutera elen uppgjorda 
operationsplanen, ocJh giwt är, a l l det för ett omfatlande 
före tag ä r av myclzet stort värde, om underlydyandc befäl
h avare kunna få tillfälle till muntliga instruktioner av ope
rationens ledare. Är delta möj ligt, m å sle man dock säga, atl 
den lämpliga fonmen fö r elt dylikt sammanträde icke ~ir 
diskussionen i egentlig m ening, ulan snarare d en, alt Ycder
hiira nde befälhava r e genomgår elen ra v honom m ed hiträde av 
hans stab utarlwtarle opcra lionsplanen, nlöver vill<cl under
l~ dan de chefer äga a l l hegära önsl<siirda upplysningar och 
ftirtycl liganden , varefler en OfJI' r f i onsorder i S'lu~ftl i g eller 
signalord erform utfärd as för förelaget ifråga. Möjligt är som 
s,tg t att detta, i marin er med Juigserfarenhet tillämpade, till
,;igagångss~itl iiven .]1iir nyttjades, t y kommendör Koltjak sy
nes i alla avseenele n ha\'a Yaril en m a n, som hade instinktiv 
l egåvning för sjökrigsoperationer, deras planerand e och le
dande. 

I före\·aranclc fall g~illde operationen en framstöt sycharl 
a, lätta. s tridskrafter i anikl all uppriva .fientli ga hcvak
n'n gskedjor till sj l;ss, n~i nna.re bestämt vid Spaun Bank, un
der Yilkcn operation kontakt nattetid även uppstod med fient 
liga slriclslzraftcr men med de t yid nattstrider vanliga rcsul-
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la te !" , alt "mörkret ski lde dc stridande åt" och att avse ·· 
. .. van 

rest:llat Icke crholls . Ryssarna synes hän·id, tack va re att 

de mnehadc tysl<a chi[Terbestämmelserna hava i tid bl" · 
... . ' IVJt 

varnade lor ankomsten av överlägsna tysl<a stridskrafter, vil-

ket hade till följd, att operationen i förtid avbröts. 

Ä ven fö r ryssarna kom mo signaleringsbestämmelserna 

hemlig.hållandc alt spela en viss roll, ty den 10 novcmbe~ 
erhöll den ryska ledningen und errälle1sc om att i Ålands skär

gård radio-coden, tillhörande en rysk undcrva ltcnsbåt, "Be

luga", h ade försvunnit från vakthavande officeren ombord p ' 
l l" a 

moc er artyget. Hyssarna tvungos därigenom att utfärda en 

ny code, med fö rande lydliga olägenheter och besvär. 

Vid denna tid punkt hade engelska u b. "E 1 D" mellan 

Sassnitz och Trelleborg lyckats sä11>ka tysl<a kryssaren "Un

<linc", och huvudstridskrafterna förelago även i början av 

december, elen 5 i samma månad en framstöt från trakten av 

Hangö i avsikt alt stödja ett mineringsföretag i mitten sv 

Östersjön. Härunder förflytlade sig mellan ,Gotl,land och 

svenska kusten den ryska huvudstyrkan, bestående av 6 större 

fartyg, bl. a. slags"l<cppcn "Gangut" och "Pctropavlovsk". 

Intet ficnlligt siktades dock. Vid återkomsten till Fi nska 

viken mötte snöstorm och stark kyla, under vilken fartygen 

hlev.o ganska kraftigt isbelagda och dc lätta fartygen m ötte 

betydande i·shindcr, sålunda givande ett exempel på att s jö

krigföring i öster sj ön icke alllid u tf öres under dc an crenä-
o 

masle förhållanden. Vid den årsti d, då isbildning kan för-

väntas, måste särskild omtanke ägnas de lätta fartygens ope

rationer, ty eljest kunna beldagliga missöden inträll"a . 

I början av december 1915 förolyckades ryska undervat

tenshålen "Akula", Yilken på försiYk försell s med minutlägg

ningsanordning, och det är sannolikt, att den sprängts på 

egna minor vid dessas uLläggande i närheten av \Vindau. 

Ytterligare mindre mineringsföretag av jagare utfördes även 

vid sistnämnda områden, och det var vid detta tillfälle, som 

"Novik" utförde sin tolvte mineringsexpedition efter att hava 

u llagt i allt över 500 minor. 
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~I ecl dessa händelser var aktiviteten under år 1915 i stor l 

scl l avslutad, och fartygen gingo vintern till mötes, huvud

sa kligen slillaliggancle, vidlagande åtskilliga förbättringar be

Lrilflande bestyckning m. m. Elt .stort antal av kryssarna 

erhol lo sålunda en betydligt svårare bestyckning än den, dc 

fö rut ha rt, varjämte luftvärnsartilleriet allmänt tillgodosågs 

på olika fartygs lyper. På pansaPkryssarne "Ross ija" och 

"G romoboj" borttcgos JO .st. 15 cm. kanoner och ersalles med 

4 st. 20,, cm :s, varigenom den svåra bestyckningen fördubb

lades , utom de t att luftkanoner tillkomma. Pansarkryssarne 

"Bajan" och "Admiral l\fal\arofT" befriades från sina 75 mm. 

Jwnoner och erhöll o i stället elt tillskott av en 20,, cm :s samt 

2 st. 15 cm: s kanoner, nya luftkanoner oräknade. På pan

sanlilcl<skryssarne "Oleg", "Bogatyr" ·Och '"Diana'' ersattes 

det medelsvåra artilleriet med modärnare sådant och ett fler

ta l jagare erhöllo ytterligare en 10 cm. kanon, varjämte skro

vet förs tärktes. Ett stort antal jag•are fingo nya kanoner i 

sl. f. ~ildre sådana, varvid behovet av större elevation å pjä

serna j ä m väl tillgodosågs. 

Yintern användes sålunda Yäl, och den flotta, som nästa 

år kunde påbörja operationerna, var betydligt starkare än året 

för ut. En hel division av nya slagskepp ("Gangut"-klassen) 

ingingo ju i fJollan, dess kryssarför.band hade genom ombe

styckningen ernått en materiell styrka, som högst avsevärt 

ökade deras stridsvärd e, nio jagare och c :a fem ub., byggda 

Yid östersjövarven, hade tillkommit, och härtill kunde läggas 

y lledigare l l st. ub. (av vilka fem av ameril<ansk härkomst!), 

vilka, söndertagna i delar, gjort färden per jiirnväg från VIa

divastock för att våren 1916 yara i tjänstedugligt skick i 

Öste rsjön. 

Förutom det ovan nämnda hade minsvcpnings•förbanden 

SY iillt ut, ett särskilt förband hade skapats för bevaknings

ii ndamål och jakt på ub. - alltså ett veritabelt jaktförband 

mot ub. i enlighet med vad senare under kriget kom Wl stånd 

i fl erta let andra mariner - och förband hade dessutom upp-
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satt s för diver se speciella ä ndamål, såsom t. ex. ett speciaJl
förband för u tlä ggan de av a nti -u b.-nät. 

De fasta för svarsan staltern a i Åbo och Ålands skärgårdar 
vid F inska vikens myn ning och y t tre delar (Russarö, Nargö: 
Rön nskär m . fl.) hade vidar e fär digställts. 

Bedömas alla dessa å tgärder i stort sett, måste m an er
känna, att det var ett gott verk, och erkänsla måste förvisso 
skänkas de bemödanden, som ledde härtill. 

Med en väsentligt förstärkt materiel , samt en - å tmin
stone vad vissa förband angår - betydlig krigserfar enhet gick 
sålun da den ryska östersjöflottan det nya året till möt es. 

Dc klimatiska .förhållandena orsakade dock, att det k nap
past blev tal om en livligare aktivitet till sjöss förr än fr am
emot hör j an och mitten av april månad, enär isfönhållandena 
i Finska viken ju äro betydligt mera besvärande än invid mel
lersta delen av den svenska kusten. ·Beaklas bör även, att 
detta år som hel<ant islossningen i Östersjön inlräiiade ovan

ligt scnl. 
Vad ryska flottan år 191 G beträiTar, verkställde konter

amiral Koltjak personligen redan i slutet av april en rekog
noscering av Maon-området för att utröna, huruvida isfö-r
hållandena tilläta aysedd sjöstyrkas förläggning dit, och i 
detta fall tillkom den omständigheten, att ett tysl< l anfall mot 
Rigaviken med säkerhet kunde förutses. "Slava", sorn över
vintrat vid Moon, hade redan Yarit utsatt för tyska 1flyganfall, 
av vilka el.t , som ansattes i dagningen, kom oförberett för 
ryssarna, v id vilket anfall "Slava" led vissa skador. Luftbe
vakning och luftförsvar för fartyg, infrusna i isen, äro givd
v is av speciell Yikt, enär en snabb lättning med fartygen ofta 
är omöjlig. 

Snart kunde emellertid lätta st ridskra1fter .förena sig med 
"Slava" och gemensamt möta den lnftaktivitet, som från tysk 
sida fortfarande utsccldadcs. 

Såväl de rönliga som dc fasta Iförsvarsanordningarna i 
öselterriingen hade också förstä rk ts samt inspekterats såväl 
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av den engelske konleramira'len Philimore som även av ryske 

enen1Ien I vanofT. 
g Operationsfrihelen i dessa farvatten hade genom utgräv-

·11,sarbeten uneler vintern och våren .betdligt ökats: Maonni t">· 

su n (l <kunde n u passeras av fartyg med 30 fots djupgående, 
ooh sundet mell an Dagö och öscl (Sölesundet) samt farvatt
net mellan N ock ö och \V orms hade äv·en gjorts passerbara 
fö r jagare, varigenom de lätta strid•skra'ftern as utpasserande 

ti ll sjöss kunde ske väscnlligt snabbare. 

De rysl<a slriclskraft.erna i Rigaviken *) utlade nu nya 
mineri ngar med hjä•lp av grunogåendc fartyg, som kunde pas
sera över förut utlagda minfält, vilka företag dock ic;ke för
löp te utan olyckor. Sålunda sänktes en minläggar·e, ombord 
å vilken en minladdning exploderade under pågående fäll

n ingsar bete. 
Den 29 maj förliste även den ryska undervattensbåten 

"Som", vilken enligt rysl<a uppgifter skall hava rammats av 
ett svenskt handelsfartyg. Detaljerna härom äro dock okända. 

Den mellan Sverige och Tyskland pågående sjöfarten 
lockade nu den ryska ledningen till störningsförsök 

Ett planerat ryskt j agaranfall mot tyska konvojer från 
Luleå måste visserligen uneler någon lid uppskjutas, enär 
påkommande tjocka hindrade utlöpandel för de stridskrafter, 

bl. a. en kryssardivision, som d~irför avsetts. 
Koltjak, som nu förflyttats till befälhavare för de lätta 

st ridskrafterna i Moon-lerrängcn, <fick dock snart till ståncl 
den operation mol tyska konvojerna, som förut avsetts, och 

*) Innan ryska Hitta stridskrafter ankommit. till Riga,·ikcn hade 
hc·nne engel ska ulJ. därstiirles Hppehållit. sig. "E l " och "E l8'' operc
l'<l<k nämligen n•clan i början a\' april i RigaYiken - ett företag, som 
t aln r ett särc\Plcs hög l s vrå k hchäH :mclt> L'ngelsk förctagsamhetsamla. 
"E 1N" gick dock senare :förlorad i ~tricl med en tysk jagare utanför 
t il>au . YarYi tl lib·iil clcnna jaga n• . Y 100. nlharligt skadades ay C'll 

l llr[JC'l l idn "E 18". Y 100 t·iidclncks lib·öl a\· tillsiiirlcskomna tyska 

Rhi<lskru f te l'. 

Tids krift i Sjijt•r:iscnrlet. 41 
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den 30 juni verkställde en rysk sjöstyrka, utgående från. 

Hangö skärgårdsområde, en nattlig framslöt mot farvattnet 

vid Landsort, där en tysk konvoj enligt spioneriuppgifter 

skulle passera omkring midnatt. 

Operationen utfördes av en kryssardivision ("Ruri.k", 

"Oleg" och "Bogatyr") jämte tvenne jagarflottiljer, vilka se

nare med kurs mot Lanelsort spanade fram för kryssarna, som 

själva framgingo med något sydligare kurs. 

Omkring midnatt siktades Landsort och samtidigt ett tio

tal fartyg utan lanternor, Leträ!Iande vi lka ovisshet dock 

rådde, huruvida dc voro svenska eller tyska. För att på ett 

enkelt s~ift uppklara sitnationen hit ryske amiralen öppna eld 

för att se, huru fartyg en skulle bele sig och därav söka sluta 

sig till deras nationalit·et! Då dc ryska jagarna gingo till 

anfall, uppsändes av de siktade fartygen raketsignaler, kon

vojen splittrades i oreda, och tyska konvojerande jagare gingo 

till motanfall, varvid artilJ.erislricl uppstod mellan Låda sidor

nas jagare. Ryssarna sökte nu arbeta sig väst om konvojen 

för att avskära el ensamma från svenskt farvatten, Yilket emel

lertid ej tillfullo lyckades. En stor del av handelsfartygen 

undkomma i mörkret, och snarl förlorades även de tyska 

jagarna ur sikte. Fem av konvojens fartyg lära emellertid 

hava blivit sänkta, däri inhcr~iknat ett konvojerande örlogs

fartyg, kryssaren "Herman". I dagningen skedde åter fö re

ning med de ryska kryssarna, vilka und er ticlen varit utsatta 

för tyska ub.-anfall, dock . ulan alt bli n träffade. 

Framgången lockade till el L upprepande, och den 29 juli 

verkstä llde tvenne ryska kryssare samt åtta jagare under 

viceamiral Kurosc-h's befäl en -framstöt nalletid mot svcnsl{a 

kusten, där man påträffade ålta tyska lorpcdfarlyg, vilka san· 

nolikt opererade i samband med en konvoj. Kortvarig artil

leristrid kom till slt\nd, och några torpedsko lt avskötos. De 

tyska jagarna drogo sig likväl i skydd av rökbildning undan, 

varpå den ryyska styrkan ant6iddc återfärden. 

Följande tid företogs i Rigaviken mindre företag för att 

stödja de ryska landtrupperna vid Riga, varvid elden från 
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dc ryska fartygen leddes >från flygfarkoster med, efter vad 

soJH uppgivits, tillfr·edsslällande rcsnllat. Str-id m ellan luft

farkoster timade även emellanåt, oc'h minverksamheten på

gick al ltjämt, varvid bl. a. tvenne rysl<a jagare stötlc på mi

nor, vi lka tyskarna med hjälp av grundgående fartyg, i skydd 

av lil Willig tjocka, utlagt Yid Rigavikens inlopp. 

Den 17 juni utnämndes Koltjak, då 41 år gammal, till 

viceamiral och förflyttades samtidigt lill Svarta Havet såsom 

HB iiver därvarande ryska flotta. Hans verksam het i öster

sjiiflotlan, där han nedlagt så stora förtjänster, var därmed 

a \ slu tad . KoHjak, som varit en av dc rlrivand e krafterna i 

cl c fö re tag från rysk sida, vilka kommit lill stånd i Östersjön, 

hade för denna flottas operationer varit av den största bety

delse på grund av den stora insikt, han •hade om förhållan

<l c'ml i Östersjön. Det var nämligen han, som före kriget inom 

" i\ l ari ncns generals ta h" u tarbeta l sj ökrigsplancn mot Tysk

land och som sedan 1913, såsom förut nämnts, vm·it chef för 

operat ionsavdelningen i HB: s över ö s tersjöfJollan s la b. 

Den 9 juli timade en olycka för ett av rys k a fl ottans mo

dernaste fartyg. "Novik", som verkställde fartprov på vägen 

fn\n Moon till Reval och fortsalte detta trots påkommen 

tjocka, gick nämligen med hög fart upp på grund vid väst

k us ten av Nargö utanför Reva!, m ås te bogseras till Hälsing

fors sam t underkas tas långvari.g reparation. 

I Rigaviken forlging•o under sommaren krigshändelserna, 

flyg verksamheten från ömse sidor blev en allelaglig företeelse, 

oeh nya ömsesidiga mineringar kommo till utförande. Tyskt 

minsvepningsarbele pågick även vid Rigavikens inlopp, där 

mindre strider utspunna sig. Denna p eriod var för de lätta 

ryska .striclsluafterna härstädes synn erligen ansträngand e, ty 

inför hote t om ny tysk offensiv m ås te fru·tygcn håJ:la1s i en 

mycket hög gångberedskap, en del av fartygen ständigt med 

alla pannor påeldacl c ( "krigsj o ur"). Tillförsikten hos rys

sarna härstädes steg dock i någon mån <lärigenom, att såväl 
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slagskeppet "Tsessarevitsch" som kryssaren "Admiral Maka
rofT" nu inkommit till Moon-positlionen såsom !förstärkning. 

Begynnande verl<samhct av tyska ub. i Östersj ön orsa
kade dock den ryska ledningen stort besvär. R edan i början 

av september hade en rysk ub. i Finska viken blivit anfallen 
av en Lysk ub., som sköt torped, dock utan att träfia, och 
trenne tyska ub. lära vid samma tid hava inkommit i Riga
vik en, där samopererande m ed tyska flygs tridskrafter. 

Juli månad kännetecknades i övrigt av ett särdeles inten
sivt handelskrig, där ett slort antal ryska ub. och jagare ope
r erade i Bottnis.ka viken samt i Ålands hav, sannolikt base

rade på Ålands skärgårdsområde. Även direkta n eutra litet s
kränkningar mot Sverige !Jimade som bekant under denna tid 
( "Flot lans N e u trali tctsvakt" sid. 41-48). 

I slutet av augusti utlad e ryska stridskrafter, såsom torde 
vara i fär.skt minn e, synnerligen omfattande mineringar i 

Alanels hav ända intill svenska territorialgränsen - allt rik

tat mot malmexporten från norra Sverige till Tyskland. 

Den 20 september erhöll ryska flottan und errättelse, alt 
dess HB, amiral Kanin, ·vilken i början ingivit skäligen goda 
förhoppningar men seelermera visat sig icke besitta tillräcklig 

vitalitet, ersatts av viceamiral Ncp enin, vilken var känd för 
sin energi och för etagsamhet. Till flaggkapten för dc opera

'liva ärendena i hans slab utnämndes kommendör Tseher
kassky. 

Den nye HB med sin operationschef infunno sig omedel

bart i Rigaviken för inspektion samt för planerande av ope

r ativa ll tgärcler. 
Den tyska fl ygverksamheten i Rigaviken hade under 

liden tagit sig nya och energiska uttryck. Sålunda utsattes 

ryska fartygen vid Moon den 24 september för flyganfall, var
vid en tysk flygbåt avsköt henne torpeder, vilka dock för

fela<lc sitt mål. Denna s lridsmetod, vilken va r ny vid denn a 
tidpunkt (år 1916), åstadkom hos ryssarna allvarlig farhåga 

och inl ed de en period av ·skärpt flygverksamhet, där man 
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]lomba rderade varandras flygba ser, övriga baser samt örlogs

fartyg. Från tysk sida ny ttj ades här'Vid även Zeppelinare. 

De tyska uh. i Rigaviken v isade stor aktivitet och sk~ck

lighe l, även ryska jagare och mindre fartyg m1grcpos av dem 
yid lägligt tillfälle, och på rysk sida hade man det intrycke!, 
all numera icke ens dc lä tta far.t.ygen kunde känna sig säkr:t. 

Omfattande sökningar i H.iga\'iken kommo till stånd med 

alla därvarande lätta fa rtyg för att 1finna de tysk a ub. sam t 

deras hemliga baser, men utan givande resultat. Samopera
tioner mellan fb. och ]älta .farlyg påbörjades visserligen i 

ii lwd u tslräclming i sam band med k ampen mot dessa u b., 
men, såsom alltid, visade sig här betyd liga svårigheter, fr äm s t 

kommunikationsfrågan .farkosterna emellan. 

I okLober uisatt es ryska flottan för allvarlig avbräck, i 
<ld a lt slagskeppet "Scvastopol" gick på grund i en farle d 
invid Finska viken, varvid all 'bestyckning måste ·l)nftas ur 

far tyge t, innan flottagning kunde påbörjas. 

I slutet av oktober utl ades ock från rysk sida minfält i 

:\'o rra Kvarken, som i viss m ån slördc hadeissjöfarten och 
hl. a. förorsal<ade minsprängning av svenskt handelsfartyg 

(barkskeppet "Theodor"). 

Oifcnsiva minerin gsför e tag .fortsatte uneler höslen från 
rys k sida även söder om Rigaviken . I mitten av oktober ut

lades av jagare nattetid e ll minfält ulanför Steinort, på vilket 

senare, enligt ryska u ppgiHer, en tysk u b., "U 32", 3 minsve
pa re och en ångare gingo förlorade. Mineringsföre tagen un

der denna tid försv årad e.s i viss mån därav, att minfiä lten i 

<le ssa farvalten voro så rikligt förekommande och a tt tyska 
mineringar så gott som överalll måste befaras, varför ett 

m ineringsföretag ofla m ås te föregås av svepning inom det 

område, där man hade för avsikt att utlägga minor. Gällde 
<le l min ering till sjöss, tillkom därigenom såsom ett försvå

ra nde moment, att Yid h årt väder samt dålig sikt minsvepning 
of ta var vansklig, vilket åter had e till resultat, att minerings

fö re tage ns u tförande fördröjdes. 
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"SJaya" erhöll under denna tid en period av välbeh övlig 

r ekreation, i det den tilLfälligt tilläts lämna Nioon-terrängen 

och söka sig vi la i det betydligt lugnare Hälsingfors. 

Tyska mineringsföretag äYen inne i Finska viken syn as 

uneler denna t id hava kommit till uLförandc, och det va r jtt 

även nu som det tyska jagaranfallet mot Ballisohport k om 

till utförande. Detta djärva företag krönles icke med den 

framgång, som företagsamh et en synes höra berättiga . De 

tyska jagarna hade nämligen oturen att råka på ryska m in

fält, v ilka förorsakade, att 7 av de 11 jagarna gingo ti ll spillo, 

under det alt inte t ryskt fartyg, men väl en del byggnader i 

Baltisschport, skadaes. Avskärandct av dessa tyska strids

kraflcrs reträtt genom en framstöt av dc ryska fartygen vid 

::\foon kom icke till utförande, dels på grund av oreda i ryska 

ledningen, dels till följd av ogynnsamma siktförhållanden. 

Den tyska för etagsamheten uneler denna tid va.r i sanning 

berömvärd. Sålunda synas tyska minlä·ggande ub. ha,va be

rett sig tillgång till även de inre delarna av Finska vi k en, 

där hl. a. "Rurik", på väg till Kronstadt, stötte på en mina 

och allvarligt skadades, så a l t den för sa l tes ur stridbart skick 

u n der närmare trenne månader. 

Efter en del mindre fö r etag i Rigaviken drogo sig slut

ligen därvarande lätta ryska stridskrafter i slutet av december 

tillbaka lill Heval med hänsyn till kommande ishinder. 

Under senhösten ] 916 hade ryska östersjöflottan erhållit 

en viss förstärkning, i det fyra engelska ub. från E ngland 

via Arkangelsk transporterats till Finska vik en, där deras 

sammansä ttancle och k l argöring om edclbart påbörjades. 

1916 års sjökampanj var därmed till ända. stor a hän

delser hade knappast timat, utan ryska huvudflottan hade 

forHarande bibehållit den defensi,·a roll, som den h ögsta 

luigsleclni ngen synes hava påtv ungi-t densamma. Mindre för e

tag mot fie nde ns sjöhandel hade visserligen k anunit t ill ut

förande, ehuru utan al lvarT igare resultat. Luckorna i de de-
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rcn siYa åtgärderna i Ålands skärgård, vid Finska vikens in

lopp och icke minst i skärgårelen ösel- Dagö samt i Riga

yik ,n hade ju i Yiss m å n fyllts . De sega småstriderna i detta 

senare område smnl dc ofl'cnsi va mineringsföre tag, som där 

utfördes , äro förvisso Tärda erkännande, men i stort sett kan 

år Jl)l G beträll"and e sjökriget i Östersjön, särskilt från rysk 

si da, betecknas 1ncd samma uttryck, som sedermera i så stor 

u tsträckning kom att gäll på Yissa lantkrigstcatrar - ett 

segt, ehuru slitande ställningskrig. 

I-hirtillmåste fogas, att i psykologiskt avseende den ryska 

fldlan uneler denna tid hade gått •e tt betydligt försvagande 

till mö tes. Kr,igs·trötlheten hade gripit omkring sig; dc fall 

hlcYO allt oftare återkommande, då <personal av O'lika grader 

siilde att med mer eller mindre hederliga medel komma bort 

fran det något långtrådiga och nen-slilande arbetet ombord, 

oc l1 m issbruk av starka drycker inom olika grader blev alll 

mera Yanligt. 
Förvisso hade icke den psykologiska sidan i krigföringen, 

vilken spelar en så utomordentlig roll, av ledningen tillräck

ligt beaktats. 

Det yar särskilt på hnvudflottan, vars passiva hållning 

gay dess personal intrycket av att man trots aiH besvär och 

lrol s 'betydliga umbäranden icke uträttade mycket av positiv 

styrka, som krigsstämningen blev allt mattare, därmed uncler

strykande erfarenheten från jämväl andra mariner, att aktivi

let i sjökrigföringen icke blott är nödvändig för att flottan 

ska ll fylla sina l<rigsuppgifter, utan även att aktivitet utåt 

crrorclras för att bevara sammanhålln ingen inåt. 

År HJ17 skulle ]<amma alt g i Ya det praktiska beviset 

hiirpå. 

I slutet ay !februari utbröt revolution i Petrograd, där 

~; a rnisonen gjorde uppror. D umapresidenten Rodz.ianko hil

tl ade en proviso'risk regering och meddelade till dc militära 

lJefälhavarna på flottan samt på landfronten, att systemskif

tl'[ skett med storfurst Nik olaj Nikolajcvi tch's medgivande 

1017. 
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och med instämmande av en mängel högre militära ch efer _ 
en uppgift, som icke var med det verkliga förhållande t över
ens s t ä mm ande. 

Missledd h1ärav, beslöt sig HB å ryska östersjöflottan, 
viceamiral Nepcnin, även att erkänna den provisoriska rege
ringen. 

Från Petrograd utsända agitatorer bearbetade härefter 
allt mera öppet besällningarna i olika örlogshamnar, särskilt 
i Helsingfors, och jäsningen steg. 

Den 16 mars utbröt i Helsingfors å några slagskepp samt 
en del jagare tumult, riktade mot befäl och underbefäl, av 
vilka ett stort antal under "blodsnatten" 16- 17 mars. blevo 
mördade under de mest vidriga förhållanden, dels i land, dels 
även - ehuru i ringa omfattning -- ombord. Dessa fa sa
väckande mord förövades, enligt vad undersökningar seder
mera bevisat, i allmänhet av till matroser utklädda mördar
band, vilka för dylikt ändamål sänts från de revolutionära 
ledarna i Petrograd. Följande dag sköts viceamiral Nepenin 
å en gata i Helsingfors av en .för ändamålet av revolutionä
rerna lej d mördare. Innan detta dåd skett, hade ernellertid 
viceamiral MaximalT, som, ehuru äldre än Ncpenin, dittills 
varit ställd under dennes befäl och h~la tiden varit en stark 
antagonist till sin HB, låtit å sitt fartyg hissa HB: s befäl s
tecken, varjämte han med tydlig stolthet lät kungöra, att han 
av "folket" utnämnts till ryska floHans "försle röde amiral" . 
öppet förräderi bland flottans högsta chefer spelade alltså 
de revolutionära i händerna . 

Maximoft", som var en äregirig, ehuru svag natillr, sökte 
genom ideliga eftergifter ställa sig in hos det arbetar- och sol
datråd, som under tiden bildrats i Hälsingfors på initiativ från 
revolu tiansledarna i Petrograd. Agitatorernas arbete åstad
kom även snart ny upphetsning, föranledd av rykten, att offi
cerarna planerat att spränga sig själva och alla örlogsfartyg i 
luften. 

Till matroser utklädda rövarband strövade åter nattetid 
omkring på isen i flottans örlogsbas, emellanåt verkställande 
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m ord på befäl och till stor utsträckning även på underbefäl. 
Dylika band beredde sig t. o. m. någon gång tillträde till far
tygen vid tillfällen, då besättningen i större utsträckning var 
permitterad. Vid flera tillfällen åstadkom dock tillgivenhet 
m ellan befäl och manskap, alt den organiserade mördarkam

pan jen Ii tid släcktes. 
I allt hade dock i Hälsingfors ett GO-tal liv spillts och 

nästan samtliga på grund av bols j cvikernas mordorganisa hon. 
En av elen senares ledare har efteråt med stolthet meddelat, 
alt denna metod med till sjömän utklädda, lejda mördare till
ori])its enär enbart agitation bland sjömännen ej givit till-
n ' vo 

räckligt resultat och enär ledn1ingcn befann önskvärt, att på 
något sätt utså mi sst roende mellan befälet oc hmanskapet. 

Snart uppstodo ock, genom trycket av en systematisk, 
revolutionär agitation, s . k. "fartygskommitteer", vilka från 
att börja med blott hade befogenhet beträffande kost, permis
sion samt bestrall"ningar, men snart blandade s'ig i övningar 
m. m., och slutligen kom det därhän, att på sammankallade 
mö ten diskuterades order att gå till sjöss o. dyl., som angick 
flo ttans rent krågiska verksamhet. Ofta blev 1folket efter 
någon tid missnöjt med dylika kommitteers arbete, men då 
yaldc man blott nya kommittemedlemmar o. 's. Y., där de 
siimre elementen bland folket snart 1fingo överhand. I början 
<leltogo även oll'icerarna i kommilteerna, men dessas hnvud
lösa regim gjorde så småningom, att befälet efterhand drog 

sig tillbaka. 
I juli månad 1917 hade provisoriska regeringen avsatt 

HB, amiral Maximoff, som visat sig absolut olämplig, samt 
ti ll HB utnämnt konteramiml Verderevsky. Vid befälsbytet 
kom det sånär till öppen strid mellan de båda flaggskeppen 
på Hälsingfors redd! . Saken avvecklades dock i godo, och 

eldgivning kom icke till stånd. 
Verderevsky's insats blev kort, ly snart ersattes han av 

amiral Rasvozoff, som åtnjöt stort anseende inom hela flottan. 
Att uträtta något under dylika omständigheter var dock 

icke lätt. På revolutionär inrådan had e nämligen nu av re-
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presentanter från fartyg och örlogshamnar bildats en central
kommitte <för baltiska flottan, "Centro'balt", som slog sig ned 
i Hälsingfors å f. el. k ej serliga ya ch tern a "Polstjärnan" och 
"Standart" . 

"Centrobalt" ägde visserligen ej befatta sig med opera
tionerna, vilka helt skulle åligga HB över flottan, men då allt 
på en flotla i krig återverkar på operationsdugligheten, gick 
denna åtskillnad ej att upprätthålla, utan stormiga möten 
ägde rum, där var och en ville få fram sin åsikt om vad som 
horde göras - eller rättare sagt, vad som icke borde göras. 
RcYolutionsagitationen riktade sig också snart mot de förmå
ner, som olika högre grader åtnjöto . Särskilt ivri,gt diskute
terades befäls och underbefäls gradbeteckningar samt "lång
lj änslarnas" (stammens) högre löneförmåner i förhålla nde 
liU de värnpliktiga. stammens givetvis pr,ivilegieracle ställ
ning kringskars också såväl ekonomiskt som i övrigt, vilket 
hade till .följd, att nya oroligheter uppstodo. 

Såväl DO-graderna som stampersonalen bland manskapet 
l'ingo sålunda eftertryckligt erfara, vartill de låtit förleda si,g 
av en hänsynslös, ehuru målmedveten, minoritet. Många inom 
dessa grader föll o också ofier för bols j evikcrnas misshag och 
fingo med sitt liv sona brottet mot sin krigared. 

I detta samband utbröt också epidemien att utbyta nam
nen på en del örlogsfartyg mot, revolutionärt sett, mera skönt 
klingande dylika. Enbart rörande dylika mindre viktiga sa
ker kunde ofta stormiga möten hållas, allt under det att fi en
den klappade på rikets portar! 

De tta var uppen1barligen rena anarki en utan möjlighet till 
någon efTektiv verksamhet utåt, och det är ett lärorikt oah 
avskr äck ande exempel, som visar , att för en ändamålsenlig 
sjökrigföring kan vare sig ledningens enhe tlighet eller discip
linen i r ingaste mån eftersättas, utan att kaos inställer sig. 
Detta är -j u ock vad man i den nuvarande ryska flottan fun
nit - efter kriget! 

Ovanstående skildringar angående de inre rförhå llandena 
ryska flottan hänföra sig i s tort till huvudstridskrafterna i 
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B ii lsingfors. På övriga ställen fingo händelserna under våren 
HJ17 cH något annorlunda förlopp . 

I R eva!, där en kryssardivision, ub. samt en del jagar
förhan d övervintrat, var till en bör j an stämningen god, till 
följd av den intima kontakt som under fart ygens luigsopera
tioner uppstått mellan olika grader inom besättningarna. 
Folket hade där 'Sett, att det behövs både kunskap och höga 
mcraliska ledaregenskaper hos befälhavarue för att i en mo
dern strid ett fartyg skall kunna göra sig gällande mot fien
den, och ingen krigströtthet rådde här - bland dem som 
verkligen deltagit i sjökriget! 

I Kronstadt Mm· hade revolubionens förlopp varit synner
ligen blodigt, dels till följd av närheten till Pctrograd och 
d l' n in tcnsiva agitationen därifrån, dels på grund av förhå[
lan<le t, att de sämsta elementen bland manskapet, som man 
ej ville hava ombord, förlagts till Kronstadt . över dc veder
värdi ga skådespelen härstädes, under vilka ett 80-tal personer 
mördades, kan med fog en slöja dragas, då de voro uttryck 
ay ett brutalt barbari, utövat av till brottslighet predestine

r a<lc personer. 

Vad en flotta under sådana oms tändigheter utför, kan ju 
niippeligcn resultera i någon "sjökrigföring". Ett kort om
niimnande av händelserna till sjöss under åren 1917 och 1918, 
vad ryska öster sjöflottan heträffar, kan dock vara av intresse. 

Befälhavar en för dc ryska stridskrafterna i Rigaviken, 
viceamiral Bakhireff, sökte, trots agi tation bland folket, hålla 
ihop sin styrkas slagkraft, och till Rigaviken voro detta år 
avdelade såväl alla nya jagare som dre moderna uh., varöver 
ryska flottan för fogade, d. Y. s. materiellt sett hade Rigaviken 
siir skilt gynnats. BakhirefT' s fö rmåga synes även h öjd över 
all l tvi ve l, och medan besättningarna på fartygen i Finska 
vik ens hamnar höllo möten och fattade "resolutioner", lycka
<lcs han få en vis s krigsverksamhet igång inom sitt opera

ti onsområde - dock fö11följd av otur. 
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Tre ryska ub. sänktes sålunda under försommaren 1917 
av dem en med stor sannolikhet av en tysk ub. med torped: 
och engelska ull. "E 19" undgiclk med nöd samma öde. An
fallslakliken uh. mot uh. blev eHer:J1and allt allmännare. På 
(]etta måste en flottas övningar i fredstid delvis taga sikte, 
ty metoden lönar sig oJta. 

I augusti månad sprängdes ett ryskt avisafartyg på en 
tysk mina i Ledsund vid inloppet till Föglcfjorden i Ålands 
skärgård, elen 26 september gick en jagare ("Ochotnik") på 
en mina i Irbensundet samt sjön](, och i slutet av samma 
månad grundstötte jagaren "Strojny" i samma sund på grund 
av vårdslöshet vid navigeringen . Jagarens chef var en fu ll
ständigt oduglig individ, som valts av besättningen att ersätta 
den ordinarie, duktige, men fordrande fartygschefen. Utsatt 
för allvarligt tyskt flyganfall, kunde jagaren ej flottagas utan 
måste övergivas. Principen med flyganfall mot grundstötta 
fartyg är uppenbarligen av intres1se. 

Först i september hörjade tyskarna visa större aktivitet 
mot Rigaviken, n a lletid verkställande minsvepning längs 
kusten upp mot Irbensundct samt flygspanande över hela 
ösel-terrängen ·för att förhereda sitt landsligningsföretag. En 
fullständig flygfotografisk karta kunde på så sätt av tyskarna 
uppgöras, vilken för operationens pla nerande var av askaU
hart värde. 

Det sätt, p å vi !kel tyska rna utförde sin öseloperation, 
kom tyd ligen överrasl<ande ·för ryssarna, som väl näppeligen 
Yäntat en landstigning på utsidan av ösel. 

Först den 13 oktober fick ryska sj ölui gsleclni,ngen veta, 
att tysk landstigning var i full gång i Taggabnkten, där den 
ryska garnisonen gjort föga motstånd, varför amiral Bakhi
re!I genast avdelade fem jagare mot Kas,sarviken fö r att för
hindra tyskarna intränga mellan ösel och Dagö. Detta för
hand kom visserli gen försent, men i Kassarviken utspunno 
sig .dock heta artiJ.lcristrider ryska och tyska jagare emellan. 
Som förstärkning dit,säncle Bakhireff minfartyget "Pripiat" 
för alt utlägga nya de,fensivmincringar, men agitatorer bland 
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,. ltninrren förmådde denna att neka .utföra uppdraget, före-
]Jes,t "' . . .. . 

. • 111de som skäl den .alltför •stora nsken v1d utlaggnmgen! (fly, 

~{inu tläggningen kom ej h eller till slånd. 

Den 14 oktober var, sedan en stor del av dc rysl(a land
tr upperna där s·kändligen givit sig utan strid, hela ösel 

ty•skarnas hand. 
Från rysk sida beslöts nu a lt koncentrera försvaret på 

al l hålla ön Moo n, och övergången mellan ösel och Moon för
sYarades synnerligen lappert av frivillig rysk militär, sam
maasa tt av såväl örlogsmatroser som soldater, vilka ville slåss 
till sista stund. Ty sådana individer funnos ock. Dessa fri
villiga mäktade dock icke i längden hålla passagen. 

Tyska stridskrafter 'hade nu inkommit genom Irbensun
dcl, och artilleristrider utspunno sig mellan dessa fartyg samt 
dc ryska slön·c Jarlygen vid Moon. Enstaka ryska fantyg vi
sarle prov på s lort hjältemod och uthållighet - andra på usel 
fegh et, det senare i allmänhet på sådana fartyg, vars "skepps
kommitteer" fattat beslut om "fred lill varje pris". 

Påfallande var, al t 1m der öselföretaget de ryska strids
kraf terna vid Moon icke fingo någon som helst hjälp av den 
ryska 'huvudstyrkan från Finska viken, men upptagen av dis
kussioner och möten och styrd av "Cenlrohalt", kunde denna 
styrka naturligtvis icke Jn·ingas Lill någon förnuftig insats för 
att lätta trycket på de relativt svaga ryska stridskrafterna 

vid Moon. 
Dessa måste alltså söka reda sig ·på egen lhand, och sedan 

lvskarna den 15 oktober satt sig i 'hcsiltning av Kassarvirkcn, 
l;cslöt .amiral Bakhireff aU ansälta nattanfall med sina tor
pcdfartyg mol de fientliga stridskrafterna. Planen var aU 
wrkställa anfa ll m ed jagarna gruppvis, och i närvaro av dc 
samlade f.artygscl1e1ferna Joltades (!) om i vilken ordning 
grupperna skulle anfalla. En del chefer förklarde ·sig dock 
snarl icke vilja utföra opera tionen, som dä11för inställdes. Det 
hade nu gålt så långt, att jämväl bland befälet upplösnings
tL•ndenser framträdde. 
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Den 17 oktober ansatte tyskarna ett stort flygangrepp 
mot .i\loon, samtidigt med att större tyska sj östridskrafter 
angrcpo Moon söderifrån. 

Av större ryska fartyg befunna sig i l\Ioonsund slagskep
pen "Tsessarevitch" och "Slava" samt pansarkryssaren " Ba

jan", vilka med sin eld sökte s1kingra dc minsvevningsför
bancl, som föreginge den tyska sjöstyrkan i Rigavikcn. Snart 

hade dock ett sådant onuåde svepts, att de tyska slagskeppen 
med sin eld kunde nå fartygen vid Moon, medan dessa, med 
sin mindre skottvidd, ej kunde besvar.a elden. 

De ryska fartygen vid Mo on l vungos därför, sedan "Slav:l" 

allvarligt skadats och " Bajan" blivit mycket häftigt beskju
lcn, till reträtt, och för att spärra Moon-passagen beslöt s!g 

chefen på "Slava" att gå på ett av de egna minfälten i sundet, 
vilket också lyckades. "Slava" sjönk, m en passagen blev 
dock icke så efTeklivt avstängd, som avsett varit. "Slavas" 
besättning bärgades av ryska jagare. 

Den 18 oktober voro alla ryska sjöstridskrafter från 

Higaviken samlade till \Vorms. Amiral Bakhireii hade näm
ligen spionvägen fått underrättelse, att tyskarnas avsikt var 
att R\'Skära honom från Finska viken, och därför avsåg han 
att nattetid förflytta sin styrka till Finska vikens norra sida. 

Den 18 på kvällen lmndc han dock ej lämna vVorms, ty 
hans minsvepningsfartyg hade icke ännu svept avseeld ränna 

till sjöss, och några paravaner ägde han ej, medan lyska m i
neringar i dessa områden med säkerhet voro all befara, vilket 
även senare visade sig hava varit fallet. Nästa kväll skulle 

förnyad svepning ske, en del svepfartyygs bcs~itlningar n e
kade visserligen att arbeta, men tvungos med våld härtill, och 

på så sätt kunde Bakhircff's styrka den 20 oktober på mOI·go

nen anlöpa Lappvik vid Hangö, varvid han lycl<ats undgå 
jämväl de tyska ub., som varit utplacerade i hans väg. 

Hela öscl- terrängen föll nu snart i tyskarnas händer, 

medan Revrul gav sig åt dc lyska armeavdclningar, som svepte 
fram över Estland. De ryska örlogsfartygen i Reva! h unno 
dock a vgå till Hälsingfors. 
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tre år hade det ryska försvaret av Rigaviken och Moon

tc rriingcn pågått, stora ansträngningar och mycken materiel 

ha Je här ofTr·ats, och nu var a llt om intet. 
Orsaken härtill är enligt rysk åsikt lant- och befästnings

tr uppernas å ösel och Dagö föt-r~idcri ~ tillkommet på inilia
tiv av den revolutionåra ledningen i Petrograd! 

Säl<crt iir att ryska personalens moraliska halt i mycket 

hiig gra d unclcrlälladc den tyska öselopcrationens utförande. 
])dta minskar ej tyskarn as förtFinster i detta fall, ty från 
tl t ra s sida var föetaget synnerligen väl planlagt och utfört, 

l1l l n llct förklarar, att för etagel bmcle utföras med så små 

fiirl usle r fiir angriparen. 
I varje fall vore det fu ll stä ndigt oriktigt att av ösclförc

ta gcl draga några slutsat ser beträffande elen lätthet, med vil
l<L·n lantlstigningsföretag, lrol·s förefintligheten av försvarande 
sjiis lridskrafter, kunna utföras. l förevarande fall bcfunno 
sig ju försvararens sjöslri clsl<rn l'ler i upplösningstillstånd, och 
dc fa rlyg, vilka uppchöllo sig inom det holade skärgårdsområ

dd , kommo sig ju icl<c ens för all söka uppbräda på väst
sidan av ösel och Dagö, ulan höllo sig hela tiden innanJför elen 
pla ts, där landstigningen utfördes ! Helt annorlunda ligger 
g1ve lvis landstigningsproblemet mot en opcrationSifri och mo
r al iskt operationsduglig sjöstyrka, ~iven om denna är ansc
viir t underlägsen angriparens flotta. Hade en sådan rysk sjö
sty rka yarit för handen i öselområdel, hade förv.is1so en tysk 

sjö krigsledning befunnit e tt lanclsiigningsförctag härstädes av 

all t för van·skl i g art. 
Del var en onormal svaghel hos försvara ren, som i delta 

fa ll möjliggjorde ett onormal förfarande från angriparens sida. 
l Lappvik, Hälsingfors och Kronslaclt giok nu ryS'ka flot

lan snabbt sin inre upplösning till mötes. 
Bolsjevikpropagandan hade uneler hösten 1917 blivit allt 

m era o·hölj d, och den G november b rö t bol sj cvikrcvol u Lionen 

u t i Pelrograd. "Ccntroball" i Hälsingfors sände nu en del 
.i agarc till Pctrograd för all slöclja bolsjevikledarna mot den 
proYisoriska regeringen. Dc samhällsbevarande elementens 
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ställning å dessa fartyyg var naturligtvis olidlig och nya oro
ligheter ombord upps:todo, dock utan mord. De till Petrograd 
avsända fartyge n behövde förresten aldrig aktivt ingripa, ty 

revolutionen lyckades deras hjälp förutan. 
I december upphäveles befattningen 'såsom HB över öster

sjöflottan, och all mal<t övergick till "Centrobalt", som nu 

uteslutande var samnumsHtt av sjömän med f. d. straffången 
IsmailofT såsm11 orclförande. Denna utsökta församling tra
kasserade även de hedervärda individerna bland manskapet, 
och allmänt kaos uppstod efterhand. 

Den dugliga delen av befälet lämnade flottan, medan öv
riga förfCillo i fullständig apati, underbefäl, stammanskap och 

värnpliktiga, vilka ej ville leva under styret av en rå, o!bildad 
och hänsynslös regim, övergåvo också sina fartyg, och på 
flera dylika kvarstannad c blott ett fåtal man, vilka icke hade 

annat att företaga sig. 
På mindre än ett år hade alltså den inre uppruttneisen 

omintetgjort årtiondens ansträngningar alt återupprätta· den 
ryska östcrsj öflottan. 

Uneler senare delen av år 1917 hade denna ryska flotta 
också a v olika anledningar: grund s.tötningar, mi ncxplosioner 

m. m . förlorat åtta fartyg i Finska och Bottniska vikarna, 
vilket iir lika mycket som de sammanlagda förlusterna från 
de tre första ]{rigsåren. Det är ganska dyrbart att låta mo
derna örlogsfartyg skötas av individer, vars enda kvalifikation 

för chefsskapet består däri, alt de hava den "rätta" politiska 

uppfat tningcn. 
Vapenstilleståndet med Tyskland den 5 december och 

slutligen Brest-Li Lovsk-freden bragte i denna si tu a L i on en icke 

ovälkommen lättnad. 

Januari månad år 1918 medförde (den "/J den sensatio
nella nyheten, att sovjetregeringen, tydligen med en viss fal
lenhet för h u mor, annonserade att ryska östersjöflottans fa r

tyg demobiliserades, varvid dock allt gick sin gång såsom 

förut, i det den del av personalen, som kvarstannat ombord, 
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dä r kvarbJev och sökte sig något ökad inkomst genom att i 
land försälja sådana fartygsinventarier m. m., på vilka någon 
efterfrågan kunde 'beräknas. Fartygens kol-, olj e- och pro

viantförråd utgjorde också en omtyckt handelsvara, och un
der p retexten: "Allt tillhör folket" sålde några fartygskom

mi tteer t. o. m. hela fartygen till enskilda personer. 
I detta läge befann sig ryska östersjöflottan, då det finska 

inbördeskriget utbröt*) Rylderna om en kommande tysk land
stigning i Finland mottogs å de ryska fartygen med stor oro, 
Hpprepade möten av ryska flottans manskap skedde, riktade 
m ot den regerande kommitten, "Cent.rohalt", och vilka man

skap smöten fordrade å t erkall ande av HB, amiral Rasvozoff. 
J nö rlcns stund är det tydligen golt att kunna lita sig till en 
fö rnuftig högre ledning! I sitt nödläga var "Centrobalt" även 

för H B: s återinsättande, Rasvozoli awlände också på kallelse, 
blev emellertid a rrest.erad av en clel "oliktänkande", men snart 

åter fri och avsade sig då varje vidare beröring med en slik 

milj ö. 
Kommendör Slj asny, f. d. sta'bschcf hos HB, åtog sig dock 

den operativa detaljen inom flottans ledning, och det blev i 
prak tiken på honom, som allt följande arbete kom att vila. 

Emellcrhd påbörjade tyskarna sin ofTensiv mot de röda 
i Finland. Amiral Meurer's expedition till Aland stötte icli!e 

pa hinder av några rysl<a maritima slridskra<ftcr, och vid 

landstigningen vid Hangö ("/J sänktes av försva•rarens egna 
hPsättningar fyra uh., deras moderfartyg m. fl. En till ami
ral Meurer från ryska flottan sänd deputation erhöll svar, 
att ryska fartyg ägde att Jämna Hälsingfors före den 30 mars 

elle r, beträiTancle dem som icke kunde förflytta sig på egen 
hand och därför måste kvarbliva i Hälsingfors, från sagda 
<lag hissa viss flagg, angivande neutralitet. De, vilka ej följde 

llL'ssa föreskri,fter skn11c bli va utsastta för krigsvåld ("Fin

lands frihetskrig", del III) . 

*)En s lo r 111an ·;·:l n' r:· sk<l O.-ilt•rsjöflotil1ns handn1pcn i:orck kin·itl 
l11L\'>1 försi'dt,.; ! ill , ,1 ' "röda''. l gcngfil<l iin·rgingo fadygrn ' 'Volhy-

1<<'i~" och " Sal1 1J1>1 " pi\ <h· ' \·itas" s i,la. 

Ti dskrift i S)öc iisende!. 
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Frå n engelskt h å ll åter (engelska sjöofficerare funnas 

fortfarande till den ryska ledningens disposition) påyrkad es 

a ll rys·ka örlogsfartygen skull e sänkas i Häls~ngfors, och sj~ 
cngelsl< a ub., som uppträtt på ett synnerligen h edrande sä tt 

und er kriget, utgingo också från Helsingfors och sänktes av 

sina egna besättningar. 

KommenelöT Stjasny heslöt likväl a lt söka taga r ysJ<a 

flottan till Kronstadt, och inför faran att bliva ti llfå nga tagen 

av tysk arna fic k den ryska personalen fort att söka göra de 

vanvård·adc fart ygen gångklara. 

Före den 30 mars lämnade också huvuddelen av ryska 

östersjöflottan Helsingfors och ankom, trots allvarliga ishin

der , till Kronstad t. Många av fartygen h ade därvid ett mini

mum av personal ombord, och det var i sanning en snö•plig 

"'hemfärd". På dessa fartyg, vars personal så påtagligt såg 

resultatet av den förn edringspeTiod , i vi!J"en de lå tit förleda 

s:ig, väx te nu stämningen mot bolsjevikregcmentet, och p laner 

smiddes alt gör a kontrarevolution och med fartygens hj ä lp 

återtaga Petrograd. Bolsj cvi•kernas agen ler voro dock a llt fö'l· 

påpassliga, och elen t ill Nioskva "för samråd" kallade Stjasny 

arrester ades där, anklagad för att hava "räddat rys,ka ö steT

sjöflottan för att därigenom förskafTa sig popularit·et och ut

nyttj a denna mot sovjet". Den 25 maj gick hans dödsdom 

i verkställighet. 
Eft er denna händelse, som nedslog hoppet på dem, som 

trots allt velat se förson ligt på häncldse•rna, fortskred flottans 

uppruttn cls·e än vidare - om delta kunde anses möjligt. 

Till Kronstadt och på Ncvan förlagda fartyg, utan yttre 

samband och utan inre ordning, utgörande boningsort för ett 

fåtal , allt mera förv il dade individer - se där r es terna av den 

ryska östcrsjöflotta, som i slu tet av juli 19·14, väl bema nnad 

och övad, på ett oklanderligt sätt verkställt "uppmarsch" till 

·sina för krigsutbrott avsedela utgå ngslägen! 

Ryska fl ottans för ehavanden uneler å ren 1914, 1915 och 

191G hava givit vissa crfarcnh et m· och lärdomar av ganska 

stort op er atiYt intresse. 

- 61 1 -

Yi se und er de ssa år en relativt tillfredsställande ledning 

r1\' ös tersjöflottan medföra - om icke större sjösegrar - så 

dock ett fullständigt skydd för den ryska östersjökusten. Dc 

o!l'ensiva mineringsoperationer, vilka und er denna tid komm a 

ti ll stånd, måste an ses i allmänhet väl p lan lagda och utförda, 

vilk et i vis•s mån gäller även en del smärre företag mot fien

dens örlogsflotta samt moL hans handelssjö.fart. 

Å andra sida n kan icke den ak ti vitet, som från rysk sida 

unde r dessa å r utvecklades, på något sätt anses såsom etl 

föredöme, ty dels brast de t mycket uti denna brinnande ön 

sl<an alt komma fienden till livs, som ä r s-å oundgänglig för 

varj e verkligt aktiv sjökrigföring, dels sakn ade elen högsta 

krigsled ningen för ståelse för sjökr iget s sanna art, och på

lvin gclc flottans ledare ·en överdriven förs ikti ghet, m edelst vil

](('11 inga res,ulta t av betyd els e l< unna fr ambringas, dels sak

nade även fl ottans befälhavar e förståelsen för, att modern 

sjö krig.föring .kräver ett l1elt system av förutseende och he

redskapsdispositioner, så alt dc enligt sakens n atur inom 

olika områden uppträdan de styrkorna vid !behov kunna bringa 

Yarandra und ers töd. 
strategiens praktiska grundregel, att till stridspila tsen i tid 

sam la en så överlägsen styrka, att motståndaren kan allvar

ligen knäcka s, innan han hinner bliva effektivt und erstödd, 

fordrar ju, att det inbörd es lägeL mellan till sjöss opererande 

sjöstyrkor avvägts härefter samt att flottans huvudstyrka vid 

beh ov •kan ingripa. 

Det var framföra llt den bristande livaktigheten i ryska 

h uvuds lyrkans uppträ dand e, som lam slog den ryska sjökrig

föringen i Östersjön under å ren 1914- 16 och hereddc vägen 

för den förn edringspcriod, som därefter stundade. 

De påföljande år en 1917 och 1918 kommo clärföT att giva 

liirdomar av så gott som utesJu land e moraliskt avskräckande 

art. Måhända äro dessa lärdomar dock ick e dc m inst viktiga. 

Den ryska flottan gick und er, icke på grund av förlusler 

i s trid med fi enden, ty dessa krigsförluster voro obetydliga, 

li lan till följd av inre upplösning. 



- 612 -

Ryssland, despotismens land - vem som n u ä n utövar 

despotismen - var förvisso g.enom sin sociala •struk tur pre

destinerat :för en J'evoln tion, under vilken dess breda folk

lagers låga bildningsnivå givetvis skulle Jwmma a tt inverka 

på den grad av Tåhet, med vilken händelseförloppe t kryd

dades. I civ•iliserade länder är förhållandet säkerl igen an

n orlunda. 

Vad ryska flottan beti·äfiar, var den rysl<e örlogsm atro

s·en a ldrig sjöman i själ och hjär~a utan saknade förståe ls·e 

för sjölivvet och kunde sällan förlikas med dess strapat ser. 

Systemat.is1d påverkad av en sedan 1scklcr pågående revolu

tionär agitation, som av befälet ofta ignorerades i likhet m ed 

dc så u tomordentligt viktiga folkpsykologisska fal<to r·crna i 

övrigt; liksom andra ryska medbor-gare i 'avs•aknacl av en ut

präglad nationalkänsla, samt under åratal uneler kriget lig

gande i hamn utan att se något vare sig av fienden eller något 

påtagligt resultat av det arbete, han utförde, föll han slut

ligen oiTer för en tilltagande krigströtthet, som i praktiken 

riktade sig mot dem, vilka han med sin ringa bildningsgran 

trodde vara de verkliga "krigshetsarna" och vilka dc semi

tiska agilatoro·na intalade honom vara folkels verkliga 

fiender. 

Låt vara att de grövre brotten i allmänhet Iförövats av 

personer, viJ.ka icke tillhörde örlogsflottans .folk, utan av l ejda 

ogärningsmän - personer vilka man, såsom beträffande alla 

urartningsfenom en, måste skänJ(a sitt med avsky blandade 

m edlidand e - så kvarstår dock, att revolutionen på ryska 

östersjöfJollan kunnat ske tack vare feg likgiltighet hos per

sonalen inom alla grader och icke minst genom förckomst·en 

av politiska lycksökare inom sjöofiicerskårcn, dels yngre 

omogll'a element, dels äldre, vilka trodd·e si gunder nya färge r 

kunna nå en framgång, som icke ditintills varit dem !beskär d. 

Historiens dom över elen ryska östersjöflottans uppträ

dande från åT 1917 måste därför komma att bli va hård, äv•en 

om förmildrande omständighete,r kunna förebäras. 
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Ell sönderbrytande av en örlogsflottas kampkraft låter 

sig genomföras, antingen genom att personalens inre kampvilja 

Hn<lermineras, eller genom att örlogsmaterielen får förfalla, 

<1. \'. s . genom att elen materiella kampdugligheten unelergrä

ves - i båda 'fallen tager det sekler att återuppbygga, vad i 

ovis t nit nedbrutits eller vad till följd av likgiltighet under

låt its. 
Bclräfl'andc en flottas materiella underhållande och det 

absolut oundgängliga behovet av en ständigt pågående samt 

sys bcmatisk crsätlningsbyggnad, gäll er nämligen med obön

hörlig konsekvens Peter elen Store's ord: "Förlust av tid är 

(l\ ill korlig död". 

Måtte den sanningen snart genomtränga vårt eget lands 

anslagsbeviljande myndigheter, på vilka ansvaret vilar för att 

"~'\.r flolla verkligen är vuxen dc uppgifter, som försvaret av 

Yårt fosterland uppställer och vars ofrånkomlighet det ovissa 

liigct i världen understryker! 
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Stockholms krigshamn, örlogsstation och 

befästningar åt sjösidan. 
r\ nför·il nrk ('],] igt R 81 i Kungl. Orlog~rnnnnasiill ~kapPt s st adga r a y 

l r•lbrnoton /l'iit. Lm·r B er-7.· -PI'iis . 

Näst spörsmålet om vidmakthåll ande av flottans fartygs 

bestånd har otvivela<ldigt baseringsproblemet (s t-ationsfrågan ) 

utgjort d et stridsäpple, som under senaste årtionden varit 

mest ägnat alt lilldraga s~g intres se utanför fackmännens 

krets . Ö\Tiga för sjöväsend e t Yital a frågor, såsom exempelvis 

de or ganisatoriska, hava i stort sett .först i samband med den 

nu pågående revisionen av rikels försvarsväs,encle kom mit att 

intaga en mera framskjuten plats . Av dessa spör,smål står 

för närvarande - och med rätta - fartygsbyggnaden främst 

på dagordningen, und er det a lt marinorganisationen i diskus

sionen intagit platsen som god andra. Där emot 'Synes sta

tionsfrågan vara på väg att i trötthelen s tecken bliva helt 

och hållet undan skjuten. 

Härom vittnar icke minsL försv ar sr.evisionens heLänkande. 

R·evisionen framhåller, på gnundval av sam tl<iga under se

nare tid avgiYna ullåtanden i denna fråga, att v id krig i Öster

sjön stockhalms skärgård i dc fl es ta fall tord e komma a tt 

utgör a flot tans viktigaste ba.seringsområde och at t det fö lj

aktligen m åste an ses önskvärt, att fl o ttans huvudsta tion b lev·e 

förlagd till delta strategis·kl betydelsefulla område. Längre 

sträcka sig em ellertid icke revisionens strategiska !funderingar. 

Det .för baseri ngsprobl e m en l<arakt bi rist i s·ka beroendet av u n-
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der gångna tid er n edlagda ko sln acler träd er i förgrunden . På 

åtta rad er avfärdar revisionen elen lösning av stationssfrågan, 

som en ligt d ess egna ord m åste anses vara den ur strategisk 

synpunkt riktiga och önskvärda . M·en icke nog m ed detta. 

~Icd hänsyn till de synnerligen stora k ostnader, som Stock

holms s tations hyggande till huvudsta bion slmlle medföra, 

anse r s.ig revisionen icke blott 'böra förkasta denna tanke utan 

kom mer jämväl till den ur logisk synpunkt halsbrytande slut

led n ingen, a tl ifrågavarande sta,tion c111dast bår i begränsad 

omfattning bibehållas. 

Bortsett från denna förblufTandc slutl edning Järer det icl{e 

ku nna förnekas att frågan om sta·tionens ytterligare utbyg

ga nde erbjuder betydand e svårigheter. Revisionen vidTör i 

för bigåend e - m en endast såsom en ·eventua.litet - den om

ständighet, som hänid Lorde få anses såsom mest utstlags

giYan d e, nämligen nödvändighet en av att i samband med sta

l i on en s u l vidgning förflytta densamma från sitt nu varand e 

liige . 
De kommitt ee r som hafl s ig ,förelagt a t t lösa problemet 

om s tationen s förfly t tning hava samtliga framkommit med 

förslag, ,innefattande såväl dyrbara markförvärv som ock 

byggn adsprojekt av en sådan omfattni ng, aU kosluaderna 'häT

fii r kommit deras förslag atL rin na ut i sanden. Omöjlig

heten a lt under nu rådande ekonomiska förhållanden genom

fö ra projekt av nu an tydd art torde få anses uppenbar även 

fö r den m est utprägl ade optimi st. 

F rågan om stati onens förflyttning är emellertid icke en

harl avhängi g av dess eventuella utvidgning. Var och en, 

som ägnat ett a ldrig så y tligt studium å t det mod,erna flyg

,·äsendcts utveckling måste inse vådornJa av att hava ett för 

luftbombardement så begärligt mål som en örlogsstation be

läge t inom huvud s taden s hank och stör. Röst·er hava också 

höjts för a lt stationen av denna anledning m åtte förflyttas. 

XYe n om vårt eget flyg väsende och luftförs·va r i övr.igt gives 

l' n mot tidens krav svarande utveckling torde n ågra säkra 

garanti er för huvud s lad ens skyddande mot lutftbombardc-
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ment därmed icke kunna skapas. Må vara att örlogsstat ionen 
icke utgör den enda anledningten för en fiende alt låta Stock
holm v·ederfaras de med ett luftbonJibardemenl förenade fa
sorna, men med stationens förflyttande v-ore dock en icke 
oväsentl.ig anledning till dylika krigshandlingar bortelimi
neracl. 

Med utgångspunkt härifrån lorde frågan om örlogssta
tionens utflyttning höra under alla förhållanden lagas Ull'der 
allvarligt övervägande. Vid valet av plats för .en ny örlogs
station inom Stocl;:'holms krigsshamn bör bland annat tills·es, 
dels att densamma icke fortfarande kommer atl ligga i farlig 
närhet av huvudstaden dels att förutsättningarna för statio
nens eget luftförsYaT bibehållas. Förefinllighelen av det 
djupa skärgårdsområde, som utgör Stockholms krigshamn, 
skapar erforderliga belingdser för tillgodoseende av dessa 
båda önskemål. Därmed ~ir probkmet emellertid ingalunda 
löst, ty de ekonomiska svåri ghe terna måsk först i tillräcklig 
grad övervinnas. 

Enligt mitl förmenande ~ir en godtagbar lösning hä·rut
innan att finna i stationsfrågans sammanställande med ett 
annat för krigshamnens - liksom för hela sjöförsvarets -
vidkommande synnerligen viktigt 1n·oblem, nämligen befäst
ningsfrågan. 

Tyngdpunkten i det nuvarande befästningssystemet är 
S10m bekant belägen innanj'ör den större delen av det till aDea
len vidsträckta baseringsområcle, .som benämnes Stockholms 
krigshamn, men utanför Stockholms stad och örlogsstation en. 
Omsorgerna om försvaret av krigshamnens y ltr.e delar påv~la 
·sål•unda flottan och fästningens kanoner hava ingen uppgift 
att fylla förrän flottan är .i grund slagen. I ett dylikt k rig.s
läge har jämväl örlogsstationen upphört att äga någon bety
delse. Vaxholms fästning har sålunda knappast någon andel 
i sjöförsvaret annal än i vad angår dess kostnader . Denna 
andel ·är emellertid desto mera betydande. 

En viss t endens till utveckling hän mot v idgade uppgi ft er 
för fästningen skönj e s visserligen i tillkomsten av den s. k. 

l 
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yllrc linjen, men dä·rmecl har enligt mitt förmenande andast 
~n svag halvmesyr skapats. Ifrågayarande linje, s'om är bc
Jwliigen i den inre skärgården, torde emelltertid hava ganska 
sl arl'a förespråkare även bland de sjömilitära tänkare, som 
för länge seelan gjort upp rälmi~1gen med den inre linjen. 
Den na uppfattning lärer vara gr undad på betänkligheter mot 
all skjuta den y ttre befälstni ngslinj en längre ut emot havs
bandet. Härigenom förmenas näml.igcn risker för kringgå
ende av de olika befälstningsanHiggningarna komma att upp
st{t, såvida icke antalet av dessa befästn'ingar - och därmed 
kostnaderna - väsentligen ökas. Detta betraktelsesätt torde 
emellertid icke få anses god tagbart. Om spärrfort endast 
funnes vid huvudledernas ändpunkter skuHe visserligen kring
gående t bliva teoretiskt tänkbart, men praktiskt utförbart en
dast vad bcträfl'ar lätta - ja synnerligen lätta - .sjöstrjds
kra·f ler. Vad beträiJar större fartyg l<an man lugnt borts e 
fran operationer av nu antydd art, ty skärgården mellan 
huvu dlederna måste i och för sig få anses vara av fästnings 
natu r. Excmpelvi·s torde :dc nautiska förhållandena mellan 
Siidcrarms- och Sandhamnslederna b ildlikt talat kunna jäm
fiira s med av naturen utlagda •omfattande strömineringar :vil
lws lll'ldanrödjande är omöjligt och vilkas "söksvepning" för 
en fiende erbjuder oerhörda svårigheter . Debta alldeles bort
sl't l från dc sä rskilda vans·ldigoheter, som intränganclct i ett 
syårnavigabelt skärgårdsområde måste anses inne•bära, så
framt icke de försvarande sjö- och luftstridskrafterna s s'lag
kraft dessförinnan blivit fullshindigt nedbruten. Osökt upp
sliillcr sig också elen frågan i vad syfte en dylik i S'ig själv 
ytterst vansklig operation sku lle kunna tänkas planlagd och 
genomförd. Den moderna sjökrigsvet enskapen sysselsätter 
sig icke mC'd dylika problem. Det gamla är förgånget. Ur 
fiirsvararens synpunkt torde för övrigt de eventuella möj'lig
heterna för ett dylikt inträngande j skärgården snarar.e kunna 
hiinföras till önskemå-len än till farhågorna . 

Härmed får emeUertid icke a ns es fastslaget, att ett in
lriingancl e j den yttre skärgårelen kan anses uteslutet. Under 
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förutsättning antin gen av överraskande krigsutbrott ell er ock 
att den svenska flottan genom yttre eller inre fienders till

skyndan satts ur stånd att lösa sin till det öppna havet för
lagda uppgift torde del icke få anses otänkbart, att operatio
ner av större eller mindre omfattning igångsättas mot de de1ar 

a v Stockholms yttre skärgård, som äro 'bchigna i fastlandets 
närhet. Jag syftar på dc stora och r elativt lätt ti llgängliga 
fjärd aT, som gränsa lill Rådmansö och Södertörns land tungo.r_ 
Här äro också dc nordliga och sydliga huvudlederna till 

Stockholm framdragna . Det synes mig riktigt al:t det fasta 
försvaret åt sjösidan bland annat blen förlagt till ändpunk
terna av dessa leder. Vad beträll"[!r de nordliga led erna, in
loppen v id Arholma och Södcrarm, torde det fasta försvaret 
med fördel kunna koncent r eras till en punk t, <belägen cxem

p e<lvis i trakten av J{apellskär. Vad angår de sydliga ledeTna, 
inloppen vid Landsort oc h i Danzigergatt, bör jämväl en kon
centr ation kunna åstadlwmmas genom anläggande av ett enda 
fort, exempelvis å Mcll sten. Aterstår sålunda cndasl en hu

vudled, Sandhamnsleden. Det Jwr sagts, att Vaxholms fäst
nings huvudsakliga hclydelsc sku lle sammanhänga med för
svaret emot angrepp genom denna led. Landstignings<föTetag 

mot huvudstaden via Rådmansö- eller södertörnslanden skuUe 
nämligen nödvändiggöra så stora truppmassor - c :a 100,000 
man - att det vore fördelaktigare för en fiende att ansätta 

e tt dylikt före tag genom den ostliga leden, först genom be- . 
sittnings~tagande av Sandhamnskomplexet och sedan genom 
operationens fullfölja n de önr Värmdön. H~irigenom sl-:.ulle 

landstigningsstyrkans storl ek högst avsevärt kunna red uce
r as - sannolikt inom ramen av en enda överskeppning - och 
hu vudroll en i operationen lwmma att spelas av sj ös tridskraf

t erna. Bortse tt från det ur sjömili tär synpunkt något osan
nolika i en d ylik krigshandling tor.cle likväl vissa skäl fort

farande få anses föreligga fö r en avspärrning av Sandhamns
lcclen, m en icke vid Vaxholm utan i trakt en av Sanclhamn. 

Det är emellertid i·ngalunda min avsikt a tt av ru briken 
å detta anförande lå ta mig förl edas uteslutand e till kannslö-
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pcric r om skärgårdsförsvar i cgentllig mening. Mänskligt all 
diima kan nämligen utan allt för stora ofier en svensk flotta 

:islacl komms, som vad angår krigsfall mot öster tryggar rikets 
]lda kust mot inuasionsföretag. Det skulle emellertid föTa 
för långt att nu upprulla ril<sförsvarsproblemet i dess helhet. 
l de lta samband tOTclc del va·ra tillfyllest att antyda, att anord 
n andel av ett periferiskt befästningssyslem för Slockholms 
krigshamn synes vara ägnat att i erforclerEg grad lösgöra 
flot tan från elen hittills allt för dominerande lokalförsvars

principen samt att bana väg för en på vidsträeldare pcrspel<
ti,· byggd tankegång och därmed även för en på modern ope
ralionsstrategi inriktad fartygsbyggnadspolitik. Det lärer 
niimligc n icke kunna förnekas, aft kustflottan, såsom tyvärr 

j änwäl framgår av dess namn, löper ri·sk att, hots tilll komstcn 
aY undervattensbåtar och flygyapen, även framgent bliva an

passad för och i huvudsak använd som en fly<ltbar bricka i 
Jokal'försvarssystemet eller, än värre, som en flytand e ytt re 
befäs tningslinje för Stockholms l\rigshamn. Jag har svårt 

all Yärja mig för det intrycket, att man inom flottan omed
\'C let sa lt krol{jben för sina el j est sunda önskemål genom att 
at sjöstridskrafterna ensanuna reservera uppgiften att skyelda 

dc re lativt ömtåliga punkter i Stockholms •skärgård, vilka 
lil l fö ljd a y sin närhet till huvudsladen måste under alla om

st ändigheter fö r svar as och vi ll<a följakNigen kunna bliva en 
black om foten på en för sjöförsvaret i dess helhet eljcs.t av

sedd örlogsflotta. Dylika, till rummet skarpt begränsacle, mi
litä ra uppgifter lösas givetvis på billligasic och effektivaste sätt 

ge nom fas.ta fö r svar sanslalter . Krigshamnens - eller rältm·c 
sagt Stockholms staels - nuvarande fasta försvarsanordnin

ga r utgöra, de lvis av psylwlogiska •skäl , roten till ett h elt 

komplex av land- och sjös trategiska villomenin gar, vilka i 
sin tur sk apa tved r äkt m ellan de olika vapnens målsmän. 

Den s törs ta delen av Vaxholms fä stnings båda l~injer ä r -
.iag tvekar icke att använda detta uttryck - å sjöförsvar ets 
orga nism en kräftsvulst, som uneler a1lla förhålland en måste 

he lt och h å'll et 'bortopereras och ersättas med friska vävnader. 
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Må vara att de ännu i denna dag inom vårt land vitt ut

hredda villfarelserna om sjöförsvar i allmänhet •OCh om skär

gårdsförsvar i synnerhet förefalla hart när omöjfiga att ut

rota, men så djupt rotfästa äro dock icke dessa vill far elser 

a tt en anläggning i stil med Vaxholms •fästnings nuvarand e 

inre l'inje samt vissa delar av den yttre linjen skulle k unna 

komma ti]l stånd, därest krigshamnen och huvudsladen sak

nade fast försvar åt sjösidan. Betingelserna härför vore n og 

icke större än cxempelYis för anläggande i dessa dagar av 

en .fästning vid Karlsborg. Det är knappast troligt att ens 

ett spärrfort av allra enklaste hcskafl'enhct sk1ulle komma till 

stånd vid Oxdjupet. Varur härflyter då det ·cm· isa motstånd, 

som a lltj ämt reses emot en radikal n edskärning av det nu

varand e befästningssystemel. Svaret är icl<e lätt att fi nna. 

Enligt milt förm enand e är cmeller titl en för'l<'laring att söka i 

avsaknaden av varje positivt försl ag till efter moderna rikt

linjer avpassad "crsättningsbyggnad" inom denna gr·en av 

försvarsväsenclel. 
Nu uppställer sig em ellertid den frågan huruvida fä·st

ningens utflyttande till krigshamnens periferi är en ek ono

miskt reali serbar tanke. Jag tror alt så ~ir förbåltlandeL De 

i det föregående omn~imnda tre forlen torde - även m ed 

svårt artilleri - icke behöva draga en kostnad a v mer än 

omkring 15 milli oner kronor. Jag förutsätter härvid, att for

tifikatoriska utsvävningar aY det slag, varom våra ·sjöfästnin

gar bära talrika vittnesbörd ('skolexem pel: örsundet), \ick e 

tillåtas. Det är emellertid icke engångskostnaden, som h är

vid huvudsakligen bör tagas 1 betraktande 1utan fastmera de 

betydand e framlida besparingar som ernås, då den nuvarand e 

väldiga fästningsanläggningen n edlägges samt pc•rsonalor ga

ni sation en i ·samband därmed högst väsentligt för enklas. Den 

nuvarande yttre linjen torde em ellertid, dock endast de1vis, 

höra bibehållas för att i foramtiden såsom en inre Jinj e u tgöra 

spärr för motortorpedbåla r o. d. Kostnaderna härför bliva 

obetydliga. 
Det kan icke förnekas, alt fästningar liksom örlogsstatio

ner äro i hög grad avhängiga av under gångna tider n edlagda 
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kostnader. J ämväl ur llenna synpunkt kan nedläggandet av 

el en n uvarande stora fästningen, trots dess minst sagt gro

teska läge, m åhända anses bctänldig för dem, som ä nnu äro 

fångna i föråldrade tänkesätt. 
Anläggningarna vid Vaxholm tord e em ellertid i stor ut

sträckning kunna finn a användning för a nnat ändamål än det 

för vilket dc blivit uppbyggda. 
Jag återkommer därmed lill spörsmålet om örlogsstatio

nens för.fly.ttni ng och djärves framkasta elen tanken att sta

tionen inldusivc varvcl i samband med omläggning av fäst

n ingssystem et förflytlas till dc kronan tillhöriga områden, 

som nu disponeras a v k u start i ll eri et resp. Vaxh olms grenad

järregemente. 
Dessa områden äro betyd ande. De äro till arealen mång

cl ubhell störr e än Skepps- och Kastellholmarna samt den å 

Djurgården belägna st·randremsan. Något marl<1förvärv iför 

den nya örlogsstationen torde sålunda icke b ehöva ifrågakom

ma och härigenom bör en i jämförelse m ed tidig:ar·e förslag 

icke oväsent lig reduktion av kostnaderna kunna åstadkom

mas . Storlcl<en av ifrågavarande områden öppnar vidare 

möjligheter för en ur varvsteknisk och ekonomisk synpunkt 

icke ö nskvärd men med hänsyn 'lill farorna från i]uften tör

hända nödvändig spridning av de o'lika varvsetaiblissementen. 

Vad beträlTar l<aserncr m. m. tOTclc behov·et av nybyggnad 

bliva ytterst ringa om ens något. Grenadjärregementet, som 

i och med fästningens utflyttning fullständigt förlorar sitt 

l'l'dan nu klena exis tensberättigande, måste nämligen söka sig 

uppgifler å annat håll och dess l<a scrn er bliva härigenom 

disponibla för flottans räknin g. 

Genom elen betydande förenklingen av hefästningssysle

lllet i samhand med dess förflyttande tiLl 1för krigssoperatio-

11l'r sannolika eller, bättre uttryckt, tänkbara platser kunna 

st'lsom föru t nämnts jämväl vissa reduktioner beträffande 

kus larti lleriels personalorganisationer genomföras och ut

rym m en [i> k<.1sern er ing -härigenom sk apas. Emellertid torde 

fiir ku~ , .uti ll eriets för spärrforten avsedda personal jäniYäl 
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fTamgent böra finnas en central depå, förslagsvis belägen 

Vaxholm. 
Ä ven för de nuvarande fästningsanläggningarna tor de i 

viss u tst!"'äcknin g kunna beredas användning, nämligen såsom 

för flygangrepp skydelade förvaringsplatser för särskilt öm

tålig eller svårersättlig materiel m. m. 

I stort sett torde sålunda nyanläggningarna kunna be

gränsas till örlogsvarvets etablissement. 

Om å ·ena sidan kostnaderna för örlogsstationens nyupp

sättning böra kunna hållas inom snäva gränser torde å andra 

siclan dc summor , som infilyta vid 1försäljning av det nuva

rande stations- och varvsområdet bliYa betydande. I detta 

samband torde det vara tillräckligt att erinra om den hunger 

Cifter kajområden, som alllmera gö r sig gällande inom Stock

holm s hamn. För bedömande av n u föreliggande spör smål 

vor e <l et självfallet av största värde att ungefärligen kunna 

angiva i vad mån försäljningssumman för det nuvarande sta

tionsområ det sku ll e kunna täcka kostnaderna för stationens 

och fä stningens jämsides skeende utflyttning. Härför erford

ras emenertid omfattande utredningar, vilka givetvis icke 

kunnat av mig verkställ as. 

Sliutli gen må framhållas, att ett genomförande av de t nu 

framlagda projektet avsevärt skuH e vidga möjligheterna för 

en på a llm änt erkända strategiska grundsatser fotad avväg

ning m ell an flottans stationer. Jag anser mig dock i detta 

samband böra avgiva den personliga trosbekännelsen, att nå

gon avsevärd are förskjutning i det nuvarande inbördes för

h ålland et m ell an stationerna icke kan ~frågasättas . Detta 

spörsm:JI är emellertid allt för omfattand e för a tt kunn a in

rymmas i dagens anföra nde. 
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Kungl. örlogsmannasällskapets tävlings
ämnen för år 1924. 

]. Vilka edaTenheter lämna r världskriget i fråga om vår 

flot,tas s trategiska och taktiska llppträdande? 

2. \' ill<a erfarenheter lämnar värld skriget i fråga om vår 

sjökrigsmater i el '? 

3. Behove t av svårt arlil leTi, fas l ot.:h rörligt , fö r det fas ta 

kustför svaret enligt erfarenhelerna från världskriget. 

-L Vi lka erfarenhe·ter lämnar världsl<Ti gct i f råga om luft

s tridskrafternas använd ning ri sjöluiget? 

5. Huru böra våra fartyg konstrueras, fö r att bereda bästa 

möjliga skydd mot moderna anfallsmedel ? 

G. Fritt val av ämne inom om rådet för örlogsmannasällska

pets verk samhet. 
Tävlingsskrift bör, åtföljd av förseglad sedel, upptagande 

förfa ltarens namn och ad ress eller ock ett Yalspråk, vara in

given till K1ungl. örlogsmannasällskapets sekreterare, Karls

k rona, sen ast den l nästkommande september. 

Finner Sä ll skape t inlämnad tävlingsskrift förtjänt av 

pri s, LilleleJas fö.rfattaren Säll skapets m edalj i silver . Skulle 

inlämnad skrift anses vara av synnel'ligen u tm ä rkt fö r tjänst, 

ka n Säll skap et besluta alt tilldela författaren samma medalj 

i guld. 
Tävlingsskrift , som icke kan belönas med pris men likväl 

anses förtjänt av Sä ll skapets erkännande, erhå ller på hög

tidsdagen h edrande omnämnande. 
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SkulJle den förseglade sedeln, vilken åtfölj er skrjift, som 

blivit prisbelönt eller 'erhållit hedrande omnämnande, endast 

innehålla valspråk, t i llkännagi Yes detta under första h ä lften 

av november månad i "Post- och Inrikes Tidningar" med an

hållan, att förfallaren ville ti11l Sällskapet uppgiva namn och 

adPess. 
Såvida författaren av inlämnad tävlingsskrift icke till

kännagiver motsatt önskan, föTbehåller sig Kungl. örlogs

mannasällskapet rättighet att i sin tidskrift offentliggöra den

samnla. 

Karlskrona i noYcmber l 923. 
sekreteraren. 




