1923.
86:e årgången.
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Ber ätte lse
t unde r
över Kung l. örlog sman nasäl lskap ets verks amhe
det förf l ut na arbet såret .

anträ den,
SäUsk apet ha,r va rit samla t till 7 ordin arie samm
gen:
ya rvi d avgiv its 3 å rsb erätte ls er , nämli
TiSjökr igsko nst och sjölw igshis toria av ledam oten
·selius ,
Torpe dväse nde av ledam oten Öberg s:amt
Hä lso- och sj u k vård av ledam oten Bostr öm.
F öredr ag hava dessu tom hål]jt s:
igföri ng",
av ledam oten Biörk lund över "Mod ern sjökr
l",
aterie
a v ledam oten \Vijk mark över "Para Yanm
ing i riksav ledam oten Arnb er.g er över "Flott :ans ställn
försv aret",
e för utbild ning
aY ledam oten Schne idler över "Regl emen t
anhän gande
samm
ed
ay office rare ' "id flotta n och därm
frågo r" och
krigs hamn ,
a v ledam oten Beck- Friis över "Stoe kholm s
örlog ssta tio n och befäs tning ar åt sjösid an".
ation
Leda moten Åkerm ark ·h ar till årsbe rättel sen 'i Navig
afik,
lu'fttr
l
civi
e
oc h Sjöfa rt avgiv it ett bid rag, behan dland
över
ledam olen Biörk lund har .inläm n at en redog örPlse
lärdo mar
Hysk sjö krigfö ring i Öster sjön 1914- 18 samt några
<l iirav och
Ficl ra s
ledam olen S. Tam m har a ' 'g i vi l en r edogö r e lse över
\'ii rl d somse g l i ng.
Tids krift i Sj öuiise ndet.
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Ledamoten Ehrensvärd har fr. o. m. j anuar i mån ad 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 Bibliot ek arie h ar fr. o. m.
januari mån ad överta1gits av ledamoten Ekelu nd .
Inom Säll skapet hava fö ljande förändringar ägt rum:
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t

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:s on Ekman, 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:
3
Förste hedersledamöter .. . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Hedersledamöter , svenska . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
2
utländska .. . ... ... ... .. . ... . ... . ... . .. . . ... ... .
Arbetande ledamöter ................... . ......................... . .. 109
Korresponderande ledamöter, svenska ......... .. ...... .. .... . 21
3
utländska

"

Summa 178

H arald Otto Elliot.
Bäddad i harrskog ligger Grangården i Rättviks socken
som clt mönster för ett litet vackert svenskt lanthem. Ingenstäde s 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,o na till Grangåndcn, där allt
lovade god helg och trevnad. Då inträiTade en sådan händelse,
vars förlopp - som stund om sker - synes vara byggt på tillfälligh et efter tillfällighet och som vi ovetande människor
kunna vara benägna att tillskriva ett ofattbart öde. Dagen
Anm.

Minnesteckningen för-fattad av b.eclerslcclamoten L ybeck.
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för e julaftonen var .strålande vacker och lockade efte r ett lät
snöfall Grangårdsfolk et till en slädfärd . De hade en lit l
låg landsläda ·och en ung, men väl inkörd häst. Av en 11 .. en
an "' d d
cl e l se er b JO o c pa vag'e n plats åt en tredje person och ägare
'n
saLte sig själv på s'idan i släden bakom· sä<tet · Ett b an t a.n
ru sar förbi, ger en vi.sselsignaJ, hiisten rycker till och släd eno
.
s 1anger 111 mot en tcl egrafstolpe, som trälTar E ll iot i huvudet.
hela va r elt ögonblicks verk och under ett leende , so m
Det
.
Icke ens hann förgå, gick Harald Elliot bort från detta livet.
Med honom förlorade flottan en begåvad mångsidig officer. Han v.ar född i Stockholm de n 18 juli 1876 ooh son till
kommendörka ptenen Otto Elliot och dennes maka, född På·h'lman. År 1891 blev han sjökadett, avlade sj öofhcersexam en
1897, utnämndes sistnämnda år till und erlöjtnant vid flottan
och tre år senare till löjtnant. Efter att åren 1902- 1904
hava 1genomgått sjökrigshögsko lan, blev han kapt en 1905.
Med upp ehå ll för sjökommende ringar t j änstgjorde han i marinstahen lli ll 1915, flyttades därpå till Karlskrona, blev kom m cndörl<apten av 2. graden år 1918, tHinstgjor·de l 920 som
chef för skeppsgossekå ren i Marstrand och var därefter åter
i Karlskrona såsom chef för sjömanskåren s skolor. Han beJorclrad es 1921 till kommendörka plen av l. graden. Ledamot
av örlogsmannas ällskapet ha·d e han blivit l 916.
I sin sjötjänst inriktad e sig Elliot lidigt på torpeclotlicer 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 torp eclbålscl iv.i sion. Påföljande som rar tjänstgjord e han som jagarchef ooh uneler neutr a litetsvakten 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 torpedkryssar en Psi lan.der so m
flolliljchef och avdeln ingsch ef för l·orpedskola. Elliots ledarskap vid torpedvapnet känndecknas av en klar insikt om vikten av a tt verkligen förlägga sjökriget till sjös.s och !ick e i
sbi rgårdarna och h an vinnlad e sig om utbildninge n fö r torpedanfall på öppna havet såYiil dag som natt. Givetv is hade
o

o

••
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Ell iol oc kså an nan sjötjänst än å torpedfartyg, såsom en långresa till Yeslindi en med korvetten Balder 1900- 1901 samt
åtsldlliga kommenderin gar å pansarbåt, däribland som sekond
å T hor 19 17- 18 och chef å Tapperhe ten 1919.
El lio t hade en avgjord fall enhet för språk och ett livligt
intr esse för språkstudier. Detta i förening måhända med e n
vis s be nägenhet till resor och ombyte gjorde att han r edan
1902 s ö k l e och fick tjänstl ed igh el för språkstudier i Hyssland.
Han tillb ringade sedermera unel er åren 1909 och 1910 långa
li der i Hy ssland, där han förskaffade sig icke blott en ingåend L' sp råkkännedo m utan ocl\.så ett gott begr epp om det ryska
foll<l'l, dess ege nart och se(l\·änjor . överhuvudtag et tog Elliot
st ort in tryck av sin utlandsviste lse, som i mångt och myckel
vi dgade blicken. \' ad sjiilYa språkkunskap en beträirar, nytti ggjor de han den und er 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 revolutionstid ens början kom
El liols kännedom om ryska för·h ållanden till verklig nytta.
Som se kond på Thor dellog h an å r l 918 i händ elserna på
Al and under de ömtåliga förhandlingar na mellan ryssar samt
Yit fin nar och rödfinnar. Han beordrades härefter kvarstanna
på Åland såsom militärkommi ssarie och utnämndes senare
samma år til l attachc vid P et rogradbeskick ningen, där han
st anna de :i de l längsta, så läng e som man överhuvud taget
k un de komma till tals med bolschevikhop arna. Han användes se dermera även i andra uppdrag för utrikesdeparte mentet.
Ar l 921 begav han sig tilf, Frankrike för språkstudier och avlade fö ljande år examensprov i franska språket.
\ led Elliots 'Språkinlres sc sammanhängd e en mindre vanr måga a tt behand la sit t eget mod ersmål i tal och skrift
fö
g
li
i s~w ä l bunden som obunden form. Från att i ungdomen
vara känd m era som en tillfällighetsfö rfattare i gunrum eller
el jes t bland kamrater, framträdde h an med åre n som en ordets s kick li ga 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 sjökrig svetea sk
apliga och sjökrig shistor iska •områd ena arbeta de han ·so 111 förfa ttare eller översä ttare.
Elliot•s omdöm en om m~inniskor Yoro träffan de ocl1 1lan
d
heh"ak tad'e dem gärna från en humor istisk synpun kt · un er
omdöfälla
att
nhet
benäge
si na tidigar.e år hade han en viss
men, som kunde förefal la st.i ckandc , och - fullkom ligt orädd
som han var - kunde han stundo m kanske såra männis kor.
beDetla ändrad es med åren. Sin oräddh et .och sin ärlig.h et
allt
men
syn,
amma
kämts
s
igt
höll han och även sin .g odmod
den
det stickan de försva nn. Själv hade han ej a lltid haft
kunde
et
;bitterh
framgå ng, ·som han vän tat si·g, men någon
aldr ig förmär kas, och h an framtr ädde med .å ren som en mogen
och helgju ten person lighet.
Hans maka, Anna Elliot, född Aspenh crg, samt föräldr ar
te
och syskon stå närma st sörjan de efter honom . Men därjäm
ett
nom
i
r
tkrets
saknas Harald EJI! iot av en vidsträ ckt kamra
väl
vapen, som han själv var oändh gt tillgive n och ·som så
stor
hade behöft hans fortsat ta arb ete. Flottan gjorde en
k
Rättvi
i
agen
vinterd
vackra
förlust den där
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Rysk sjökrigföring i Östersjön 1914-1918
samt några l.ärdomar därav.
Anförande' på Kun gl. Orlogs manna siillskap ets högtid sdag
av lcclamotC'n R. Biö1'ldu nd.

Länge har frånva ron av lämpli ga källor, orsaka t av den
all mä nna isoleri ngen .från Ryssla nd under senare år samt den
nu\ ~u· a nde ryska regime ns oföreta g<samhe t med offentl iggör ande t m r krigsh ändels erna under åren 1914- 18, förhin drat
uppkom sten av en verklig hetstro gen bild av ryska flottan s sjödna
krigsso pemho ner och övriga föreha vanden under sisUri
,·ärld skr'ig.
Slöjan , som täckt dessa händel,scr, synes dock nu i någon
mån lyftad. Dels har nämlig en und e~r senaste år i nuvara nde
ry ska marine ns tidskri ft emella nåt föreko mmit artikla r, vilka
mit
återgiv a .episod er från sagda tid, dels har nylige n utkom
förens
några mera omfatt ande skildri ngar av Tyska marine
h avande n und er kriget, vilka samma nfatta dc upplys ningar
angåen de ifrågav arand e kr.igsh ändelse r, som för närvar ande
syna s stå att erhålla .
Att ett fm:skn ingsarb ete angåen de ryska östersj öflotta ns
föreha vanden åren 1914- 18 haft att kämpa med ·stora svåed
righe ter är ty.d ligt, enär ryska marine ns arkiv i samha nd m
styryska
nde
nuvara
en
el
och
des
r evol uti.one n delvis förstör
r elsen synes obenäg en att låta sådana dokum ent 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 upplysning ar ifrån ryskt Q1åll, som för närva>rande kunna inhämtas, och genom sammanstä llning av de
fakta, vilka återfinnas i bl. a. tyska marillJstabs verket a ngående kriget i Östersjön, den svenska publikation en "Flottan s
Neutralitets vakt" ·samt vissa finska J<.ällor, l<an man dock redan nu erhålla en ganska god överblick över rysk sjökrigföring 1914- 1918 samt .de o.m ständighete r, vilka påverkat
densamma, äv en om tiden icke ännu är 'i nne för någon bestående ·h istorieskriv ning i nu nämn't avseende. "Der Krieg zur
See, Ostse e", Band I, behandlar som ·b ekant endast krigshändelserna 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 krigshändel ser, vilka undm· år·en
1914- 17 timade i Ålands skärgård samt i Bottenhave t syn nerligen ofullständig t behandlade i de källor, vilka f. n. stå
till huds.
En sammanfat tning av en del viktigare fakta samt några
lärdomar från rysk sjölilrigförin g 'i Östersjön torde dock kunna
påräkna intresse, då del giv etvis, för oss är av speciell vikt att
st ud era krigs·h ändelserna beträtTande oss närgränsan de stater
- luigshändcl ser, 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 närgränsan d e haven, som vår egen .fl-otta en
gång kommer aH utkämpa sina sjöstdder. Sjökrigförin g m ellan flottor, vilka äJro av mera begränsad omfattning liksom
våT egen, och vilka flottor operera und er klimatiska och miJitärgeograf isl<a omständigh eter, som till sto r del överensstämma 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, operationer na mellan Stormaktsn ottor på värld shaven.
I den övertygelse n har författm·en av dessa rader sökt
utföra en sammanstäl lning, som ingalunda gör anspråk på
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.. tltlo-·Imnand c utan blott avser att fylla en vi·k l'ig lucka
,
..
J·tl llSkap om sisllidna världskdg, vars lärdomar d e t bor
·1 v a1 '
·
.,
va r oavlåtliga strävan att tillgodogöra oss.

3

l t y aI a
, .

v~u <.1

~lobi liseringsordcrn för ryska flottan utfärdades den 30
. Ii Hll -! , tsålunda tvenne dagar, innan Tyskland förklarat
~~~ss land krig, varvid krigsförberc dc'lsen skedde e nligt fö~·u l
up p;,.,·1orda< JJlancr. • Fartygen komplettera de.. • omede• lban·t sma
fö r nul av ammun1t1o n oc h bränsl e, och tramrcdnm g m. m .
avhi gs naclcs från fartygen, vilka verkställde uppmarsch och
konce nlra·tion av huvudkraft e rna till Hälsingfors samt med
lä tt a stridskraf'te r Lill baserna vid Finska vikens mynning.
T stort sett synes m obiliseringe n hava förlupit väl, och
de n r ustade flottan var inom kort färdig att påbörja önskvä r da sj öopera·tione r.
F ö rtjänsten härav torde till stor d el få l•i llskrivas förhållan dl' t, at:l i HB: s över östePsjö flottan stab redan i fr edstid
fanns inrättad en särski ld "·operations avdel nin g", som haft
ti d oc h tillfälle att, befriad från ett spEtirande arbete med
löp ande ärenden, noga planlägga åtgärderna vid krigsutbrot t
sa mt i sambaneJ ·härmed stående krigs- och operationsp laner
111 . m . ~öclvänd igh e ten av att den högsta ledn~ngen till sjöss
vr r kl igen vidtagit på elen vilande förb e redelser i krigsavsecn cle, är j u så uppenbar, att härom ick e borde behövas ordas.
Lecl,t rs kape ts k,rig.shercds kap får minst av aTlt försummas. I
föH·\· a rande ryska fall 'torde d e l hava varit befälhavare ns öv e r
ö sters jöf'lottan, amiral N. O. von Essen, stora förtjänst att
r edan i f,redstid inse, vad krigets krav påfordrad e.
De str idskraft er, som stodo till förfogande för mera al<ti\·t ryskt uppträdnd e, voro dock av icke a lltför omfattandc ar t.
Av den år Hl12 u ppgjo,rda flottplanen, med v ilk en den
princ ipiella grunden lades till en storm aktsflotta, hade endast
ll ct s. k. " lill a programme t" av statsmakter na antagils till
om c(lclbart genomföran de. D e tta program upptog dock en aktn i ngs yä rd s tyr l< a, vi'lken fö,!"u tom Gangut-klas sens fy ra

l9H.
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slagskepp. - omfattande 4 slagkryssare, 4 pansardäcks'k ryssare, 36 J a~are, 12 undervattensbåtar m. fl. fartyg. Programmet
sattes
ar 1913 också i verket med det resultatet ' att un d er
,
c
aren
l.H3-14
endast England hade flera sla<>fartycr
..
"'
o på s·t apeln
an Ryssland!
.
~essa vä·l diga nybyggnader hade dock vid krig•s utbrotte t
1cke ~nnu kun.nat hinna tillföra ryska östersjöflottan något
avsevart krafttillskott, ty uppgörandet av fartygsproje kt, far tygens byggande, särskilt om d et är begränsat till varv och
verkstäder endast inom eget land, 1samt deras förseen d e med
alla d e maskinella anordningar, vilka behövas å ett modeTut
örlogsfar•iyg - allt detta kräver avsevärd tid och härtill kommer 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 ryskjapanska kriget, eller genom uteblivandet av erforderliga årliga 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.b bt
uppbringa örlogsflotta n lill erforderlig styrka, synnerligen
kringskur-e n.
I-hstonicn lär, att en ör'J .ogsflottas kampkraft icke kan drivas i höjden ,g enom allenast en tillfällig, om ock a vsevärd,
penninguppoffring från nationens sida, utan fastmera att en
ör.l ogsflotta kräver g·e nerationers omvårdnad för att växa sig
stark.
Den ryska aktiva östersjöflottan best·od vid krigsutbr ottet av endast 4 slagskepp, 10 kryssare, 37 jagare, 5 undervattensbåtar*) och 6 minlägga r e. Ett slagskepp, "Andr-ej Pervosanny", hade tifi följd av grundstötning måst intagas i docka
i Kr·onstadt, och de nya slagskeppen "Gangut", ooh "Petropavlorvsk" blevo färdiga först tre månader senare. Det fasta kustförsvaret vid iniJ'oppet til"l Finska vil<en var icke ännu i ordn~ ing, och baserna i Reval och Lappvik, vilka ingingo såsom
'') ö niga fart yg av denna typ syna s hava ingått i "lokaleskad rar".
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"flygel-baser" i hela d et väldiga basområdet vid Finska vikens
mynning , hade icke h ell er nått d en fu.Jländning , som avsett
yarit .
Vad personal-en beträ!Tar, förefunnas bland officerskåren
avsevär da vakanser, vilket i hög gra d n edsatte flottans stridsvärde. DO-kåren var dock i gengäld relativt .god och, eft e r
skedd mobilis ering, skä1igcn talrlik, och d en långa värnplikten ( fe m år) hade medgivit en betydande övning .för personal
av lä gr e grader.
Va d d e olika vapnen beträffar, hade ·d en artillerisliska
sl>_jn lskickligheten und er å r en 1910- 14 i hö.g grad förbättr ats , t orpedvapnet åter stod r-e•l ativt lågt, medan minvapnet
hefa nn sig i särde1les gott stånd efter de omfattande erfarenh ete r, som rysk-j apan ska kr1iget 1nedfört, och vilka erfarenh eter tillgodogjorts på ett ~synbarligen förtjänstfullt sätt.
Minvapnet fick också m edverka vid den första sjökrigsoper a lionen den 31 j ul:i, u tiJ.äggande~t av -en minering mellan
Nargön och Poraidaudd :i Finska viken, vilken minering omfatta de mer än 2,200 minor, utlagda av m'i nd,ivis·ionen (Larl oga, Narova, Jenisej, Amur och Volga), och vilken utläggning stöd des av hela slagf.l.ottan, som under denna tid verkstii·llde en framstöt i Östersjön vart, därom säga de officid 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 a vslöja fakta
a v s tort intresse.
I var j e fall återvände flottan, ·efter .sin framstöt, tiH ReYa! , lämnande j agarkedjor som bevakning vid F1inska vikens
m yn ning . Uppbringade handelsfartyg insändes för visitering
till BaHi·sehport.
Den l a u gusti hade flottan .erhållit meddelnde, att kri.g et
Yar förl<'larat, vilket meddelande utsändes per radio och ju
där fö r även .k om väl till pass för övriga omgivande länder,
Y1
il k a kunde hava intresse av att veta, att ett världskrig utbr ut it. (Den rustade delen av den svenska ör'1ogsflottan var
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som bekant nu sam lad i Stockbol.ms skärgård, meda n mobiliseringsorder för svens·k a 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 äv en på sina hål;J
vari·L ganska stor, även om möjligh eterna att få upptaga kamp 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:i n sjökrigsYerl<samhet i Nordsjön och till Östersjön endast avde'lat en
smärre styrl<a, bestå end 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 vidlaga några mera krävand e operationer, m en utnyttjade dock ,
såsom framgår av "Der Krieg zur See, Oslsce" Band l, på ett
särde les förtjänstfullt sätt sina möj'ligheter att påtvinga ryska
fl·o ttan intrycket, alt avs evärda Lyska sjöstridskrafter s tädse
hc funno s.i:g i Östersjön. Skapandet av ett sådant intryck var
j u gr undta nken för d en 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 sam band
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 utförd es mot norra del en av Östersjön under elen 9- 13 augusti
å•staclkom h ell er inga krigshändelser av intress e.
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Del var icke förrän den 17 augusti, som tyska sjöstrids, ·aftcr blevo synliga vi·cl Finska vikens mynning, syss elsatta
]d l u ll äuo·ande a;v ett planerat minfält.
Av tillgängliga kälm ec
""
.
]o r 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 valanaivand
e även minfältets sträckning,
teny Lac n , däriaenom
"
~
·r ··J l' 1·v ska ledninaen omedelbart kunde -fastställa minfältels
var t
"
"
läge, samt därefteT låta lämpliga de1ar av minfältet kvarligga,
där ige nom erhålland e ett ytterligare skydd mot kommande
tysk a operahon:er inom detta område. Erfarenhe:.en från ~etta
för da g v isar tydligen, att min:läggn~ng , som av ,tJcnden pa cll
ell er a nnat ·s ätt kan iakttagas, därigenom självfallet förlorar
sin effektivit et, ty sedan ett :minfält upptäckts, orsakar d e t ej
förluster. Av tyska källor framgår även, att
",,ärna ·n åara
~
man e ft eråt livligt beldagat tillkomsten av d enna s. le
" D cul sehilands~spärr", vilken b-efanns mera bcsvär:andc för
egna ä n för fiendens operationer. Å andra sidan visar operati on en , hnrn fel i materi e1len kan omintetgöra nyttan av e tt
hell företag. Ty ·om vid t. ex. ett minerin:gsf·ö retag e tt antal
m inor 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 >borlkas lade .
De n 18 augusti siktad e s, cnligl rysk uppg<ift, å ny o tyska
sj östr idskrafter utanför Finska viken, men då ryss a rna spionY ~i gen r edan fått und errättels e om att d essa voro stödda a v
l\'L' nne pansarkryssare, och då egen huvudstyrka l å g kvar i
H ~i lsi ngfo rs , vidtog'Os inga omfattande ryska motåtgärder.
Händelse n visar d etsamma , ·S·Om b estyrkts av erfarenhe ten
fr ån k rigiföringen i andra h a•v : alt om ti1llräckligt stöd för
eg na lä lla stridskrafter ick e kan p å räknas, onakar d etta, att
önskYä r da åtgärder till sjöss ofla utebJ.iva , enär man på dag en
s~~ll an vill utsätta sig för riske n, att till sjöss varand e egna
lätta s tr idskrafter råka ut för en <förkrossand e överlä gsenhe t,
lt lan a tt man har möjlighet att bringa dem understöd . Hu-
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vudstridskrafterna·s overksamhet och bristande gångb eredskap
kommer på detta ·sätt att Jamslå hela den egna •sjökrigföringen, 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·o mmen
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 torpedbåt-ar för att rekognoscera grundstötningsplatsen, och
denne bevakningschef und e rr~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" •h efunno .slig på patrull utmed longituden genom Dager-ort, och mi·sstaget hade sånär 1ett till allvarliga 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 upptäckles dock, innan aHvarliga skador uppstått.
Händelsen påvisar nödvändigheten av att i viktigare sjögående staher 1i krig ·ständigt föres -operatinnslwrt med det
succes•i va läget av LiH sjöss varande faTtyg, ty det är give tvi s
otillständigt, att slarv i ledningen får orsaka dy.Iika :händelser.
En sådan kartas förande är även nödvändig av det skä·l et, 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 därv.id, .såsom redan framgått av tysk och engelsk litteratur, lyckades 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 utnyttjande av kännedomen om tyska chiifi'erheslämmels er na 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 stridskmfter, bl. a. 4 Juys.sar e, en framstö.t mot ·södra delen av Östersjön in lil'l linjen Steinort- Hohurg, ' "ar-efter lätta stridskrafter
sluti le fortsältta tiH Danzigerhukten, a'llt i avsikt a.tt uppriva
Genom
eventuella· tyska spaningskejor i dess~ farvatten.
spioneriunderrä,tteJs.cr hade nämligen ryssarna fått kännedom
0111 at l tyska huvudstridskrafterna i Östersjön då voro samJade i Kiel, och att endasrt spaningsfartyg befunna sig till
.sjöss. (Observera den oerhörda betydelsen av ett gott underrätt elseväsende!) 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 kryssare cHer dagningen ,skulle, ost om Gottland, .gå norrut för
all på delta 's•ä tt infånga ·o ch driva nordvart norr om Hohurgs
la tit ud evcnluelH b efintliga .l älla 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
kommend ör Koltjak, ·som var chef för ·o perationsavdelningen
i HB :s sbah.
Under hörjan av operationens u'Hörande hade dock sånär
mis stag uppkommit hland fartygen osl Gottland, vilket kunnat medfö ra sammanlräfiande under mörker rrnellan olika
ry ska förhand, gi·vetvis heroende på ovana vid utförandet av
op era tioner Lill sjö·s s. Den avdelning, som skulle gå väst om
Go tlland, råka•de påträfia svenska örlogsfartyg, och för alt
ickl' komp'likationer sku][e uppkomma, uppgav b efälhavaren
tanken att gå väst om Gottlancl. Inga tyska stridskrafter siktades heller, och operahanen gav därigenom icke något påtagli gt res ultat. Opcrationsideen saknar dock icke intresse.
E n ty sk fram>Stöt mol norra delen av Östersjön under dagar na 3- 9 ·september orsal<Jade icke kontakt med ryska sjöstr i(ls k raf'l cr.
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Den H september utförde en större rysk sjöstyrka en
frams töt mot Ålands hav, där likväl mot aftonen e n svensk
pansar,b åt av Oden-typ jämte en ~svensk jagare blevo synliga,
variför operati onel!1 avbröts och styrkan återgick nu Finska
vikens mynning. Inver,k an av på övning stadda neutrala Örl agsfartyg synes här ganska roande.
Den 13 september verkställde tvenne ryska jagare rekognoscering mol Bogskären, varvid konstaterades, att tyskarna
redan förstört den ryska s'igna1stationen därstädes.
I slu'tet av september utfö1·des vissa mindre företag vi d
Finsk a vikens 'm ynning, huvudsakligen i avsikt att kontrotlera 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 meda n "Admiral Makaroff" stoppat för att und ersöka el't neutralt handel>sfartyg, kryssa~ren anföU~ s av 1en undervattensbåt, som avsköt 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,k rafter genomsökte nu farvattnet, dock utan resultat. Det va{ i rsamband med dessa
operat,ioner, som kryssaren "PaUacla" torpederades av ,e n ttysl<
unclenattensbåt och sjönk. ExplosionseLielden var fr uktansvärd, i det på några få sekunder det 8,000 tons stora fartyget
försvann, varför det antag es , att elielden av torpe'dfi:räffawa
förrstärkts genom expllosion i fartygets ammunitionsdurka r.
Nu påbörjade elen r:yska le dnirigen såsom motdrag en
serie av otrensiva mineringsföretag, vilka i allmänhet utgingo
från trakten av Moonsuncl, där fartyg en böllos i hög gång beredskap för att på order från HB igångsätta för etagen. Dåligt
väder m. m. gjorde emellertid, att elen f,ö rst p'lanerade opera1
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tion rn uppsl<öts, och därvid visade det s1ig, att fartygens hållande i gån gberedskap tärde så kraftigt på ombord befintliga
b r ä nsl cförrå:d, att el en rest~C'rande aktionsradien snabbt nedai å , ,·a rför givetvi's snart förnyad bräns~lekomplettering blev
~ö el\ ä nclig. En praktisk påminnelse ~om det i krig ständigt
återko mmande bell'Ove:t av :förrådskomp l~ettering, även för farty g me d relativt hög aktionsradie, vanns dock härigenom, och
fra ms kjutna tilll fälliga baser för att möj .liggöra snabbare
br ä nsl ekomp'l ettering 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 orsjälva verket därav, att man vid denna tidpunkt
yän ta de ankomsten till nämnda farvatten av engel:ska underva ttensbåtar från Nordsjön,*) varför man v ille undvika ett
sa mmant,rä!Iancle till sjöss, som sannolikt kunnat medföra
Yådah eskjutni111g, ly vädret förändras enligt krigserfarenhete rna gansl<c1 snabbt i Östersjön, och dålig sikt mås~te man
rii kna med .
sa k ~ld es :i

Den 30 september kom slutligen till ·u tförande ett ryskt
mi nering sförclag, 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 fientli ga min fält. Vädret hacle dock blivit så ogynnsamt, att minhiggni ng m åste upp g iva s helräll"andc de längst söd erut planc ra ck minfälten, medan däremot en hal<vflottilj jagar e lyckades
ul liigg a sin minering i trak ten av Memel.
I mitt en av novemb er planerades ett nyli ryskt rn:ineringsf'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 ggan de, men angav samtidigt cle områden, där minorna i
s !ii! k t finge E{,g gns, för så yjtl n t l ~i ggan de t på förstnämnda
sliillcn ny någo n orsak vi sade sig ~outförbart.
*l E
i illlta 1L

j
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Mine·r ingsförbandet pas:serade Libau, vareUer en h a~v
flottilj gick mot Memel och "Novik" mot trakten av Danzig.
Vädret var dock ganska h åd, och minfällningsarbetet i stark
sjögång samt nattetid erbjöd betydliga svårigheter. "Novik"
utlade likväl sina minorr , gående med 18 knop och med ku rsen
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. ::vremelflottiljen lyckades i'tven utlägga avsedd minering, oaktat hård
sj ö gång, under vi l k en användanuet av såväl artilleri som t orpedb es lyckning var utesluten . Under minutläggningen siktades tyska sjöstridskrafter, vdka·s uppmärksamhet man dock
lyckli ge n undgick. Det var på detta minfäll, som tyska k ryssaren "Friedrich Karl" den 17 november minsprän.gdes, medan minfältet u lanför Danzig lä r e r hava orsakat rtyskarna
förlusten av en jagare.
Den 19 n ovember företog "Novik" e ll nylt mineringsföretag vid tyska kusten i tra kt en av St olp e Bank, givelvris nattetid, vilket förelag utfördes under särskilt svåra omständigheter. Däcket var isbelagt .j den rådande rkölden och sj ön
hög . Att utl äggandel likväl lyckades, synes bevis1a en god
sjömanskap och en energi,sk a nda hos besättningen på de.Ua
fartyg, som ä ven sedermera stäuse utm ä rkte sig vid följ ande
förelag till sj öss.
I början av december beor drades " Novik" ånyo ombor dtaga elt 50- lal minor, och 01aktat man till HB linrapport.erat
synnedigen ogynnsamma väderl ek:sfö,r håHanden på den fö r
förela ge t best ämda dagen, erholls kategor isk order, att fö r etaget skulle utföras. Sedan " Novi k" utgå tt ti!.l sjöss, näs tan
kaps ej sa t i d en rådande sjöhävningen och förlorat sin gni.s tma•st, mås,t e dock operation en uppgivas.
crare
D et var vi d denn a tidpunkt, som tvenne .rys.l w J· a.,<
gin go förlorade; den ena sänkles av en ty Sik u b. i trauden av
Od cns·h olm 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 valln et snabbt ändade d e överbordgångnas Ii "·
Under första daga rna i j anuari upphörde ryska flott a n s
opera tioner till fö,l jd av vinl crförhållandena, och d enna första
krigsperiod, vilken varit ägnad att giya personal en en viss
"l<ii nning" med sjökrigsförhållanden i Östersjön, var d ärm ed
till ända.
Någon Ycrksamh el ~av betyd else i •st oPt se tt 1för försvagand e av fiendens sjöstridskrafter hade ju l<nappast k o mm~t
ti ll synes, clt förhållande ~som säkc·r ligen icke kan läggas amir 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·l ollan huvudsakligen elt medel för defens iva ändamål.
De t var i enlighet med detta defensiva tänkesätt, som
r yska östersjöflottan vid krigsplanernas utarb et ande förher cl t särs kilt trenne s. a. s. försvarspositioner: den fr~imsta på
li nj en Dagö- Hangö, elen andra vi d 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 min erlings-, spanings- och patrullverksamh d hade dock v1id s'iclan härav utförls 1a v dc lä tla s lrid skrafter, 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
Ala nd s skärgårdar.
Året l 915 ingick fr å n rysk sida m ed .förn yad mineringsakti vitet. Kryssarna "H.ossia", "Bogatyr" och ' 'Oleg·' u n d er
befäl a v kontcramliral Kanin (samt i· närvaro av kommendör
Kolljak, iniHativtagar en till företaget), förelago då ett nytt
m in eringsföretag mot södra delen av Östersjön.
Den 12 januari hade minor ombordtagits i U lö m i.Jitärham n CAJands skärgård), den 13 startade man förbi Gottland
och detachera de "Bogalyr" och "Oleg" mot Srtolpe Bank vid
tysk a kusten, medan "Rossia" förbi öland satte kurs mot
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Bornhol m, där hon den 14 nattetid utlad e mJinor. "Boga tyr''
och "OJeg': utförde .även 'lyck'lige n sitt företag syd Stolpe
B_ank, varefter fartygen ·sam'l ades •och återging o tiH Finska
VIlken. Det var på Bornhol msminer ingen, som tysl<a kryssaren "Gazelle " ·sed erm era mirusprä ngd es, ehuru d en 'lyckades
laga sig i hamn .
Mot slutet av januari skull e c lt förband med tvenne minförande kryssar e samt, såsom ·stödslyr.k a, två andra kryssare
jämte jagare utföra minerin g i Danzige rbukten för att förh1indra tyska trupper·s transpor t sjövägen till Königsb erg.
Den 29 januari ombordt ogas minor i Barltisch port, oakta•t
svåra isförhå llanden därstäde s. Op eratione n kom slutligen
ti]il utförand e m ed ifönf,l yttning utm ed \k ttsten \Vindau - Li.b au
och vid midnatt ut·l ades m 'i,neringar i Danzige rlmkten, ehum~
tj:ocka r ådde . J agarna återvänd e gruppvis n ordvart, och far ly,g en återkom ma lyckligt och Yäl ti'll R eval. "R-ur.ik" fick
dock unel er expediti onen en bott enkänn ing, som orsa kade
lå ng varig r epara tion. Vid intagand et aov delta fartyg tiH Reva!
framkom en synpunk t, som även på a ndra krigstea trar trätt
i dagen, nämlige n önskvär dheten: av alt örlogsba sernas hamnar sa•mt dockpor tarnas trösklar hava så stort djup, att även
skadade fartyg, med betydlig t öka d jupgåend e, kunna där
ingå. I förevara nde fa'll föranled de detta vissa svårigh et er.
D enna fråga är säkerhge n värd e tt betydan de intresse även
hos oss .
I ap ri l månad, då 1isförhM landena förbättra ts, vidtog å nyo
akli\'itet en liH sjöss, varvid såsom förut en del lätta strid sJu·arter hasenide s på Moonsun d i avsikt att förstärk a de defensiva åtgärder na vid Rigavi.ke n, där minerin garna ytterligare utökad es .
Chefen för operalio nsavdeln ingen i HB :'s stab, kommen dör Koltjak, spe]a.de äYen nu en ],ivgiYan de roll. Nya mineringar ullades ulanifö r Libau, vanicl praktisk t f ram stod behoyet av att avdela en slöe1styr ka till förband, som avses för
min u lläggnin g inom s~1clana områden , el är kon takt med fient liga sjöstrids k rafter ä r sannolik eller möjlig. \'id ett tillfälle
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dirhlade så lunda nänaron av en kryssard ivision under amiral
Hal<hirc1I's befäl minlägg ningsför banden från att råka i strid
)lled fie nt·l iga sjöstrids krafter, innan minorna utl UJgts. Strid
m ed fie n tliga fartyg, medan man själv är b emängd m ed minor, iir nämlige n en a.l1lt annat än angenäm situ ation! Önskvärdhele n av att e lt minlägg ningsför band samman sättes av
homoge na fartyg framstod även , enär i annat fall gemensa mt
cYoluera n de m. m . i v is s mån försvå ras.
D et ryska lind errättels eväsend et synes vid denna tidpunk t
vid fle ra tillfäl len hava givit ryska ledninge n värdeful la upplysninga r. Så erhöll s l. ex. d-en 14 maj unelerrä ttelse om att
fi ei de n nästa dag :hade för avsikt att verkstä'l la e n fr a mstöt
mot Fi nska viken, 'i a n:Jedning varav ryska ub. och jagare
kunde på förhand .g rupp eras på lämpligt sätt.
E n ty sk kryssare Yisacl e sig ookså snart Tita nför Utö i
.\land s skä rgård, där den anföJI,s m r en utplacer ad rysk ub. ,
dock uta n resulla·t. Hårt väder påföljan d e dag m·sakade likYäl, a tt vidare kontakt med fienden icke erhöHs.
Den 22 maj drabbad es ryska östersjöf 1lottan a \' e tt hårt
l unginfla msl ag, i det dess HB, ·a miral Essen, pltsligt avled i <
m ation.
Amiral E s.sens förtjäns tfulla gärning var därmed till
iintla. Hans framstå ende militära anlag, aJdivitet ooh organi satio ns förmåga , den tillgiv enhet, han åtnjöt inom alla grader,
samt det goda föredöm e, som 'han ständigt visade b efälspers oIHde n, hade p å ryska f·lottan haft en högst uppryck ande verkan. HB över östersjö flottan sedan 1908, var det han, som
ås tad kommit en betydlig ökning av flottans krigs efl'ektivritet
inom de f<l esta områden ; han såg mål et klart och genomfö rde
si ll r eorganis ation·sar b et e fö ljdriktig t och orygglig t. Den iYri ga Yerksam h et, S·Om han stä ndi gt u t·veeklad e m ed livgivan de
och uppryck ande inspeklii on er, särskilt vid tiHfäH en, då han
m ins t av allt väntades , hade ju sedan länge inom ryska flottan
fiirska fiat honom benämni ngen "den ~lygande hollända r en".
Han fö rstod på ett mäster.li gt sätt att •sporra sådana individ er,
\'il ka stodo i s tånd tiH självstän di g verksam h et, sa mt med
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hård hand rätta dem, som icke stä llde sig krigs- och stridsberedskapsbestämmelserna till efterrättelse. Bekant är sär skilt det sätt, på vilket han lyckades uppdriva ryska sjöofficerspersonalens navigatoriska förmåga, ty denna stod före
hans lid på en relativt låg slåndpunlld. Faran för alt stäHas
lill ansvar för gjorda f el i navigeringsavseende hade nämligen
orsakat en utbredd ovilja all fiirelaga mera prövande navigatorissl.;.a 11ppdrag invid den ryska kusten och i dess, ibla nd
ganska svåra, skärgårdsområden. Amiral Essen trädde aHtid
i bräschen för dem, som å logo ·sig mera ,farliga uppgifter
härvidlag, och beYingat blev hans ord .h ärom, 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•l ativt 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". Engelska 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 tor pedera ett större tyskt
fartyg, men därvid sjä lv 'blev rammad ·och aHvarligt ska dad .
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 Higavi ken
s trandade delvis på grund av d en ryska verksamheten.
D en 27 juni ökades dc ryska .lätta stridskrafternas gångberedskap med hänsyn li Il en väntad offensiv från tysk sida ,
och spani ng sföretag me1lbn Gottland och \Vindan kommo till
utfömnde. Påföljande tyska operationer mo l inloppet till

-

583-

Ri ga' ikc n medförde även konlatkt mcl~an lätla. stridskrafter,
va n·i(l iiYe n ryska ub. medverkade. l\Imdre stnder uppstodo
utan :1\'sevärt resultat.
Fri.lll r y sk sida igångsalles nu ett offensivoförelag i ändamål all bo mbardera l\femel och 11ppriva ofiendens lätta slri,dskr aflcr. Kryssarna och jagarna avgingo med hög fart ulanför Dagö och öscl sydvart. Kryssardivisionen be,stod ulav
"A d m i r al .Mal< a roll:'" med konteramiral Bal.;.hirefi's flagg, kryssar 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 lii TC, och härtill kom elisig l väder. Förekomsten av t j o eka
var vi(l dyWd tiHfällc ingen sällsynt händelse, ty i dessa trakter 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
n iimnl, 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 planerade fö relag i ]{l'ig skola kunna .u tföras oaktat förs-ä mrad sikt,
va rl'ii r övning i en flottas framförande under sådana omständi 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·i sandc behovet av att radi opc rsonalen besitter stor färdighet i undvikandel av stör ande inf,J ytelser samt al l Hotlans radiodisciplin upprätthålles
med y llersta noggrannhet. I förevarande fall förlorade "NoYi k" ko ntakt med övriga farty,g genom bris.ter i radiokomlll un ikationen, och operali anens Jyokliga geno1111förancle ävenlyrade s i viss mån 'härigenom.
Kryssa rna hade nämligen den 2 juli fått kontakt med
ty ska minfartyget "Albatross", och inför faran av en förväxli ng med egna stridskrafter måste "Novik" beordras återgå
i ham n. (Vikten a\' att i dålig si kt hålla ihop en styrka framstar 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 . 'be fälhavare en viss hancHingsfrih et och icke binda honom gen 0111
alltför kategoriska ord er, vilka bliva outförbara, om kontakt
med fienden erhå'lles tidigare, än förutsett varit.
Fyra ryska kryssare kom mo i :k ontakt 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 fartygen. Deras torpedsalva förfelade dock sitt mål, ~neda n däremot av dem avsiktligt utvecklad rök tillfäHigt b eredde "Albatross" en viss lältnad, enär fiendens artillerield mot henn e
försvårades på grund a v den slzymmande röken. "Albatross"
satte dock slutligen, aNvarli.gt skadad, upp på land vid östergarn, varvid tvenne tyska kryssar e kommo till platsen, och
det var nu med dessa , som artilleristriden med de rys ka fartyg·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 ·ä ven ·e rhöH direkta lräfl'ar. "Huriks" kampkraft blev ä·v en nedsatt därigenom, att gen'o mblåsningen i ett av de svåra torn icke fungerade, varigenom lmnonbetj äningen bedövades av förbränningsgaserna frå n egna
kanoner. "Roon" drog sig dock sn·art ut på större avstånd,
och ryske befälhavaren gav även samtidigt order om att striden skuNe avbrytas .
Sammanträffningen, vill<en sålunda fick ett relativt kaotiskt förlopp, blev därigenom av mindre betydelse, utom det
att "Albatross" grundstött och sedel'mera som bekant bl e\'
internerad i Sverige.
1

;\/ 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.
Und er hela denna tid av spänning i väntan på tyska offensi Yålg är der b rungos ryska sjöstrid1sa(•rafterna i Moonsund att
in taga en ganska krävande hög gångberedskap, påvisande förh ållandet, att stridskrafter i fiendens närhet ständigt måste
h ålla s "på alerten", och att omsorg måste ägnas åt gånghere dskapens genomf ö·r a:nde utan alltrör stor frestning på mate ri elen samt särskilt på eldarepersonalen .
Ty s,k arna hade emellertid den 18 juli från landsidan
ocku pe rat \Vindan, och :stälhTingen blev alHmera kritisk, orsa ka n d e att ryska stridskrafterna i Rigaviken måste förstärk as m ed slagskeppet "Siava", förutom vil:ken Higavikens försvar var överlåtet åt ett 20 -tal jagar.e sm11t ett antal mindr e
h jiilp fartyg.
I samband härmed krävde även b ehovet för ryssarna att
håll a vi·ssa rännor minfria, ett rätt omfatlande minsvepningsarh et e i Rigaviken, vilket de ryska svepfartygen av !sekretesskäl måste utföra nattetid. Minsvepning nattetid visade sig
sålu nda här, likso:m inom många andra krigssområden, ibland
\'ar a absolut nödvändig , varpå såväl materiel som övningar i
rrc dstid 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 ·o mråden,
chi r såväl egna som fientliga minor förut ,fun no s utlagda . Dylik a för etag orsakade betydande svårigheter och ris.l"er. Viklen av en noggrann bestickfäring och av Yicltagandet av särskil da 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 miner ingar.
Anti-ub.-nät hade även av ryssarna utlagts i H'i.g avi.ken
llle d hänsyn ti'll sannoliklheten , att tyska ub. ånyo där inlriingt. 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 ledningen, smn synes hava utvecklat en betydande företagsamhe t.
Den lG augnsli ökade den lyska aktiviteten mot Rigaviken i styrka, sedan tydligen ett omfattande tyskt minsvepningsarbete förherett operationen, vilken synes hava före tagils huvudsakligen nattetid. Ett sammanlräll'ande ägde h ärYid rum mellan lätta stridskrafter, varvid "Novik" särskilt
utmärkte sig för såväl ett ändamålsenligt uppträdande so 111
en väl!-iklad artillerield, Yilken 'l ärc·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 :r yska ledningen hade ·c rhåHit underrättelser, att tysl<arna avsågo alt snarast tilltäppa passagen
mellan l\foon och Werder, där "Slava" intagit position. Såsom -ofta fö rut, anlände vid d en na Juitiss·k a situation k ommendör Koltjak från HB :s stab och ingjöt nylt mod och ny
l~öretag.samhetsanda, vi lken dels log sig uttryck i förnya de
mineringar i fiendens anmarscll\'äg, dels omsorgsfullt förs tä rkande av l\Ioon-positioncn.
Under denna tid voro dc ryska sjöstridskrafterna for tfarande baserade på Kuivast på Moons östra sida, där speciella
hamnanläggningar ägt rum.
Tvenne ryska kanonbåtar, ·vilka elittills varit basera de
på Riga, rh acle nndcr tiden sökt å terförena sig med stridsk r afterna 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 olyckshådancle, då man den 21 a u gusti erhöLl underrättelse, a tt fi.e nclcn av något obekant skäl lämnat Rigaviken. Såsom seder m era blivit känt, päverkades det tyska "återtåget " därav, att
tr u pper 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 öselområ det
hesl öts 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 st en1
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lasl ade 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 å kad e på egna
m inlinje r - en omst~indigheL, som visar nödvändig:hel~H av
ull kursen efter utläggandel av minor så v·ä:ljes, att risk icLc
förefin nes, iiYen om under ulläggningen ett mindre fel i b esticket u ppkommer, Yi lket givetvis icke alltid kan undvik::t s.
Yilde n av all 'h ål·l a Rigayikcn orsakade nu, att en högre
bcfiilhavare, konteramiral MaximalT, tillsaltes såsom chef för
sauJliga stridskrafter i cletla operationsområde. Knappt hade
h an l:'me]llertid anlänl och övertagit befälet, föl'r~in elt allvarligt tyskt flyganfall ansalles, vilket var desto mer obehagligt,
som en slor del av fartyg en just ombordtagit nya minförråd
på si na d~ick med hänsyn till avsedda operationer. Ombordyarand e minor utkastades därför snarast, medan fartygen
m ed ar till eriel d sökle avvärja flyganfanet och lättade, styrande sicl< -sack-kurser .
F lygverl<samheten från båda sidor ökade nu i inlensitet,
och den 10 september verkslälldc såväl tyskarna en Zeppclinr ai<l mot Finska viken som åtta ryska flygbåtar ett bombanfall mot \Vindau. Dagen därpå ulföreles tyskt flyganfall
an fa 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 insp ekterades i milten av septembe r 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\ min läggande tyska ub. uppfyllde i ön igt september och
ck toher månader, unde r vilka ryska sjös tridsJuarterna i Rigavi ke 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 sjösl ri ds kraflerna et t mindre land stigningsföretag mot udden vid
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Dam es näs vid inl oppet ti.ll Rigavikcn, ·Och den 2-:1: oktober å tervände den en gelska ub. "E 8" från en kr yssni ng i Östersjön ,
under vill<en den inrapporterade sig hava sänl<t tyska kryssaren "Prinz Ada·l b ert".
Tnom r ys'k a ·fJollan ansågs, att man nu h ämna ts ' "PalJada'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 rksam 1hct i mellersta Östersjön, Ålandshay
samt Bottniska vik en , vilken verksamhet huvudsakligen riklade sig mot Sveriges handelsutbyte mrd Tysl<l ancl. *)
Hcdan i slu tet av år 1915 börjad e mindre revolutionsun gar alt födas inom ryska flottan, vi lka dock huvudsakligen
besvärade dem av befä let, som ,buro utläncl s·k a namn och vilka
av agitatorer angivils op å litliga i nationellt a vseende . Uppviglarna bestr afl'ades, och för att påminna besättningarna om
deras sJ.;:yldighet atl framför aiiL iakttaga krigsberedskapens
krav, lät HB h ela flottan, ä ve n de slom fart yge n , utlöpa på
ett s törre företag till sjöss - en ide, som möj ligen bord e hava
lillgri pi t s u lan att inre anledningar härtill för clåge. Princip 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 samlat 11Llöpande skedde från Finska vi'k en n ed mot Jatituden
genom Gottl ands syd spets, där vissa minfät t s kulle utl äggas.
Efte r sked d minutläggning elen 12- 13 n ovemher anträddes
återfärden vä s t om Gotllancl, varvid en staka hand elsfartyg
påträ fiades och pre j a d es. På åtenägcn slmU c man angör a
Dagerort före inl öpandel i Finska vi k en, men bestickfel orsakad e, alt man icke kunde finna densamma, och flottan tvangs
därfö r alt hålla sig till sjöss uneler natten. Först i dagningen
ernåddes säkert b es tick och å t erinlöp andel skedde till olil<a
*) Jämför "Flottans Ncutralitctsvakt" sicl . 31-38.
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n ar ~yjc] F in ska vikens mynning: Utö, Hang ö, Hä lsi ngfors,
HcYal och Moons und.
De nna om-ra ttand e framstöt syn es vara av betydligt intresse, 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 sj ös trids.k rafler. Likaså m åste elen misslyclzaclc a n gö.·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 hestickfiiring, för alt överhuvud möjliggöra ändamålsenli ga operationer till sjös s, är förvisso påfall ande.
Den 20 nov emher anlän de komm endör Koltjak åter till
K uiv a st vid Moon, där 'h an samlade cheferna på samtliga
jaga re för att diskutera c lt mot söd ra delen av österssjön
plan erat företag. Ryska källor an gi va visserligen , alt detta
sam manträde had e till ~i nclaimål a ll diskutera elen uppgjorda
ope rationsplanen, ocJh giwt är, a ll det för ett omfatlande
före tag ä r av myclzet stort värd e, om underlydyandc befälh av are kunna få tillfälle till muntliga instruktioner av op erati onens ledare. Är d e lta mö j ligt, m å sle man dock säga, atl
den lämplig a fonmen fö r elt dylikt sammanträde icke ~ir
diskussion en i egentlig m ening, ulan snarare d en, alt Ycderhiira nde befälhava r e genomgå r elen ra v honom m ed hiträd e av
hans stab utarlw tarle opcra lionsplan en , nlöver vill<cl underl~ 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 ig eller
sign alord erform utfärd as för förelaget ifråga. Möjligt är som
s,tg t att detta, i marin er med Juigserfarenhet tillämpade, till,;igagång ss~itl iiven .]1iir nyttjades, t y kommendör Koltjak synes i alla avseenele n ha\'a Yaril en m a n, som hade instinktiv
l egåvning för sjökrigsoperationer, deras plan erand e och ledande.
I före\·aranclc fall g~illde operati onen en framstöt sycharl
a, lätta. s tridskrafter i anikl all up priva .fientli ga hcvakn'n gskedjor till sj l;ss, n~i nna.re bestämt vid Spaun Bank, under Yilkcn operation kontakt nattetid även uppstod med fient liga slriclslzraftcr men med d e t yid nattstrider vanliga rcsul-
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··
ski lde dc stridande åt" och att avse van
la te !" , alt "mörkret
..
.
rest:llat Icke crholls . Ryssarna synes hän·id, tack va r e att
·
tysl<a chi[Terbe stämmelse rna ' hava i tid bl"IVJt
de mnehadc
.
...
vilter,
stridskraf
tysl<a
a
varnade lor ankomste n av överlägsn
ket hade till följd, att operation en i förtid avbröts.
Ä ven fö r ryssarna kom mo signalerin gsbestämm elser na
hemlig.h ållandc alt spela en viss roll, ty den 10 novcmbe~
erhöll den ryska ledninge n und errälle1sc om att i Ålands skärgård radio-cod en, tillhörand e en rysk undcrva ltcnsbåt, "Beluga", h ade försvunni t från vakthavan de officeren ombord p '
a
mocl er l" artyget. Hyssarna tvungos därigenom att utfärda en
ny code, med fö rande lydliga olägenhet er och besvär.
Vid denna tid punkt hade engelska u b. "E 1D" mella n
Sassnitz och Trellebor g lyckats sä11>ka tysl<a kryssaren "Un<linc", och huvudstri dskrafter na förelago även i början av
december , elen 5 i samma månad en framstöt från trakten av
Hangö i avsikt alt stödja ett minerings företag i mitten s v
Östersjön . Härunder förflytlad e sig mellan ,Gotl,land och
svenska kusten den ryska huvudsty rkan, bestående av 6 större
fartyg, bl. a. slags"l<cppcn "Gangut" och "Pctropav lovs k".
Intet ficnlligt siktades dock. Vid återkoms ten 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 jökrigföring i öster sj ön icke alllid u tf öres under dc an ocrenämasle förhålland en. Vid den årsti d, då isbildning kan förväntas, måste särskild omtanke ägnas de lätta fartygens operationer, ty eljest kunna beldagliga missöden inträll"a .
I början av december 1915 förolycka des ryska undervattenshålen "Akula", Yilken på försiYk försell s med minutlägg ningsanor dning, och det är sannolikt, att den sprängts på
egna minor vid dessas uLläggand e i närheten av \Vindau.
Ytterligar e mindre minerings företag av jagare utfördes även
vid sistnämnd a områden, och det var vid detta tillfälle, som
"Novik" utförde sin tolvte minerings expeditio n efter att hava
u llagt i allt över 500 minor.

dessa händelser var aktivitete n under år 1915 i stor l
scl l a vsluta d, och fartygen gingo vintern till mötes, huvudsa kligen slillaligga ncle, vidlagand e åtskilliga förbättrin gar beLrilflan de bestyckni ng m. m. Elt .stort antal av kryssarna
erhol lo så lunda en betydligt svårare bestyckni ng än den, dc
fö rut ha rt, varjämte luftvärnsa rtilleriet allmänt tillgodoså gs
på olika fartygs lyper . På pansaPkry ssarne "Ross ija" och
"G romoboj" borttcgos JO .st. 15 cm. kanoner och ersalles med
4 st. 20,, cm :s, varigenom den svåra bestyckni ngen fördubblades , utom de t att luftkanon er tillkomma . Pansarkry ssarne
" Baja n" 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 luftkanon er oräknade . På pansanlilcl<sk ryssarne "Oleg", "Bogatyr" ·Och '"Diana'' ersattes
det medelsvå ra artilleriet med modärnar e sådant och ett flerta l j agare erhöllo ytterligar e en 10 cm. kanon, varjämte skrovet förs tärktes. Ett stort antal jag•are fingo nya kanoner i
sl. f. ~ildre sådana, varvid behovet av större elevation å pjä~I ecl

sern a j ä m väl tillgodoså gs.
Yintern användes sålunda Yäl, och den flotta, som nästa
år kunde påbörja operation erna, var betydligt starkare än året
för ut. En hel division av nya slagskepp ("Gangut "-klassen )
ingi ngo ju i fJollan, dess kryssarfö r.b and hade genom ombestyckning en ernått en materiell styrka, som högst avsevärt
öka de deras stridsvärd e, nio jagare och c :a fem ub., byggda
Yid östersjöv arven, hade tillkommi t, och härtill kunde läggas
y lledigare l l st. ub. (av vilka fem av ameril< ansk härkomst !),
vilka, söndertag na i delar, gjort färden per jiirnväg från VIad iva stock för att våren 1916 yara i tjänstedug ligt skick i
Öste rsjön.
Förutom det ovan nämnda hade minsv cpnings•förbanden
SY iillt ut, ett särskilt förband hade skapats för bevakning sii nd amål och jakt på ub. - alltså ett veritabelt jaktförba nd
m o t 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 spec ie ll a ä n damål, såsom t. ex. ett sp eciaJlförband för u tlä ggan de av a nti -u b.-nät.
De fasta för svarsan staltern a i Åbo och Ålands skärgårdar
vid F in ska vikens myn n ing och y t tre delar (Russ a rö, Nargö:
Rön nsk är m . fl.) hade vi d a r e fä r digställts.
Bedömas alla dessa å t gärder i stort sett, måste m a n erkänna, att det var ett gott verk, och erkänsla måste förvisso
skänkas de bemödanden, som ledde härtill.
Med en väsentligt förstärkt materiel , samt en - å tminstone vad vissa förband angår - betydlig krigserfar enh et gick
sålun da den ryska östersjöflottan det nya året till möt es.
1911).
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Dc klimatiska .förhållandena orsakade dock, att det k nappast blev tal om en livligare aktivitet till sjöss för r än fr amemot hör j an och mitten av april månad, enär isfönhållandena
i Finska viken ju äro betydligt mera besvärande än invid mellersta delen av den svenska kusten. ·B eaklas bör även, att
detta år som hel<ant islossni ngen i Östersjön inlräiiade ovanligt scnl.
Vad ryska flott an år 191 G beträiTar, verkställde ko nteramiral Koltjak personligen redan i slutet av april en rekognoscering av Maon-området för att utröna, huruvida isfö-rhållandena 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 övervintrat 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. Luftbevakning och luftförsvar för fartyg, infrusna i isen, äro givdv 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.
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 farvattnet mellan N ock ö och \V orms hade äv·en gjorts passerbara
fö r jagare, varigenom de lätta strid•s kra'ftern as utpasserande
ti ll sjö ss kunde ske väscnlligt snabbare.

g

De rysl<a slriclskraft.erna i Rigaviken *) utlade nu nya
m ineri ngar med hjä•l p av grunogåendc fartyg, som kunde passer a över förut utlagda minfält, vilka företag dock ic;ke förlöp te utan olyckor. Sålunda sänktes en minläggar·e, ombord
å vilken en minladdning exploderade under pågående fälln ing sar bete.
Den 29 maj förliste även den ryska undervattensbåten
"Som", vilken enligt rysl<a uppgifter skall hava rammats av
ett sv enskt handelsfartyg. Detaljerna härom äro dock okända.
De n mellan Sverige och Tyskland pågående sjöfarten
locka de nu den ryska ledningen till störningsförsök
Ett planerat ryskt j ag aranfall mot tyska konvojer från
L ule å 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 ri dskra fterna i Moon-lerrängcn, <fick dock snart till ståncl
den operation mol tyska konvojerna, som förut avsetts, och
*) Innan ry ska Hitta stridskrafter ankommit. till Riga,·ikcn hade
hc·nne engel ska ulJ. därstiirles Hppehållit. sig. "E l " och "E l8'' opercl'<l<k nämligen n•clan i början a\' april i RigaYiken - ett företag , som
t aln r ett särc\Plcs hög l s vr å 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 farvatt net
vid Landsort, där en tysk konvoj enligt spioneriuppgifter
skulle passera omkring midnatt.
Operationen utfördes av en kr yssardivision ("Ruri.k",
"Oleg" och "Bogatyr") jämte tvenne jagarflottiljer, vilka senare med kurs mot Lanelsort spanade fram för kryssarna, som
själva framgingo med något sydligare kurs.
Omkring midnatt siktades Landsort och samtid igt ett tiotal 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, konvojen splittrades i oreda, och tyska konvojerande jagare gingo
till motanfall, varvid artilJ.erislricl uppstod mellan Låda sidornas jagare. Ryssarna sökte nu arbeta sig väst om konvojen
för att avskära el ensamma fr ån svenskt farvatten, Yilket emellertid 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 emell ertid
hava blivit sänkta, däri inhcr~iknat ett konvojerande örlogsfartyg, kryssaren "Herman". I dagningen skedde åter fö rening 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 artilleristrid kom till slt\nd, och några torped sko lt avskötos. De
tyska jagarna drogo sig likv äl 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 ry ska fartygen leddes >från flygfarkoster med, efter vad
soJH uppgivits, tillfr·edsslällande rcsnllat. Str-id m ellan luftfarkoster timade även emellanåt, oc'h minverksamheten pågick al ltjämt, varvid bl. a. tvenne rysl<a jagare stötlc på minor, 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
vicea miral och förflyttades samtidigt lill Svarta Havet såsom
HB iiver därvarande ryska flotta. Hans verksam het i östersjiiflotlan, 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 betydelse på grund av den stora insikt, han •hade om förhållan<l c'ml i Östersjön. Det var nämlig en han, som före kriget inom
" i\ l ari ncns generals ta h" u tarbeta l sj ökrigsplancn mot Tyskland och som sedan 1913, såsom förut nämnts, vm·it chef för
ope rat 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 modernaste 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 västk us ten av Nargö utanför Reva!, m ås te bogseras till Hälsingfors 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
mins vepningsarbele pågick även vid Rigavikens inlopp, där
min dre strider utspunna sig. Denna p eriod var för de lätta
r ys ka .striclsluafterna härstädes synn erligen anstränga nd e, ty
i nför hote t om ny tysk offensiv m ås te fru·tygcn håJ:la1s i en
mycket hög gå ngberedskap, en del av fartygen ständigt med
alla pannor påeldacl c ( "krigsj o ur"). Tillförsikten hos ryssarn a härstädes steg dock i någon mån <lärigenom, att såväl
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slagskeppet "Tsessarevitsch" som kryssaren "Admiral MakarofT" nu inkommit till Moon-positlionen såsom !förstärkning.
Begynnande verl<samhct av tyska ub. i Östersj ön orsakade dock den ryska ledningen stort besvär. R edan i början
av september hade en rysk ub. i Finska viken blivit a nfallen
av en Lysk ub., som sköt torped, dock utan att träfia, och
trenne tyska ub. lära vid samma tid hava inkommit i Rigavik en, där samopererande m ed tyska flygs tridskrafter.
Juli månad kännetecknades i övrigt av ett särdeles i ntensivt hand elskrig, där ett slort antal ryska ub. och jagare oper erad e i Bottnis.k a viken samt i Ålands hav, sannolikt ba serad e på Ålands skärgårdsområd e. Även direkta n eutra litet skränkningar 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 t orde
vara i fär.skt minn e, synnerlig en omfattande mineringar i
Alanels hav ända intill svenska territorialgräns en - allt riktat mot malm exporten 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
vitalit et, ersatts av viceamiral Ncp enin, vilken var känd f ör
sin energi och för etag samhet. Till flaggkapt en för dc opera 'liva ärendena i hans slab utnämndes kommendör Tseherkassky.
Den nye HB med sin operationsch ef infunno sig omedelbart i Rigaviken för insp ektion samt för planerande av oper ativa ll tgärcler.
Den tyska fl yg verksamheten i Rigavik en hade under
liden tagit sig nya och energiska uttryck. Sålunda utsattes
ryska fartygen vid Moon d en 24 september för flyganfall, varvid en tysk flygbåt avsköt henne torpeder, vilka dock fö rfela<lc sitt mål. Denna s lridsmetod, vilken va r ny vid denn a
tidpunkt (år 1916), åstadkom hos ryssarna all varlig farhåg a
och inl ed de en period av ·skärpt flygverksamhet, där man
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]lomba rderade varandras flygba ser, övriga baser samt örlogsfartyg . Från tysk sida n y ttj ades här'Vid även Zeppelinare.
De tyska uh. i Rigavik en v isade stor aktivitet och sk~c k
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.yg en kunde känna sig säkr:t.
Omfattande sökningar i H.iga\'iken kommo till stånd med
alla därvarand e lätta fa rtyg för att 1finna de tysk a ub. sam t
deras hemliga baser, men utan givand e resultat. Samoperationer mellan fb. och ]älta .farlyg påbörjades visserligen i
ii lw d u tslräclming i sam band med k amp en mot dessa u b.,
me n, såsom alltid, visa d e sig här b etyd liga svårigheter, fr ä m s t
kommunikationsfrågan .farkosterna emellan.
I okLob er uisatt es ryska flottan för allvarlig avbräck, i
<ld a lt slagskeppet "Scvastopol" gick på grund i en farle d
inv id Finska viken, varvid all 'b estyckning måste ·l)nftas ur
far tyge t, innan flottagning kunde påbörjas.
I slutet av oktob er utl ades ock från rysk sida minfält i
:\'o rra Kvarken, som i viss m å n slör dc hadeis sjöfarten och
hl. a. förorsal<ade minsprängning av svenskt handelsfa rtyg
(barkskeppet "Th eodor").
Oifcnsiva minerin gsför e tag .fortsatte uneler höslen från
rys k sida även söder om Rigaviken . I mitten av oktober utlades av jagare natt etid e ll minfält ulanför Steinort, på vilket
se nare, enligt ryska u ppgiHer, en tysk u b., "U 32", 3 minsvepa re och en ångare gingo förlorade. Mineringsföre tag en under denna tid försv årad e.s i viss mån därav, att minfiä lten i
<le ssa farvalt en voro så rikligt förekommande och a tt tyska
m ineringar så gott som överalll måst e befaras, varför ett
m ineringsföretag ofla m ås te föregås av svepning inom det
område, där man had e för avsikt att utlägga minor. Gällde
<le l min ering till sjöss, tillkom därigenom såsom e tt försvåra nde moment, att Yid h å rt väder samt dålig sikt minsvepning
of ta var vansklig, vilket åter had e till resultat, att mineringsfö re tage ns u tförande fördröjdes.
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"SJaya" erhöll under denna tid en period av välbeh övli g
r ekreation, i det den tilLfälligt tilläts lämna Nioon- terrä ngen
och söka sig vi la i det betydligt lugnare Hälsingfo rs.
Tyska minerings företag 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 jagaranfa llet mot Ballisohp ort k om
till utförande . Detta djärva företag krönles icke med d en
framgång , som företagsa mh et en synes höra berättiga . De
tyska jagarna hade nämligen oturen att råka på ryska m infält, v ilka förorsaka de, att 7 av de 11 jagarna gingo ti ll spillo,
under det alt int e t ryskt fartyg, men väl en del byggnade r i
Baltisschp ort, skadaes. Avskäran dct av dessa tyska stridskraflcrs 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 ogynnsam ma siktförhål land en.
Den tyska för etagsamh eten uneler denna tid va.r i sannin g
berömvär d. Sålunda synas tyska minlä·g gande ub. ha,v a b erett 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 lt den för sa l tes ur stridbart ski ck
u n der närmare trenne månader.
Efter en del mindre fö r etag i Rigaviken drogo sig slutligen därvarand e lätta ryska stridskraf ter i slutet av decemb er
tillbaka lill Heval med hänsyn till kommand e ishinder.
Under senhösten ] 916 hade ryska östersjöfl ottan erh å llit
en viss förstärkni ng, i det fyra engelska ub. från E n gla nd
via Arkangel sk transporte rats till Finska vik en, där deras
sammans ä ttancle och k l argöring om edclbart påbörjade s.

rcn siY a åtgärdern a i Ålands skärgård, vid Finska vikens inlop p oc h icke minst i skärgårele n ösel- Dagö samt i Rigayik ,n had e ju i Yiss m å n fyllts . De sega småstride rna i detta
senare område smnl d c ofl'cnsi va minerings före tag, som där
utfördes , äro förvisso Tärda erkännan de, men i stort sett kan
år Jl)l G beträll"and e sjökriget i Öst ersjön, särskilt från rysk
si da, b etecknas 1ncd samma uttryck, som sedermera i så stor
ett
u tsträcknin g kom att gäll på Yissa lantkrigst catrar segt, ehuru slitande ställnings krig.
I-hirtillmå ste fogas, att i psykologi skt avseende den ryska
fldlan uneler denna tid hade gått •e tt betydligt försvagan de
till mö tes. Kr,i gs·trötlhet en hade gripit omkring sig; dc fall
hlcYO allt oftare återkomm ande, då <personal av O'l ika grader
siilde att med mer eller mindre hederliga medel komma bort
fran det något långtrådig a och nen-slilan de arbetet ombord,
oc l1 m issbruk av starka drycker inom olika grader blev alll
m er a Yanligt.
Förvisso hade icke den psykologi ska sidan i krigföring en,
vilke n spelar en så utomorde ntlig roll, av ledningen tillräckligt beaktats.
Det yar särskilt på hnvudflot tan, vars passiva hållning
gay dess personal intrycket av att man trots aiH besvär och
lr ol s 'betydliga umbärand en icke uträttade mycket av positiv
styrka, som krigsstäm ningen blev allt mattare, därmed unclerstrykande erfarenhe ten från jämväl andra mariner, att aktivilet i sjökrigför ingen icke blott är nödvändig för att flottan
ska ll fylla sina l<rigsuppg ifter, utan även att aktivitet utåt
crrorclras för att bevara sammanh ålln ingen inåt.
År HJ17 skulle ]<amma alt g iYa det praktiska beviset
hiirpå.

1916 års sjökampa n j var därmed till ända. stor a händelser hade knappast timat, utan ryska huvudflo ttan hade
forHarand e bibehållit den defensi,·a roll, som den h ögsta
luigslecln i ngen synes hava påtv ungi-t densamm a . Mindre fö r etag mot fie n de ns sjöhandel hade visserlige n k anunit t ill utförande, ehuru utan al lvarT igare resultat. Luckorna i d e de-

I slutet ay !februari utbröt revolution i Petrograd , där
D umapresi denten Rodz.iank o hil~; a rn isonen gjorde uppror.
och meddelad e till dc militära
regering
k
tl ad e en proviso'ris
landfront en, att systemski fpå
lJefälhava rna på flottan samt
tl'[ skett med storfurst Ni k olaj Nikolajcv i tch's medgivan de

1017.

-

600-

och med instämmande av en mängel högre militära ch efer _
en uppgift, som icke var med det verkliga förhållande t överens s t ä mm ande .
Missledd h1ä rav, beslöt sig HB å ryska östersjöflottan,
viceamiral Nepcnin, även att erkänna den provisoriska regeringen .
Från Petrograd utsända agitatorer bearbetade häre fter
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 saväckande mord förövades, enligt vad undersökningar sedermera bevisat, i allmänhet av till matroser utklädda mördarband, 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 revolutionärerna 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 st ark
antagonist till sin HB, låtit å sitt fartyg hissa HB: s befäl stecken, 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 id eliga eftergifter ställa sig in hos det arbetar- och soldatråd, som under tiden bildrats i Hälsingfors på initiativ fr å n
revolu tiansledarna i Petrograd. Agitatorernas arbete åstadkom även snart ny upphetsning, föranledd av rykten, att officerarna 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 fartygen vid tillfällen, då besättningen i större utsträckning var
p ermitterad. Vid flera tillfällen åstadkom dock tillgivenhet
m ellan befäl och manskap, alt den organiserade mördarkampan jen Ii tid släcktes.
I allt hade dock i Hälsingfors ett GO-tal liv spillts och
n ästan samtliga på grund av bols j cvikernas mordorganisa hon.
En av elen senares ledar e har efteråt med stolthet meddelat,
alt denna metod med till sjömän utklädda, lejda mördare tillori])its ' enär enbart agitation
bland sjömännen ej givit tilln
vo
räckligt resultat och enär ledn1ingcn befann önskvärt, att på
n ågot sätt utså mi sst roende mellan befälet oc hmanskapet.
Snart uppstodo ock, genom trycket av en systematisk,
r evolutionär agitation, s . k. "fartygskommitteer" , vilka från
att börja med blott hade befogenhet beträffande kost, permission 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
<lelt ogo även oll'icerarna i kommilteerna, men dessas hnvudlös a 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
eld givning kom icke till stånd.
Verderevsky's insats blev kort, ly snart ersatte s 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 centralkommitte <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 operationerna, vilka helt skulle åligga HB över flottan, men då allt
på en flotla i krig återv erkar 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 si g också snart mot de förmåner, som olika högre grader åtnjöto . Särskilt ivri,gt diskuteterades befäls och underbefäls gradbeteckningar sam t "långlj änslarnas" (stammens) högre löneförmåner i förhålla nde
liU de värnpliktiga. stammens givetvis pr,i vilegieracle ställning kringskars också såväl ekonomiskt som i övrigt, vilket
hade till .följd, att nya oroligheter uppstodo.
Såväl DO -graderna som stampersonalen bland manskap et
l'ingo sålunda eftertryckligt erfara, vartill de låtit förle da 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 namnen på en del örlogsfartyg mot, revolutionärt sett, mera skönt
klingande dylika. Enbart rörande dylika mindre viktiga saker kunde ofta stormiga möten hållas, allt under det att fi enden klappade på rikets portar!
De tta var uppen barligen 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 ändamåls enlig
sjökrigföring kan vare sig ledningens enhe tlighet eller disciplinen i r ingaste mån eftersättas, utan att kaos inställer sig.
Detta är -j u ock vad man i den nuvarande ryska flotta n funnit - efter kriget!
1

Ova nstå ende skildringar angående de inre rförhå llandena
ryska flottan hänföra sig i s tort till huvudstridskrafterna i

-603-

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 jagarförha n d övervintrat, var till en bör j an stämningen god, till
följd a v den intima kontakt som under fart ygens luigsoperati oner uppstått mellan olika grader inom besättningarna.
Folket hade där 'Sett, att det behövs både kunskap och höga
m cra liska ledaregenskaper hos befälhavarue för att i en modern strid ett fartyg skall kunna göra sig gällande mot fienden, och ingen krigströtthet rådde här - bland dem som
verkligen deltagit i sjökriget!
I Kronstadt Mm· hade revolubionens förlopp varit synnerligen 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 vedervärdi ga skådespelen härstädes, under vilka ett 80-tal personer
m örd ades, kan med fog en slöja dragas, då de voro uttryck
ay ett brutalt barbari, utövat av till brottslighet predestiner a<lc personer.
Va d en flotta under sådana oms tändigheter utför, kan ju
niippeligcn res ultera i någon "sjökrigföring". Ett kort omniim nande av händelserna till sjöss under åren 1917 och 1918,
vad r yska öster sjöflottan heträffar, kan dock vara av intresse.
Befälhavar en för dc ryska stridskrafterna i Rigaviken,
vice amiral Bakhireff, sökt e, trots agi tation bland folket, hålla
ihop sin styrkas slagkraft, och till Rigaviken voro detta år
a vdelade såväl alla nya jagare som dre moderna uh ., varöver
r ysk a 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 besättni n garna på fartygen i Finska
vik ens hamnar höllo möten och fattade "resolutioner", lycka<lcs han få en vis s krigsverksamhet igång inom sitt operati on sområde - dock fö11följd av otur.

-
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Tre ryska ub. sänktes sålunda under försommaren 1917
av dem en med stor san nolikhet av en tysk ub. med torped:
och engelska ull. "E 19" undgiclk med nöd samma öde. Anfallslakliken uh. mot uh. blev eHer:J1and allt allmännare. På
(]etta måste en flottas övningar i fredstid delvis taga sikte,
ty metoden lön ar 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 llständigt oduglig individ, som valts av besättningen att ersätta
den ordinarie, duktige, men fordrande fartygschefen. Uts att
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
ös el-terrä ngen ·för att förhereda sitt landsligningsföretag. En
fullständig flygfotografisk karta kunde på så sätt av tyskarna
uppgöras, vilken för operationens pla n erande var av askaUhart värde.
Det sätt, p å vi !kel tyska rna utförde sin öseloperation,
kom tyd lig en överrasl<ande ·för ryssarna, som väl näppelige n
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 Bakhire!I genast avdelade fem jagare mot Kas,sarviken fö r att förhindra tyskarna intränga mellan ösel och Dagö. Detta förhand 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"'
.
.
..
.
(fl. y,•111 de som skäl den .alltför •stora nsken v1d utlaggnmgen!
~{i nu tlägg ningen kom ej h eller till slånd.

]J es,t

Den 14 oktober var, sedan en stor del av dc rysl(a landtr upperna där s·k ändligen 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 försYar ades synnerligen lappert av frivillig rysk militär, samm aas a tt av såväl örlogsmatroser som sold ater, vilka ville slåss
till sista stund. Ty sådana individer funnos ock. Dessa frivilliga mäktade dock icke i längden hålla passagen.
Tyska stridskrafter 'h ade nu inkommit genom Irbensundcl, och artilleristrider utspunno sig mellan dessa fartyg samt
dc ry ska slön·c Jarlygen vid Moon. Enstaka ryska fantyg visarle prov på s lort hjältemod och uthållighet - andra på usel
fegh et, det senare i allmänhet på sådana fartyg, vars "skeppskommitteer" fattat beslut om "fred lill varje pris".
Påfallande var, al t 1m der öselföretaget de ryska stridskraf terna vid Moon icke fingo någon som helst hjälp av den
r yska 'huvudstyrkan från Finska viken, men upptagen av diskussioner 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 ·p å egen lh and, och sedan
lvskarna den 15 oktober satt sig i 'h csiltning av Kassarvirkcn,
l;cslöt .amiral Bakhireff aU ansälta nattanfall med sina torpcd fartyg 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 upplösnin gstL•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 slagskeppen "Tsessarevitch" och "Slava" samt pansarkryssaren " Bajan", vilka med sin eld sökte s1kingra dc minsvevningsförbancl, 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 d es sa, med
sin mindre skottvidd, ej kunde besvar.a elden.
De ryska fartygen vid Mo on l vungos därför, sedan "Slav:l"
allvarligt skadats och " Ba jan" blivit mycket häftigt beskjulcn, till reträtt, och för att spärra Moon-pas sage n 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 nämligen 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 ineringar 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 ekade visserligen att arbeta, men tvungos med våld härtill, och
på så sätt kunde Bakhircff's styrka den 20 oktober på mOI·gonen 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 Moontc rriingcn pågått, stora ansträngningar och mycken materiel
h a Je här ofTr·ats, och nu var a llt om intet.
Orsa ken härtill är enligt rysk åsikt lant- och befästningstr uppernas å ösel och Dagö föt-r~idcri ~ tillkommet på iniliativ av den revolutionåra ledningen i Petrograd!
Säl<crt iir att ryska personalens moraliska halt i mycket
hiig gra d unclcrlälladc den tyska öselopcrationens utförande.
])dt a 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 ösclförcta gcl draga några slutsat ser beträffande elen lätthet, med vill<L·n lantlstigningsföretag, lrol·s förefintligheten av försvarande
sjiis lridskrafter, kunna utföras. l förevarande fall bcfunno
sig ju försvararens sjöslri clsl<rn l'l er i upplösningstillstånd, och
dc fa rlyg, vilka uppchöllo sig inom det holade skärgårdsområdd , kommo sig ju icl<c ens för all söka uppbräda på västsid an 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 mor al iskt operationsduglig sjöstyrka, ~iven om denna är anscviir t underlägsen angriparens flotta. Hade en sådan rysk sjösty rka yarit för handen i öselområdel, hade förv.is1so en tysk
sjö krigsledning befunnit e tt lanclsiigningsförctag härstädes av
all t för van·skl ig art.
Del var en onormal svaghel hos försvara ren, som i de lta
fa ll möjliggjorde ett onormal förfarande från angriparens sida.
l Lappvik, Hälsingfors och Kronslaclt giok nu ryS'ka flotla n s nabbt 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 ag arc till Pctrograd för all slöclja bolsjevikledarna mot den
pr oYiso riska regeringen. Dc samhällsbevarande elementens
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ställning å dessa fartyyg var naturligtvis olidlig och nya oroligheter 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 östersjöflottan, och all mal<t övergick till "Centrobalt", som nu
uteslutande var samnumsHtt av sjömän med f. d. straffången
IsmailofT såsm11 orclförande. Denna utsökta församling trakasserade även de hedervärda individerna bland manskapet,
och allmänt kaos uppstod efterhand.
Den dugliga delen av befälet lämnade flottan, medan övriga förfCillo i fullständig apati, underbefäl, stammanskap och
värnpliktiga, vilka ej ville leva under styret av en rå, o!b ildad
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 moderna 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 Li on en icke
ovälkommen lättnad.
Januari månad år 1918 medförde (den "/J den sensationella nyheten, att sovjetregeringen, tydligen med en viss fa llenhet för h u mor, annonserade att ryska östersjöflottans fa rtyg demobilis erades, varvid dock allt gick sin gång sås om
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 fartygs inv entarier m. m., på vilka någon
efterfrågan kunde 'beräknas. Fartygens kol-, olj e- och provi antförråd utgjorde också en omtyckt handelsvara, och under p retexten: "Allt tillhör folket" sålde några fartygskomm i 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 landstigning 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 manskap 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 rn uftig högre ledning! I sitt nödläga var "Centrobalt" även
för H B: s återinsättande, Rasvozoli awlände också på kallelse,
bl ev 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
p a hinder av några rysl<a maritima slridskra<ftcr, och vid
land stigningen vid Hangö ("/J sänktes av försva•r arens egna
hPsättningar fyra uh., deras moderfartyg m. fl. En till amiral Meurer från ryska flottan sänd deputation erhöll svar,
att ryska fartyg ägde att Jämna Hälsingfors före den 30 mars
elle r, b eträiTancle 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 ("Finland s frihetskrig", del III) .
*)En s lo r 111an ·;·:l n' r:· sk<l O.-ilt•rsjöflotil1ns handn1pcn i: orck kin·itl
försi'dt,.; ! ill , ,1 ' "röda''. l gcngfil<l iin·rgingo fadygrn ' 'Volhy 1<<'i~" och " Sal1 1J1>1 " pi\ <h· ' \·itas" s i,la.

l11L\'>1

Ti dskrift i S)öc iisende!.
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Frå n engelskt h å ll åter (engelska sjöofficerare funn a s
fortfarande till den ryska led ningens disposition) påyrkad es
a ll rys·k a 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 ta gen
av tysk arna fic k den ryska personalen fort att söka gö ra de
vanvård·a dc fart ygen gångklara.
Före den 30 mar s lämnade också huvuddelen av ryska
östersjöflotta n Helsingfors och a nkom, trots allvarliga ishind er , till Kr onstad t. Många av fartygen h ade därvid ett minimum av personal ombord, och det var i sann ing en snö•p lig
"'h emfärd". På dessa fartyg, vars personal så påtagl igt såg
resultat et av den förn edrin gspeTiod , i vi!J"en de lå tit förl eda
s:ig, väx te nu stämningen mot bolsjevikregcm entet, och p laner
smiddes alt gör a kontrar evolution och med fartyge ns hj ä lp
återtaga Petrograd. Bolsj cvi•ke rn as ag en ler voro dock a llt fö'l·
påp assli ga, och elen t ill Nio skva "för samråd" kallade Stjasny
arr ester ades där, anklagad för att hava "räddat rys,k a ö steTsjöflottan för att därigenom förskafTa sig popularit·et och utnyttj a denna mot sovjet". Den 25 maj gick hans döds dom
i verkställighet.
Eft er denna händelse, som nedslog hoppet på dem, som
trots allt velat se förson ligt på häncldse•r na, fortskred flo ttans
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 fö r ett
fåtal , allt mera förv il dade individer - se där r es terna av den
ryska östcrsjöflotta, som i sl u tet av juli 19·14, väl b ema nnad
och övad, på ett oklanderligt sätt ve rkställt "uppmarsch" till
·sina för krigsutbrott avsedela utgå ngslä gen!
Ry ska fl o ttans för eh avanden uneler å ren 1914, 1915 och
191G hav a givit vissa crfarcnh et m· och lärdomar av ganska
stort op er atiYt intresse.
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Yi se und er de ssa år en relativt tillfredsställan de ledning
om icke större sjösegrar - så
r1\' ös tersjöflottan medföra dock ett fullständigt sk ydd för d en ryska östersjökusten . Dc
o!l'ensiva min eringsope rationer, 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 e n del smärre företag mot fiendens 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 utv ecklades, på något sätt anses såsom etl
föred öme, 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 sjökrigförin g, dels sa kn ade elen högsta
krig sled ningen för ståelse för sjökr iget s sanna art, och pålvin 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 saknade även fl ottan s befälhavar e först åelsen för, att modern
sjö krig.föring .kräver ett l1elt system av förutseende och her ed skapsdispositi oner, så alt dc en li gt sakens n at ur inom
olika områden upptr ädan de styrkorna vid !behov kunna bringa
Yarandra und ers töd.
strategiens praktiska grundr egel, att till stridspila ts en i tid
sam la en så överlägsen styrka, att motståndar en kan allvarlige n knäcka s, innan han hinn er bliva effektivt und erstödd,
for drar ju, att det inbörd es lägeL mellan till sjöss opererande
sjöstyrkor avvägts härefter sam t att flottans huvudstyrka vid
beh ov •k an ingripa.
Det var framföra llt den bristande livaktigheten i ryska
h uvuds lyrkans uppträ dand e, som lam slog d en ryska sjökrigföringen i Östersjön und er 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
liir domar 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 tri d med fi enden, ty dessa krigsförluster voro obetydliga,
li lan till följd av inr e upplösning .

-
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Ryssland , despotis mens land - vem som n u ä n utövar
despotis men - var förvisso g.enom sin sociala •s truk tur predestiner at :för en J'evoln tion, under vilken dess breda f olklagers låga bildning snivå givetvis skulle Jwmma a tt inverka
på den grad av Tåhet, med vilken händelse förloppe t kryddades. I civ•i liserade länder är förhålla ndet säkerl igen ann orlunda.
Vad ryska flottan beti·äfiar , var den rysl<e örlogsm atros·en a ldrig sjöman i själ och hjär~a utan saknade förståe ls·e
för sjölivvet och kunde sällan förlikas med d ess strapat ser.
Systemat .is1d påverka d av en sedan 1scklcr pågåend e revolutionär agitation , som av befälet ofta ignorera des i likhe t m ed
dc så u tomorde ntligt viktiga folkpsyk ologissk a fal<to r·c rna i
övrigt; liksom andra ryska medbor-g are i 'avs•a knacl av en utpräglad national känsla, samt under åratal uneler kriget liggande i hamn utan att se något vare sig av fienden eller n å got
påtaglig t resultat av det arbete, han utförde, föll han slutligen oiTer för en tilltagan de krigströ tthet, som i praktiken
riktade sig mot dem, vilka han med sin ringa bildning sgran
trodde vara de verkliga "krigshe tsarna" och vilka dc semitiska agilatoro ·na intalade honom vara folkels verkliga
fiender.
Låt vara att de grövre brotten i allmänh et Iförövat s av
personer , viJ.ka icke tillhörde örlogsflo ttans .folk, utan av l ejda
ogärning smän - personer vilka man, såsom beträffan de alla
urartnin gsfenom en, måste skänJ(a sitt med avsky blandad e
m edlidand e - så kvarstår dock, att revolutio nen på ryska
östersjö fJollan kunnat ske tack vare feg likgiltig het hos personalen inom alla grader och icke minst genom förckom s t·en
av politiska lycksöka r e inom sjöofiice rskårcn, dels y ngre
omogll'a element, dels äldre, vilka trodd·e si gunder nya färge r
kunna nå en framgån g, som icke ditintills varit dem !beskär d.
Historie ns dom över elen ryska östersjö flottans uppträdande från åT 1917 måste därför komma att bli va hård, äv•en
om förmildr ande omständ ighete,r kunna förebära s.
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Ell sönderb rytande av en örlogs flottas kampkr aft låter
sig genomfö ras, antingen genom att personal ens inre kampvil ja
Hn<lermi neras, eller genom att örlogsm aterielen får förfalla,
<1. \'. s . genom att elen materiel la kampdu gligh eten unelergr äves - i båda 'fallen tager det sekler att återuppb ygga, vad i
ovis t nit nedbruti ts eller vad till följd av likgiltig het underlåt its.
Bclräfl'a ndc en flottas materiel la underhå llande och det
absolut oundgän gliga behovet av en ständigt pågåend e samt
sys bcmatisk crsätlnin gsbyggn ad, gäll er nämlige n med obönhörlig konsekv ens Peter elen Store's ord: "Förlust av tid är
(l\ ill korlig död".
Måtte den sanninge n snart genomtr änga vårt eget lands
anslagsb eviljand e myndigh eter, på vilka ansvaret vilar för att
t av
"~'\.r flolla verklige n är vuxen dc uppgifte r, som försvare
ovissa
Yårt fosterlan d uppställ er och vars ofrånkom lighet det
liigct i världen understr yker!

-

Stockholms krigshamn, örlogsstation och
befästningar åt sjösidan.
r\ nför·il nrk ('],] igt
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Näst spö rsm ålet om vidmakt hå ll ande av flottans fartygs bestånd har otvivela<ldigt basering sproblem et (s t-ationsfr ågan )
utgjort d et stridsäpp le, som under senaste årtionde n varit
mest ägnat alt lilldraga s~g intres se utanför fackmän nens
kr ets . Ö\Tiga för sjöväsen d e t Yital a frågor, såsom exempel vis
de or ganisato riska, hava i stort sett .först i samband med den
nu pågåend e revision en av rikels försvars väs,encle kom mit att
intaga en mera framskj uten plats . Av dessa spör,små l står
för närvaran de - och med rätta - fartygsb yggnad en främst
på dagordn ingen, und er det a lt marinor ganisati onen i disk ussionen intagit platsen som god andra. D ä r emot 'S ynes stationsfråg an vara på väg att i trötthe len s tecken bliva helt
och håll et un da n skjuten.
Härom vittnar icke minsL försv ar sr.e visionen s h e Länkand e.
R·evision en framhåll er, på gnundva l av sam tl<iga und er senar e tid avgiYna ullåtand en i denna fråga, att v id krig i Östersjön stockhal ms skärgård i dc fl es ta fall tord e komma a tt
utgör a flot tans viktigas te ba.sering sområde och at t det fö ljaktligen m åst e a n ses önskvärt , att fl o tta ns huvudst a tion b lev·e
förlagd till delta strategis·kl betydels efulla område. Längr e
sträcka sig em ell ertid icke revision ens strategis ka !funderin gar.
Det .för base ri ngsprobl em en l<arakt bi rist i s·k a beroend et av u n-

615 -

der gå ngna tid er n edlagda ko sln acler träd er i förgrund en . På
åtta rad er avfärdar revisione n elen lösning av stationss frågan,
som en ligt d ess egna ord m åst e anses vara den ur strategis k
synpu nkt riktiga och önskvär da . M·en icke nog m ed detta.
Stock~Icd hänsyn till de synnerli gen stora k ostnader , som
,
medföra
e
slmll
n
bio
a
huvudst
till
e
holm s s tations hyggand
utan
tanke
denna
anse r s.ig revision en icke blott 'böra förkasta
kom mer jämväl till d en ur logisk synpunk t halsbryt ande slutled n ingen, a tl ifrågava rand e sta,tion c111dast bår i begränsa d
omfa ttning bibehålla s.
Bortsett från denna förblufTa ndc slutl ed ning Jär er det icl{e
ku nna förnekas att frågan om sta·tione ns ytterliga re utbygga nd e erbjuder betydand e svårighe ter. Revision en vidTör i
för bigåend e - m en endast såsom en ·eve ntu a.l itet - den om st ändighet , som hänid Lorde få anses såsom me st utstl agsgiYan d e, nämlige n nödvänd ighet en av att i samband med stal ion en s u l vidgnin g förflytta densamm a fr ån sitt nu vara nd e
liige .

De kommitt ee r som hafl s ig ,förelagt a t t lösa problem et
om s tationen s förfly ttning hava samtliga framkom mit med
fö rslag, ,i nnefatta nde såväl dyrbara markför värv som ock
byggn adsproje kt av en sådan omfattni n g, aU kosl u aderna 'häTfii r kommit deras förslag atL rin n a ut i sanden. Omöjlig heten a lt under nu rådande ekon omiska förhålla nden genomfö ra projekt av nu an tydd art tord e få anses uppenba r även
fö r den m est utprägl ade opti mi st.
F rågan om stati onens förflyttn ing är emell ertid icke en ha rl avhängi g av dess eventu ella utvidgni ng. Var och en,
som ägnat ett a ldrig så y tli gt studium å t det mod,er na fl yg,·äse ndcts utv eckling måste inse vådornJa av att hava ett för
luftbomb ardemen t så begärlig t mål som en örlogssta tion beläge t inom huvud s tade n s hank och stö r. Röst·er hava också
höjts för a lt statione n av denna anlednin g m å tte förflytta s.
XYe n om vårt eget flyg väsen d e och luftförs·va r i övr.igt gives
l' n mot tidens krav svarande utveckli ng tord e n å gra säkra
gara nti er för huvud s lad ens skyddan de mot lutftb omba rdc-
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ment därmed icke kunna skapas. Må vara att örlogsstat ionen
icke utgör den enda anledningte n för en fiende alt låta Stockholm v·ederfaras de med ett luftbonJibardemenl förenade fasorna, men med stationens förflyttande v-ore dock en icke
oväsentl.ig anledning till dylika krigshandlingar bortelimineracl.
Med utgångspunkt härifrån lorde frågan om örlogsstationens utflyttning höra under alla förhållanden lagas Ull'der
allvarligt övervägande. Vid valet av plats för .en ny örlogsstation 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 stationens eget luftförsYaT bibehållas. Förefinllighelen av det
djupa skärgårdsområde, som utgör Stockholms krigshamn ,
skapar erforderliga belingdser för tillgodoseend e av des sa
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·r utinnan att finna i stationsfrågans sammanställan de med ett
annat för krigshamnens - liksom för hela sjöförsvarets vidkommande synnerligen viktigt 1n·oblem, nämligen befästningsfrågan.
Tyngdpunkten i det nuvarande befästningssystemet är
S 0m bekant belägen innanj'ör den större delen av det till aDealen 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.släge har jämväl örlogsstationen upphört att äga någon betydelse. Vaxholms fästning har sålunda knappast någon andel
i sjöfö rsvaret annal än i vad angår dess kostnade r . Den na
andel ·är emellertid desto mera betydande.
En viss t endens till utv eckling hän mot v idgade uppgi ft er
för fästni ngen skönj e s visserligen i tillkomst en av d en s. k.
1

l
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y llrc linjen, men dä·r mecl har enligt mitt förmenande andast
~n svag halvmesyr skapats. Ifrågayarande linje, s'om är bcJwliigen i den inre skärgården, torde emelltertid hava ganska
sl arl'a förespråkare även bland de sjömilitära tänkar e, 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 ttr e befälstni ngslinj en längre ut emot havsban det. Härigenom förmenas näml.i gcn risker för kringgåen de av de olika befälstningsanHiggningarna komma att uppst{t, såvida icke antalet av dessa befästn'ingar - och därmed
kost naderna - väsentligen ökas. Detta betraktelsesätt torde
emellertid icke få anses god tagbart. Om spärrfort endast
f un nes vid huvudledernas ändpunkter skuHe visserligen kringgående t bliva teoretiskt tänkbart, men praktiskt utförbart endast vad bcträfl'ar lätta - ja synnerligen lätta - .sjöstrjdsk ra·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 jämfiira s med av naturen utlagda •omfattand e strömineringar :villws lll'ldanrödjande är omöjligt och vilkas "söksvepning" för
en fiende erbjuder oerhörda svårig h et er . Debta alld eles bortsl't l från dc sä rskilda vans·ldigoheter, som intränganclct i ett
syårnavigabelt skärgårdsområde måste anses inne•b ära, såframt icke de försvarande sjö- och luftstridskraft erna s s'lagkraft dessförinnan blivit fullshindigt nedbruten. Osökt uppsliillcr sig också elen frågan i vad syfte en dylik i S'ig själv
ytterst vansklig operation sku ll e kunna tänkas planlagd och
gen omförd. Den moderna sjö krigsvet enskapen sysselsätter
sig icke mC'd dylika problem. Det gamla är förgånget. Ur
fiirs vararens synpunkt torde för övrigt de eve ntu ella möj'ligheterna 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 inlriinga ncl e j den yttre skärgårelen kan a ns es uteslutet. Under
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förutsättning a ntin gen av överraskande krigsutbrott ell er ock
att den svenska flottan genom yttre eller inre fienders tillskyndan satts ur stånd att lösa sin till det öppna havet förlagda uppgift tord e del icke få anses otänkbart, att operationer 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 llgä ngliga
fjärd aT, som gränsa lill Rådmansö och Södertörns land tungo.r_
Här äro också dc nordliga och sydliga huvudlederna till
Stockholm f ramdragna . Det synes mig riktigt al:t det fasta
försvaret åt sjösidan bland annat blen förlagt till ändpunkterna av dessa leder. Vad beträll"[!r de nordliga led erna, inloppen v id Arholma och Södcrarm, torde det fasta försvare t
med fördel kunna konce nt r eras till en punk t, <b e läge n cxeml vis i trakten av J{ap ellskär. Vad angår de sydliga led eTna,
p e<
inloppen vid Landsort oc h i Danzigergatt, bör jämväl en koncentr ation kunna åstadlwmmas genom anläggande av ett en da
fort, exempelvis å Mcll sten. Aterstår sålunda cndasl en huvudl ed, Sandhamnsleden. Det Jwr sagts, att Vaxholms fästnings huvudsakliga hclydelsc sku lle sammanhänga med försvaret emot angrepp genom denna led. Landstignings<föTetag
mot huvudstaden via Rådmansö- eller södertörns landen skuUe
nämligen nödvändiggöra så stora truppmassor - c :a 100,000
man - att det vore fördelaktigare för en fiende att an sätta
e tt dylikt före tag genom den ostliga leden, först genom be- .
s ittnings~ tagande av Sa n dhamnskomplexet och seda n genom
operationens fullfölja n de ön r Värmdön. H~irigenom sl-:.ull e
landstigningsstyrkans sto rl ek högst avsevärt kunna red ucer as - sannolikt inom ramen av en enda överskeppning - och
hu v udr oll en i operationen lwmma a tt spelas av sj ös tridskraft erna. Bortse tt från det ur sjömili tär synpunkt något osannolika i en d ylik krigshandling tor.cle likvä l vissa skäl fortfarande få anses föreligga fö r en avspärrning av Sandham nslcclen, m en icke vid Vaxholm ut an i tr akt en av Sanclhamn.
Det är emellertid i·n galunda min avsikt a tt av ru briken
å detta anförande lå ta mig förl edas ut eslut and e till kannslö-
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pcric r om skärgårdsförsvar i cgentll ig 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 perife riskt befästningssyslem för Slockholms
krig shamn synes vara ägnat att i erforclerEg grad lösgöra
flot tan från elen hittills allt för dominerande lokalförsvarspri n cipen samt att bana väg för en på vidsträeldare pcrspel<ti,· byggd tankegång och därmed även för en på modern ope ralio nsstrategi inriktad fartygsbyggnadspolitik. Det lärer
nii mligc n icke kunna förnekas, aft kustflottan, såsom tyvärr
j ä nwäl framgår av dess namn, löper ri·sk att, hots tilll komstcn
aY undervattensbåtar och flygyapen, även framgent bliva anpas sad för och i huvudsak använd som en fly<ltbar bricka i
Jok al'försvarssystemet eller, än värre, som en flytand e ytt r e
befäs tningslinje för Stockholms l\rigshamn. Jag har svårt
all Yärja mig för det intr ycket, 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 •s kärgård, vilka
lil l fö ljd a y si n närhet till huvudsladen måste under alla omst än digheter fö r svar as och vi ll< a följakNigen kunna bliva en
black om foten på en för sjöförsvaret i dess helhet eljcs.t avse dd örlogsflotta. Dylika, till rummet skarpt be gränsacle, milit ä ra uppgifter lösas givetvis på billligasic och effektivaste sätt
ge nom fas.ta fö r svar sansl alter . Krigshamnens - ell er rältm·c
sa gt Stockholms staels - nuvarande fasta försvarsanordninga r utgöra, de lvis av psylwlogiska •skäl , roten till ett h elt
komplex av land- och sjös tr ategiska villom enin gar, vilka i
sin tur sk apa tved r ä kt m ellan de olika vapnens målsmän .
De n s törs ta delen av Vaxholm s fä stni ngs båda l~injer ä r .ia g tvekar icke att använda detta uttryck - å sj öförsva r ets
orga nism en kräftsvulst, som unel er 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 uthredda villfarelserna om sjöförsvar i allmänhet •OCh om skärgårdsförsvar i synnerhet förefalla hart när omöjfiga att utrota, men så djupt rotfästa äro dock icke dessa vill far elser
a tt en anläggning i stil med Vaxholms •fästnings nuvara nd e
inre l'inje samt vissa delar av den yttre linjen skull e k unna
komma ti]l stånd, därest krigshamnen och huvudsladen saknade 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 motstå nd,
som a lltj ämt reses emot en radikal n edskärnin g av det nuvarand e befästningssysteme l. Svare t är icl<e lätt att fi nna.
Enligt milt förm enand e är cmeller titl en för'l<'laring att söka i
av sakn aden av varje positivt försl ag till efter moderna riktlinjer avpassad "crsättningsbyggn ad" inom denna gr·en av
försv arsväsenclel.
Nu uppställer sig em ellertid den fr ågan huru vida fä·stningens utflyttande till krigshamnens periferi är en ek onomiskt 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 fo rtifikatoriska utsvävningar aY det slag, varom våra ·sjöfästningar bära talrika vittnesbörd ('skolexem pel: örsund et), \ick e
tillåtas. Det är emellertid icke engångsko stnaden, som h är vid huvudsakligen bör tagas 1 betraktande 1utan fastmera de
betydand e framlid a besparingar som ern ås, då d en nuvarand e
väldiga fästningsanläggnin gen n edlägges samt pc•rsonalor gani sation en i ·samband därm ed hög st väsentligt för enklas. Den
nuvarande yttre linjen torde em ell ertid, dock endast de1vis,
höra bibehållas för att i foramtid en såsom en inre Jinj e u t göra
spärr för motortorp edb åla r o. d. Kostnaderna härför bliva
obetydliga.
Det kan icke förnekas, alt fästningar liksom örlogsst ation er äro i hög grad avhängiga av under gångna tid er n edl agda
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k ostn ader. J ämväl ur llenna synpunkt kan nedläggandet av
el en n uvarande stora fästningen, trots dess minst sagt groteska läge, m åhända anses bctänldig för d em, som ä nnu äro
fångna i föråldrade tänkesätt.
Anläggningarna vid Vaxholm tord e em ellertid i stor utsträckning kunna finn a användning för a nnat ändamål än det
för vilket d c blivit upp byggda.
Jag återkommer därmed lill spörsmålet om örlogsstatio n ens för.fly.ttni ng och djärves framkasta elen tanken att stationen inldusivc varvcl i samband med omläggning av fästn ings system e t förflytlas till dc kronan tillhöriga områden,
som nu disponeras a v k u start i ll eri et resp. Vaxh olms grenadj ärregeme nt e.
Dessa områden äro betyd ande. De äro till arealen mångcl ubhell störr e än Skepps- och Kastellholmarna samt den å
Dju rgården belägna st·randremsan. Något marl<1förvärv iför
den nya örlogsstationen torde sålunda icke b ehöva ifrå gakomma och härigenom bör en i jämförels e m ed tidig:ar·e förslag
icke oväsent lig redukti on av kostnaderna kunna åstadkommas . Storlcl<en av ifrågavarande områden öppnar vidare
möjligheter för en ur varvste knisk och ekonomisk synpunkt
icke ö nskvärd men med hänsyn 'lill farorna från i]uften törhän da nödvändig spridning av de o'lika varvsetaiblissement en.
Va d beträlTar l<as erncr m. m. tOTclc behov·et av nybyggnad
bliva ytterst ringa om ens något. Grenadjärregemen tet, som
i och med fäst ning ens utfl yttning fullständigt förlorar sitt
l'l'd an nu klena exis tensberättigande, måste nämligen söka sig
upp gifler å annat håll och dess l<a scrn er bliva härig en om
disponibla för flottans räknin g.
Genom elen betydande förenklingen av hefästningssyslelllet i sam hand med dess förflytta nd e tiLl 1för krigssoperatio11l'r sannolika eller, bättre uttryckt, tänkbara platser kunna
st'lsom föru t nämnts jämväl vissa reduktioner beträffande
kus larti ll eriels personalorganisati oner genomföras och utrym m en [i> k<.1sern er ing -härigenom sk apas. Emellertid torde
fiir ku~ , .uti ll erie ts för spärrforten avsedda personal jäniYäl
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fTamgent böra finnas en central depå, förslagsvis belägen
Vaxholm.
Ä ve n för de nuvarande fästningsanläggnin garna tor de i
viss u tst!"'äcknin g kunna beredas användning, nämlig en såsom
för flygangrepp skydelade förvaringsplatser för sä rskilt öm tålig eller svårersättlig materiel m. m.
I stort sett torde sålunda nyan läggningarna kun n a begränsas till örlogsvarvets etabliss ement.
Om å ·ena sidan kostnaderna för örlogsstationens n yu ppsättning böra kunna hållas inom snäva g ränser torde å andra
siclan dc summor , som infilyta vid 1försäljning av det nuvarande stations- och varvsområdet bliYa betydande. I detta
samband torde det vara tillräckligt att erinra om den hunger
Cifter kajområden, som a lllmera gö r sig gäll ande inom St ockholm s hamn. För bedömande av n u föreliggande spör smål
vor e <l et självfallet av största värde att ungefärligen kun na
angiva i vad mån försäljningssumma n för det nuv arande stationsområ det sku ll e kunna täcka kostnaderna för stationen s
och fä stningens jämsides skeende utflyttning. Härför erfordras emenertid om fatt ande utr edningar, 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 avvägning m ell an flottans stationer. Jag ans er mig dock i d etta
samband böra avgiva den personliga tros bekännelsen, att någon avsevä rd are förskjutning i det nu varande inbördes förh å lland et m ell an stati onerna icke kan ~ fr ågasättas . De tta
spörsm:JI är emellertid allt för omfattand e för a tt kun n a inrymmas i dagens a nför a nd e.
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Kungl. örlogsmannasällskapets tävlingsämnen för år 1924.
Vilka edaTenheter lämna r världskriget i fråga om vår
flot,tas s tr ategisk a och taktiska llppträdande?
2. \' ill<a erfarenh eter 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 enli gt erfarenhelerna från världskriget.
-L Vi lka erfarenhe·ter lämnar världsl<Ti gct i f r åga om lufts tridskrafternas använd ning ri sjöluiget?
5. H uru böra våra fartyg konstrueras, fö r att bereda bästa
mö jliga skydd mot moderna anfallsmed el ?
G. Fritt val av ämne inom om rådet för örlogsmannasällsk apets verk samhet.
Tävlin gsskrift bör, åtföljd av förseglad sedel, upptagande
för fa ltarens namn och ad res s eller ock ett Yalspråk, vara ingiv en till K1ungl. örlogsmannasällsk apets sekreterare, Karlsk ro na, sen ast den l nästkommande sep tember.
Finner Sä ll skape t inlämnad tävlingsskrift förtjänt av
pri s, LilleleJas fö.rfatt aren Säll skapets m eda lj i silver . Skulle
inlä mnad skrift anses vara av synn el'lige n u tm ä rkt fö r tjänst,
ka n Säll skap et besluta alt tilldela författaren samma medalj
i guld.
Tävlingsskri ft , som icke k an belönas med pris men likväl
ans es förtjänt av Sä ll skapets erkä nnande, erhå ller p å högtidsdagen h edr a nde omnämnande.
].
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SkulJle den förseglade sedeln, vilken åtfölj er skrjift, som
blivit prisbelönt eller 'e rhållit hedrande omnämnande, endast
innehålla valspråk, t i llkännagi Yes detta under första h ä lften
av november månad i "Post- och Inrikes Tidningar" med anhållan, att förfallaren ville ti11l Sällskapet uppgiva namn och
adPess.
Såvida författaren av inlämnad tävlingsskrift icke tillkännagiver motsatt önskan, föTbehåller sig Kungl. örlogsmannasällskapet rättighet att i sin tidskrift offentliggöra densamnla.
Karlskrona i noYcmber l 923.

sekreteraren.

