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Vår flotta under det stora nordiska kriget.

Bland den rikhaltiga litteratur, som såg dagen år 1918, då
svenska folket firade 200-årsminnet av Karl XII:s död i· löpgraven
utanför Fredrikshall, var även ett av Generalstabens krigshistoriska avdelnin g utarbetat större verk i 4 volymer med titeln
»Karl XII på slagfältet». För den krig·shistoriska forskning·en
är detta arbete av stor betydelse; det innehå11er många nya
uppslag och träffande iakttag·elser och sprider ett nytt och klarare ljus över den karolinska slagtaktiken, sådan den utvecklades
av Karl XII och hans fältherrar. Men vid sidan av obestridliga
förtj änster lider det av ett genomgående fel: det röjer en uppskattning av Karl XII :s fältherrebegåvning, som står på gränsen
till den rena panegyriken. Karl XII blir en av världens största
fältherrar, f ullt jämförlig med Hannibal, C::esar och Napoleon;
om den sistnämnde säg·er generalstabsverket, att han »icke kunde
på slagfältet uträtta något större än det den svenske fältherren
redan gjort». Och på ett annat ställe: »Visserligen ägde Karl
XII fältherrens gåva i så högt mått, att ingen ägt den i högre
grad än han». Generalstaben vill sålunda påstå, att taktiken
icke skulle hava gjort några framsteg under de hundra år, som
ligga mellan Karl XII och Napoleon, och att segraren vid Austerlitz och Wagram skulle hava levat på den taktik, som Karl
XII och hans fältherrar tiUämpade. Ändå har denna mellantid
att uppvisa en sådan fältherre som Fredrik den store.
En vanlig följd av ett alltför kritiklöst överskattande av
en personlighet är , att man frestas underskatta de verktyg, av

-58-59-

vilka föremålet för ens beundran betjänat sig. För alla misstag,
som hjälten begått, söker man efter en s. k syndabock, för alla
olyckor, som drabbat honom, söker man efter en förklaring i
utomliggande omständigheter, Över vilka han ej varit herre.
Man vältrar ansvaret över ej blott på enskilda personer utan
även på institutioner, ja till och med på hela folket, som ej nog
kraftigt understött den, som »såg längre» än alla andra. Karl
XII:s historia erbjuder många exempel på denna ensidiga hjältedyrkan och dess konsekvenser; generaler och statsmän, de hemmavarande myndigheterna, rådet och ämbetsverken, landshövdingarna och deras underordnade tjänstemän hava fått uppbära
mycket klander för bristande handlingskraft, när det gällt att
efterkomma konungens befallningar. Liknande beskyllningar
hava utslungats mot flottan och dess män; för så vitt de avse
flottans uppträdande i de finska farvattnen 1700- 1710 hava
de blivit tillbakavisade av Arnold Munthe i hans förträffliga
arbete »Karl XII och den ryska sjömakten». De anmärkningar
åter, som i det förstnämnda generalstabsverket riktats mot flottans verksamhet vid tre olika tillfällen, i Öresund 1700, vid Riig·en 1712 och 1715 hava efter en flerårig tystnad, vars motiv,
i parentes sagt, hedrar flottans män, besvarats av kommendör
G. Unger i Tidskrift för Sjöväsendet (häft. 10, 1925). »Sjöhistoriska vrångbilder» är rubriken på Ungers artikel.

*
Mot Ung·ers kritik av Generalstabens framställning av det
som tilldrog sig i Öresund 1700 torde ingen anmärkning kunna
göras. Wachtmeister hade helt visst starka. skäl för sin tvekan
att föra flottan genom den av grund uppfyllda, ej utprickade
Flintrännan ; om seglingen misslyckats och flottan kommit till
större skada, hade det blivit han, som fått bära ansvaret, och
icke den 18-åriga envåldshärskaren. Att flottan relativt lyckligt
passerade den farliga rännan 1 ), bevisar ej, att konungen hade
rätt och Wachtmeister orätt; den förre fick rCitt , tack vare
l) vVacil t mc is lc !· Jlil ' -'l'l a clc J·iillll il ll , Sl'l lil ll il< lll Yi ti[ ;tg il Yi S' <L it lg ii t·dcr (lodni ng, ulpri c- lini11 g).

f ramo·åncren men därför få vi ej underkänna Wachtmeisters
betänklig·heter, grundade på fackmannens mångårig·~ erfarenl:et:
I övrigt påverkades de militära operationerna 1 Sundet 1 e.)
ringa mån av den hållning, som den engelsk-holländska flottan,
vilken kommit till Sveriges understöd, intog. Våra allierade
hade icke samma intresse som Sverige av att Danmarks sjömakt
krossades; de hoppades, att blotta anblicken av deras flottor
utanför Köpenhamn skulle förmå Danmark till eftergifter. Deras amira1er stodo i förbindelse med danskarna. Generalstabsverket erkänner, såsom Unger också påpekar, att denna motsättning mellan Sveriges intressen och våra allierades inverkade
på sjöoperationerna och gjorde resultatet mindre_ gynnsam~ för
svenskarna, men finner det oaktat ing·en anledmng att mildra
sin stränga dom över flottan och dess ledning.
Våra bundsförvanters hållning förklarar tillräckligt flottans
»lama uppträdande». Ensam var den svenska flolttan icke i
stånd att bryta de danska sjöstridskrafternas motstånd. Slaget
på Köpenhamns redd 100 år senare är i detta fall belys~nde.
Mot den av Nelson ledda engelska eskaderns angrepp g·Jorde
danskarnas flytande batterier och blockskepp ett så kraftigt
motstånd, att Nelson för att rädda sin flotta från ytterligare
förluster fann för gott att avsända en parlamentär till den
danske kronprinsen med förslag, att man skulle avbryta striden.
Därmed räddade engelsmännen ett halvt dussin av sina fartyg
och, om man f år tro danskarna, även lagrarna från Abukir.
Ännu mera oberättigad synes mig den kritik, som! Generalstaben ägnar sjöoperationerna år 1715, då det gällde att undsätta
Riigen och Stralsund, där Karl XII hölls innesluten av en Överlägsen fiendehär. Fyra gånger (i oktober och november) blev
undsättningsexpeditionen tillbakadriven av sydliga eller sydvästliga stormar, och när den äntligen den 13 december lyckades
uppnå Riigen, hade Karl XII två dagar förut lämnat staden,
som dagen efter hans avresa kapitulerade. Med rätta frågar
Unger, om författaren till »Karl XII på slagfältet» sökt sätta
sig in i vad det i ·själva verket vill säga att operera med en
segelflotta i nordiska farvatten, sedan höststormarna börjat och
b
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vintermörkret fallit på» . Denna fråga måste besvaras med nej,
ty i annat fall skulle generalstabsverket säkerligen varit försiktigare i sina omdömen om de sjömilitära operationerna.

*
Detta beträffande kritiken av flottans verksamhet 1700 och
1715. Vi ha hittills med avsikt förbigått den del av Generalstabens kritik, som drabbar flottans uppträdande 1712, då den
stenbockska transportflottan vid Rugen förstördes av danskarna.
Denna händelse förtjänar sitt särskilda kapit.el, t y det torde
vara svårt att fritaga flottans ledning, i detta fall generalamiralen Hans W achtmeister, från all delaktighet i den svåra
olycka, som åtminstone indirekt vållade den stenbockska armeens 'undergång.
Som bekant hade Karl XII befallt, att en här skulle utrustas
och överföras till Pommern för att under Magnus Stenbocks
lednin g· t åga till Polen och där möta konungen i spetsen för en
turkisk hjälphär. Efter många svårigheter blev transporten
färdig· att avgå (13 septem'b er g. st.) och anlände på afton en
elen 14 till Rugen, där den ankrade i den Öppna bukten mellan
Dornhusch och Wittow. Efter några dagar voro trupperna, som
räknade 9 a 10,000 man, med hästar och kanoner förda i land,
och man hade börjat utskeppningen av förråden, då olyckan
inträffade.
Den svenska örlogsflottan, som bestod av 24 linjeskepp och
3 fregatter, hade under generalamiralen Hans Wachtmeisters
befäl i slutet av augusti gått ut i Östersjön för att uppsöka
och tillintetg·öra den danska flottan, som uppehöll sig i närheten
av Borg·holm. Men denna, som var underläg·sen, drog sig undan
till Drogden. Den svenska flottan ankrade i Kjögebukt och
spärrade vägen till Östersjön för de danska sjöstridskrafterna.
Men i stället för att stanna på sin bevakningspost seglade
Wachtmeister tillbaka in i Östersjön i akt o~ h mening att betäcka transportflottan, som låg färdig att avgå från Karlshamn.
Denna manöver har blivit skarpt klandrad och, som det
synes oss, på g·oda gTunder. Wachtmeister hade säkerligen
bäst skyddat transporten, om han hållit den danska flottan in-
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spärrad. Det danska generalstabsverket (Bidrag till den store
Nordiske Krigs Historie) kallar Wachtmeisters tillvägagående
fö r »en skrebnesvanger og uoprettelig Fejl». Och det fortsätter:
»Wachtmeister burde vcere bleven, hvor han laa; han havde liden
Risiko kunn et detachere de til Konvoy n0dvendige SkibB ; thi
selv om Gyldenlöve 1 ) blev forstcerket nok saa meget, kunde
han ikke bryde igennem eller udfolde sin Styrke i det sncevre
og grundede Farvand. Wachtmeisters Misgreb hrevnede sig
snart og drog svrere F0lger efter sig». Detta uttalande får
större vikt därför att det danska generalstabsverket är utarbetat
under medverkan av en sjömilitär fackman, kommen dör WithSeidelin , som således har att svara för den sjökrigshistoriska
avdelningen.
Den svenska flottan var, som förut är nämnt, Överläg·sen
den danska. I Östersjön uppehöllo sig några danska fregatter,
som kunde bliva farliga för transporten. stenbock bad därför
Wachtmeister upprepade gånger att detachera några fregatter
till transportflottans skydd. Detta kunde Wachtmeister hava
gjort utan oläg·enhet, ty även om han detacherat 6 fregatter,
såsom stenbock begärde, hade han ändå varit jämnstark med
sin motståndare, oaktat denne blivit förstärkt med en mindre
från Norge kommande eskader.
Den danska flottan följde efter den svenska, n är denna gick
tillbaka till Östersjön . Wachtmeister erbjöd strid, men den
danske amiralen ville ej slåss. Hans avsikt var att tränga sig
-emellan den svenska örlogsflottan och transportflottan och förstöra den sistnämnda. Elementen gyn nade hans planer. Natten
till den 18 september slog vinden om till sydväst. Den svenska
flottan, som den 16 september legat ett stycke norr om Dornbusch eller något nordväst om bukten mellan Dornhusch och
Wittow (se Ungers karta n:o 3), låg den 18 september kl. 2 e. m.
utanför Wittow, nno om nämnda bukt (se Ungers karta n:o 4),
men enligt danska generalstabsverket låg den »nedanför Wittmund, d. v. s. 0st for Arkonas Meridian, meget spred t och langt .
i Lee».
l) Den danske nmiu\lcn.
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Man vill nu gärna göra den frågan: Var det den syclvästlig·a
vinden, som tvingade Wachtmeister så långt bort från transportflottan, och hade han icke haft någon möjlighet att, när han
fick känning av vindförändringen, manövrera så, att han kunnat hålla sig närmare transportflottan? De danska fartyg·en
kunde ju, trots den sydvästliga vinden, komma så långt fram ,
att de kunde beskjuta de långt inne i bukten liggande transportfartygen. Endast en fackman kan besvara ovannämnda fråga,
men kommendör Unger inlåter sig icke närmare härpå utan
nöjer sig med att gentemot generalstabsverket konstatera, att
örlogsflottan aldrig kom »utom räckhåll» för transporten och
att hon »ej förmådde ligga upp till transporten». Wachtmeister
själv har visserligen förklarat, att det på grund av motvind
var honom omöjligt att komma transportflottan till undsättnin g·,
men häremot strider i viss mån en uppgift i danska generalstabsverket, att fregatten Hvita örn, som av Wachtmeister beordrats att signalera till transportflottan, att hon skulle gå till
segels, jämte ett par örlogsfartyg komma fram tiU olycksplatsen
(kursiv. av undert.) och råkade i strid med en dansk freg·att .
I sin minnesteckning över Magnus Stenbock (Sv. Akad. Handl.,
20, 1905) säger Annerstedt, att Wachtmeister lät fregatten
Hvita örn »pressa sig upp ett stycke mot Dornhusch (Hiddensees
nordpynt) och på avstånd g·iva signal åt transportflottan » o. s. v.
Huru nära transportflottan kom Hvita örn, och hade det ej
varit möjligt att låta ytterligare några fregatter »pressa sig
upp mot Dorn b usch» för att skrämma bort danskarna?
Dessa försummade ej att begagna sig av det tillfälle, som
erbjöds dem att anfalla de svenska transportfartygen. En del
av dessa lyckades komma ut ur bukten och söka skydel hos
örlogsflottan, men omkring 50 fartyg· gingo förlorade med stora
förråd av spannmål, matvaror, ammunition, kläder, munderingspersedlar m. m. Det var, som Stenbock själrv uttryckte det ,
en »obotelig» skada; direkt anklagar han icke Wachtmeiste.r, han
säger endast, att örlogsflottan gick till sjöss, »utan att lämna
uppå min begäran någon betäckning· för transportflottan».
Huruvida Wachtmeister gjort allt vad han kunnat för att

förebygga elen sorgliga katastrofen, undandrager sig vårt bedömande. Vi hava därför inskränkt oss till att framställa några
frågor rörande vissa förhållanden, som synas oss dunkla, fråg·or,
på vilka endast en fackman kan giva ett tillförlitligt svar. Man
kan emellertid ej värja sig för ett intryck, att Wachtmeister
ej var vuxen den svåra uppgiften att föra en stor flotta. Han
var en f ramstående organisatör, som krigare helt visst tapper
och oförskräckt, men han var ingalunda en de Ruyter eller en
Nils Juel. Han saknade dessa sjöhjältars djärva dådlust och
taktiska begåvning. Ej heller var hans krigserfarenhet synnerligen stor; efter sitt deltagande i danska krig·et på 1670-talet
hade han ej haft tillfälle att i krig·ets skola utbilda sina talanger,
och det var efter en 20-årig fredstjänstgöring han kallades att
övertaga högsta befälet över den flotta han skapat. 1712 hade
hans ålder överskridit sjuttiotalet, och detta är kanske icke
alldeles betydelselöst, när det gäller att bedöma hans verksamhet
vid denna tid.
Även beträffande operationerna närmast efter katastrofen
vid Riigen är det svårt för en icke-fackman att yttra sig. Under
Generalstabens yttrande, att örlogsflottan utan allvarligare strid
drog sig undan till Karlskrona, ligger ett förstucket klander.
Rätta förhållandet synes vara, att ingen av de båda amiralerna
hade någon större lust att strida. Att Wachtmeister gick tillbaka till Karlskro;na, berodde väl delvis därpå, att hans flotta
icke befann sig i bästa skick, flera av fartygen voro bristfälligt
utrustade ---:- några voro till och med läck - och hälsotillståndet
bland besättningen var ej det bästa. Dessutom var en ny transport färdig att avgå till Tyskland och behövde skyeld av örlogsflottan.

*

Resultatet av denna korta undersökning· skulle alltså bliva,
att vi icke kunna fritaga W achtmeister från anklagelsen att
hava varit vållande till den stenbockska transportflottans undergång. Icke genom felaktig manövrering utanför Riigen den 18
september; i denna fråga hava vi i brist på fackkunskaper ej
velat uttala ett bestämt omdöme utan låta den tills vidare stå

-

G4-

öppen. Det f el han begick bestod däri att han genom att avlägsna sig· från Öresund för den danska flottan Öppnade vägen
till det farvatten, som transportflottan hade att passera. Han
hade utan tvivel tänkt sig, att hans egen flotta skulle läg-g·a si g
som en skyddsmur framför transportflottan och göra denn a
oåtkomlig för fienden, men han synes ej hava tagit med i sina
beräkningar, att skyddsmuren, såsom ju också skedde, kunde
sopas bort genom en omkastning av vinden. Å andra sidan
visade sig den danske amiralen såsom en påpasslig motståndare,
den där hade blicken skarpt fäst på det föresatta målet: den
svenska transportflottans förstörande.
Några nyare författare hava, såsom kommendör Ung-er ockå påpekar, uttalat sig ogillande om Wachtmeisters strategi.
Bland hans samtida har Stenbock, som ju var den, som blev
mest lidande på olyckan vid Riigen, visserligen icke kastat skulden på Wachtmeister, men i sin försvarsskrift säger han ut tryckligen, att 16 örlogsfartyg bort »lägga sig för Drog-dem>
och »söka förbjuda den danska et skepp i Östersjön at sättja»,
.ia, han gick så långt i sin omtanke, att han även ville, att en
del av örlogsflottan skulle fatta posto i Stora Bält för att avsl{ära förbin delsen mellan Fyen och Själland. De fartyg, som
därefter återstodo, hade bort användas till betäckning av transporten.
Men Stenbock fördöljer ej, att klander kan riktas även åt
annat håll än mot flottans ledning. Han beklagar, att expeditionen ej blev färdig att avgå så tidigt se\m han önskat, d. v. s.
i april, utan uppsköts till september. Därigenom fingo danskarna tid att träffa nödiga försvarsåtgärder. Av flera orsaker
var han också missbelåten med att Riigen valdes till landstigning-sort; han hade föreslagit Wismar, där man i och med landstigningen avskar förbindelsen mellan Danmark och Pommern .
Han säger sig flera g·ånger hava framhållit, att om transporten
ej kunde avgå i juli eller början av augusti, så ansåg han den
»nästan onödig och likasom förlorad ». Av Stenbocks uttalanden
framgår, att han av flera orsaker var ganska pessimistisk med
avseende på expeditionens utg·ång. Huruvida domen över
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Wachtmeister kan i någon mån påverkas av stenbocks framställning, vilja vi lämna osagt.

Av Wachtmeisters uppträdande under operationerna i.
öresund finner generalstabsverket. att hans strävan gick ut på
»att icke riskera någon del av den flotta han med full rätt kunde
anse som sin skapelse». Det kan ju ej bestridas, att Wachtmeister var en försikti g amiral, men han har också vid flera
tillfällen visat, att han icke skydde strid, när sådan var nödvändig. Hans försiktighet hade nog också sina goda g-runder.
Karl XII har en gång förebrått en av sina generaler, att
han varit alltför försiktig och icke låtit något »ankomma på
hazarden ». Generalamiralen Hans Wachtmeister var aldr ig· benägen att »spela hazard», allra minst när insatsen var Sveriges
flotta. Vid Poltava hade vi förlorat en hel arme, tack vare Karl
XII:s böjelse för »hazarden». Med stor svårig·het hade en ny
här blivit utrustad och överförd till Tyskland, där den snart
skulle stå Öga mot Öga med överlägsna fientliga stridskrafter.
Skulle denna här räddas från undergång, måste dess förbindelse
med hemlandet upprätthållas, och detta kunde ske endast däri genom, att vi ägde en flotta, som kunde hålla den danska stång·en.
Att sätta dett a dyrbara värn på spel i en batalj , kunde nog
väcka vissa betänkligheter; bleve flottan förstörd, skulle vårt
land ligga Öppet för en fientlig invasion, och med våra dåvarande
resurser, skulle det varit hart när omöjligt att ersätta eventuella
förluster i ett stort sj öslag·. För Wachtmeisters försiktighet
kunna därför vägande skäl anföras: svårare torde det vara att
försvara de taktiska misstag, vartill han som högste befälhavare
under 1712 års kampanj gjorde sig skyldig·.
Vår flotta har rätt att kräva en opartisk, på sakkunskapen
byggd dom och icke utsättas för mer eller mindre tendentiösa
och t anklöst utslungade beskyllningar. Det är att hoppas, att
det forskningsarbete rörande flottans insatser i det stora nordiska kriget, som gjort en framgångsrik början, skall i fortsättningen ådag·alägga icke blott den stora betydelsen av att i ofre-
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elens dagar hava ägt en sjömakt, som även efter Poltava kunde
hålla kriget utanför våra egentlig·a gränser, utan även att denna
sjömakt ständigt gjorde sin plikt även under de mest ogynnsamma omständigheter.

Sedan författaren till elen artikel, Sjöhistoriska vrångbilder
(Tidskrift i Sjöväsendet oktober 1925), som uppkallat lektor
Larsson till ovanstående inlägg·, genom redaktionens bemedling
satts i tillfälle att taga del av detta, har den förstnämnde,
kommendör G. Unger, med anhållan om dess införande i direkt
anslutning till Larssons uppsats, till redaktionen ingivit följande

Genmäle.
Att de synpunkter, som av Larsson, anlagts å svenska flottans operationer åren 1700 och 1715 i stort sett sammanfalla
med de i berörda artikel hävdade, kan med hänsyn till dennes
erkända ställnin g· bland våra Karl XII:s forskare ju ej annat
än hos mig· väcka den livligaste tillfredsställelse. Så mycket
beklagligare är det då att nödgas konstatera, hurusom, när det
gäller att värdesätta amiralgeneralen Wachtmeisters verksamhet
som flottanförare i samband med elen stenbockska expeditionskårens överskeppande 1712, våra åsikter ohjälpligt gå i sär.
Jag vill t. v. emellertid ej betrakta denna brytning såsom varande definitiv, då jag alltjämt när förhoppning om att kunna
överbevisa lektor Larsson om hållbarheten av de strategiska
och taktiska teorier, på vilka jag ansett mig berättig·acl fota det
försvar för Wachtmeisters åtgärder till skyddandet av transporten, vilket återfinnes i min ovan nämnda artikel. Det är
alltså uteslutande i sådant syfte som jag ansett mig böra framställa nedanstående erinringar gentemot vissa uppgifter och
reflektioner i hans uppsats
vad ror operationerna år 1712.

*

*

När Larsson talar om att »den stenbockska transportflottan
vid Rugen förstördes av danskarna» g·ör han sig uppenbarligen
skyldig till en betydlig överdrift, då ju i själva verket endast
l/s av densamma där gick förlorad. Att »denna svåra olycka
åtminstone indirekt vållade den stenbockska armens undergång»
tillåter jag· mig på det allra starkaste betvivla. Jag tillåter
mig fråga, om det kan angivas något sätt, på vilket armen
kunnat räddas sedan den en gång satt sin fot på tysk mark
(iven om den haft trossen omolesterad med sig·? Det synes mig
som om besvarandet av denna fråga kan ställa sig svårt nog·.
I detta sammanhang är den emellertid av helt och hållet underordnad karaktär då såväl stenbock som Wachtmeister sig själva
till ovansklig heder utan tvivel gjorde sitt allra bästa för uppgiftens lösande, vad de nu inom sig själva innerst tänkte om
dess utförbarhet.
Wachtmeisters »manöver» då han i slutet av aug·usti lämnade den i Öresund hittills inspärrade danska flottan åt sitt öde
och avseglade till Hanöbukten synes Larsson »på goda grunder»
vara klandervärd. Äro dessa emellertid till sin innebörd ej
olika dem, som citerats ur den danska generalstabens verk över
det stora nordiska kriget, nämligen att Wachtmeister borde
ha kvarlegat där han låg·, enär »han havde uden Risiko kunnet
detachere de til convoy nödvendig·e Skibe», så kan jag· under
hänvisning till vad jag· i denna del av min primärartikel haft
äran anföra, ingalunda erkänna dem såsom »goda». Då Larsson
framhåller hurusom det danska generalstabsverkets uttalande
i detta stycke så mycket mera förtjänar beaktande som vid
dess utarbetande medverkat en sjömiliti:ir fackman är det ju
ej så vidare artigt mot elen, som i sin förenämnda artikel
förfäktat en alldeles motsatt ståndpunkt, men så länge ej någTa
bi:ittre skäl presterats för jävande av dennes å sidan 521 av
föreg·åencle års tidskrift framlag·cla synpunkter får han väl
t ag·a saken med ro. De av Larsson själv förebragta motiven
för det berättigade i Wachtmeisters kvarblivande i Öresund
stå sig ej heller vid en närmare granskning. Då han håller
fö re att W achtmeister till transportflottans skyeld bort det a-
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chera de »sex freg-att er, som stenbock begärde» rör han sig'
nämligen med delvis imaginära kvantiteter. Till Wachtmeisters
förfogande stod nämlig·en vid denna tid ej mer än två fregatter,
vilka han dessutom själv oundgängligen behövde för spaningstjänstens upprätthållande; det var också sex skepp Stenbock
önskade för transportens betäckande. Men hur hade väl styrkeförhållandena gestaltat sig i Öresund om en dylik detachering
ägt rum? Jo, 17 svenska skepp hade efter norska eskaderns
tillstötande stått mot 24 danska, vilket för förhindranclet av
en eventuell genombrytning näppeligen kunde betraktas som
betryggande. Vilken styrka anser f. ö. författaren hava varit
erforderlig för transportens direkta skydd mot de danska sjöstridskrafterna vid Rug,en och i farvattnen däromkring? Är
det honom bekant vilken yta på havet, som under förflyttnin g,
upptages av ett 100-tal sinsemellan heterogena handelsfartyg
och huru en effektiv konvoj av dessa skall kunna anordnas?
Jag tror att sedan dessa frågor grundligt undersökts man ger
Wachtmeister och hans beprövade amiraler rätt, då han med
dessas tillstyrkande höll flottan samlad i transportflottans omedelbara närhet. Ett vågspel måste ju hela företaget ändå bli
så länge den fientlig·a flottan ej var oskadliggjord, men i stort
sett kröntes ju kuppen med framgång, vilket dock mest måste
tillskrivas danskarnas häpnadsväckande passivitet. Att en del
av trossen gick förlorad är- icke något under rnen väl att över-sk:e ppningen lyckades sorn den gjorde. Jag vill i detta sammanhang erinra om att Wachtmeister, unelerstödd av hela am. kollegium, från början visst icke stod främmande för tanken på en
inspärrning av danska flottan i Drogden, ehuru han av omständigheternas makt blev tvingad att frångå denna sin huvudoper-ationsplan då i motsatt fall väl någon transport aldrig blivit av
(vilket säkerligen för Sverige varit det lyckligaste). I am. kolleg-ii svar den 15 aug. 1712 å ett av Stenbock ingivet memoriall)
läses sålunda följande mär·k liga passus: » - » - så måste jag,

Hans Wachtmeister, tillika med kollegio som SJOman, och utav
vår igenom långsam erfarenhet angående sjöoperationerna, samt
deras anförande och lämpande efter tiden och tillståndet, förvärvade kunskap, härvid yttra våra välmenta tankar, det sådant,
nämligen att bemälte första embarkering av transporten må nu
genast följa med flottan, intet kan ske, utan bemälte transports
del icke bliver exponerat i högsta fara av dess ruin och yttersta
fördärv. Ty som H. K. M. vår allernådigste Konungs örlogsflotta är nu uti det tillstånd, som han kunnat bringas färdig,
så snart Gud den högste behagar förläna en favorabel vind och
väderlek, och det till dess besättning ännu hitförväntade manskapen ankommer, i Herrans namn till sjöss att utlöpa, och så
framt den danska flottan uppehåller sig· under Bornholm eller
ock annorstädes i sjön , så är ju oumgän gligt, att de bägge sedan
de f ått sikte av varannan, vilket efter ett par dagars seglande
ske kan, måste komma i aktion, då H. K. M. flotta vore med
transportskepp mycket embarrasserat, efter som på den .händelsen, då man verkligen vore i aktion med fiendens flotta ,
fienden torde detachera någTa lätta skepp och fregatter till att
ruinera transportskeppen, varför man till att salvera och sontenera bemälte transportskepp, måste låta en del av flottan draga
sig utur dess linje, dels i lovart, dels i lä, så att hela flottan
skulie därigenom bringas i confusion och således bliva sammanblandad med transportskeppen, samt således tillika med transporten och armen, löpa fara, att bliva K. M. och riket tiU en
irreparabel och oersättlig skada ruinerad, i anseende till vilket
allt vi av den underdåniga trohetsplikt varmed H. K. M. vi äro
förbundna, välment intet annat kunnat råda och st y rka än att
flottan utan att någon del av transporten må följa därmed, nu
genast i Herr ans namn löper till sjöss, och så framt han under
Bornholm eller annorstädes i sjön anträffar den fientliga flottan,
söker slå densamma, varom, under Guds nådige bistånd » - »
- » - » - » - vi göra oss en säker förhoppning; då transporten, som emellertid bör göras fullkomligt klar och färdig kan ,
sedan fienden är med elen Högstes bistånd slagen, och H. K. M.
flotta således blivit mästare i sjön, efter undfången kommuni-

l) "\t cr·linn cs hl: tnd bilagur·rr a ·l ill Osc a,r· Fr c<lr ·il\ s »Bidr·ag Lill Svc'J·j gc,c; kr·i gslri .-;Lo r·i a iu·c n 1711, l7J 'l oc: lr J713», l-il. 1- n:1· :2.
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kation med säkerhet och under betäckning av flottan översättas
och för sig gå. Men skulle bernälta fientliga flotta intet hålla
stånd, utan draga sig in i Kögebukt så håller fuller kolllegium
för dangeureust, äventyrligt, samt alldeles orådelig-t och impraktikabelt, att där uti dess fördelar och sådan trängsel, att söka
eller nu attackera densamma enär man på alilt gör och ersinnerligt sätt, samt förnämligast bör vara omtänkt att verkställa
transporten, och är på den händelsen intet annat bättre expedient, än att med K. M. flotta postem sig uti linje emellan Möe 11
och Skånska vallen då fienden i tall han i fall han vill komnw
ut och förhindra vår nu förehavande transport, oundvikligen
måste våga en batal.i med oss 1 ), kunnandes transportskeppen
således, i fall fienden ],igg·er stilla i Kögebukt, och enär vår
flotta satt sig där som förmält är emellan Möen och Skånska
vallen, eller ock sedan så framt det änteligen skulle komma till
aktion, den fientliga flottan genom Guds bistånd blivit slagen
eller förjagad, med säkerhet och under betäckning av H. K. M.
flotta, fortsätta deras resa till den ort, varest debarkeringen
bäst och bekvämligast nu kan låta sig· göra, varom Herr Greven
och Fältmarskalken i tid skall b1iva averterad».
Att denna likaväl då som allt fortfarande oemotsägligen
riktiga strategiska grundsats, d. v. s. att en större överskeppning ej bör verkställas, förr än fiendens flotta blivit slagen
eller effektivt innestängts ej kunde beaktas, berodde på uppträdandet i de Riigenska farvattnen av förut omnämnda fient liga sjöstridskrafter, särskilt den Sehestedska eskadern, om vilkens närvaro man vid denna tid saknade all kännedom. Men
elen skolade strategiska blicken kan efter denna diktamen ej
frånkännas Wachtmeister, vad nu än lektor Larsson och de
förenade generalstaberna häremot kunna hava att invända.
Larssons uppgift att i Östersjön redan uppehölJa sig »några»
danska fregatter föranleder till påpekandet att dessa några
själva verket voro till antalet tio.
Då Larsson skriver att den danska flottan följde efter

-71-

den svenska i Östersjön måste detta betecknas såsom en sanning
med modifikation så till vida som det tog· i det närmaste 3 veckor
innan Gylclenlöve satte sig i gång. Att denne redan från början
skul1le hava haft för avsikt att »tränga sig· emellan den svenska
örlogsflottan och transportflottan » kan på goda skäl betvivlas.
Kaptenen i elen norska marinen Olav Bergersen har i sitt nyligen
utkomna betydande verk över Torclenskjold unelerkastat denna
fråga en ingående unelersökning och kommit till elen enligt mitt
förmenande synnerligen plausibla slutsatsen att så ingalunda
var fallet. »Den danske generalstab» anför han, »sier Gylclenlöve ingen intresse haclcle hatt av å angripa Wachtmeister den
28:cle (17 g . st.); hans mål var å komme melle1111 flåten og· transportflåten. Det lyder forunclerlig·. Det strateg-iske mål tilsjös
er alltid motstanderens krigsflåte; f år han elen ruinert, er enhver
transpOJtflåte fullstendig verdilös. Ut fra dette riktige synspunkt hadde og·så kongen gitt k'Citegorisk order til Gyldenlöve
01n å angripe den svenske orlogsflåte 1 ).
At Gyldenlöve skulde
ha forutsett en vinclforandring der skulde skaffe ham ennu
flere fordel.er enn den han haclcle i sin luvstilling, lyder fast
utrolig». Och vidare: »Gylden1öves disposisjoner ved denne anlening virker ingenluncle imponerende. For det förste var
hans ansetning alt for svak. Allerede de 9 spaniafarere vilde,
hvis de ikke hadde tapt hodet, vaert en alvorlig motvekt mot
de 5 fregatter som blev sluppet lös på transportflåten. Hadde
kaptein Kreche~ fulgt sin ordre og avvist angrepet med disse
spaniafarere, som jo nettop hadde som sin opgave å dekke
transporten mot lettere fartöjer, vilde förselfartöjene i ro lmnnet lette oo·
seilt for de vind ned på hovedflåten. Dette skjedde
b
altså med 40 fartöier, mens resten i fullstendig panikk enten
rente på land eller gjorde andre galskaper. Men hertil kom
altså at de fra hovedflåten korn understöttelse enelog av linj eskibe, hvorav fölg·en var at den danske styrke på karnpplassen
· b'ev knusende underlegen og· måtte vaere glad til at den slapp
noenlunde helskinnet ut. Og alt dette lig·ger den danske flåte
l)
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tilluvart og ser på! Og her ligger Gylclenlöves store stra tegiske
feib>.
Så långt Bergersen, av vilkens uttalande med all tycllig·het
framgår, att W achtmeister visst icl<e saknade skäl för sin förmodan att danska flottan skulle söka en avgörande strid med
honom. Mot Wachtmeisters manövrar elen 16~1 8 september
har betecknande nog ej heller Bergersen ett enda ogillande ord
att säga, samtid igt som han mäter Gyldenlöve skäppan full.

tingen genom framskjutande av egen styrka mot land för den
händelse vinelen så fog·ade, eller ock genom upptagandet av den
till segels gång·na transportflottan bakom egen linje om vinden
skulle draga sig på SW-kanten, vilket som bekant här blev fallet.
Ej blott seelan vinden skrotat sig syd om West utan jämväl
dessförinnan arbetade sig Wachtmeister med all makt tilllovart
för att komma till slags (jfr. hans underdåniga rapport av elen
22 september) med en fiende, som emellertid föredrog· att långt
upp i lovart avvakta händelsernas utveckling. Då i slag·1inje
linj eskeppen alltid förde reducerade segel var dock på hyssning
för dem ej mycl<et att tjäna ~ ofta var man belåten med att
lmnna hålla sin plats utan att sacka i lä. Annat var det med
freg·atterna, som, i sig sj älv mer välseglan de, desslikes förde mera segel; därför kunde ock Hvita örn, som gjorde anspråk på att
vara svenska flottans allra bästa seglare, hinn a fram till transportflottans ankarplats f öre sina likar och givetvis långt före
de tröga linjeskeppen . W achtmeister torde sålunda vid detta
tillfälle ej hava varit i stånd att manövrera närmare Wittm.v
än vad han gjorde och f ör transportens salverancle var detta
strängt taget ej heller erforderligt.
Fråg·a n:r 2: Huru näm tmnsportflottan konL Hvitn örn
och hade clet e:i varit möjligt att låtet ytterligare någm fregatter»pressn sig upp mot Dornbusch» för- att skr.ämnw bort rlctnsknrna?
Svar: Hvita örn kom så långt fram att elen fullständigt
omvärvdes av elen flyende transportflottan , vilket t ydligt nog·
framgår av chefens å Lövendals Galei, kapten Wessel, under
dessa timmar förda journaJl): varav framgår att, då denna freg-att höll ned emot transporten, en hop skepp kapade tågen och
höllo platt fördevind mot elen svenska flottan under det att en
ann an del satte kurs mot land, däribland 2 spaniefarare. Wessel
jag-ade då och växlade lag efter lag med desamma samt stod just
i begrepp att läg·ga ombord med den en a, då Hvita örn uppträdde på skådeplatsen och på pistolhåll gav Lövendals Galei en

*

*

Då Larsson Överflyttar sin kritik over W achtmeister inom
taktikens råmärken kan han gudnås ej längre taga betäekning·
bakom hittills åberopad auktoritet, elen danska generalstaben ,
då ju denna härutinnan ej anlagt någon sak emot den
svenske flottanföraren: »Hans Forhold elen 29. (18) fortjent e
icke saerlig Dadel» intyg·as tvärtom på siclan 86, IV delen av
dess ofta åberopade verk Här söker han i stället genom u pp stäHandet av tvänne självkomponerade frågor misstänkliggöra
änclamålsenlig·heten i Wachtmeisters manövrar efter lättningen
den 16. (att han ej i likhet med Hammarskjöld även bryter
staven över clennn känns emellertid som en verkli g befrielse!)
och riktar härvid en indirekt uppmaning till unelertecknad att
besvara desamma. Våg·ar jag alltså här få anse mig såsom
sakkunnig? Vilket som, skall jag söka efter bästa förmåga
efterkomma inviten.
Frågan n:r l lyder: V nr det elen syclvestliga vinden, sant
tvingade W ncht meister så långt bort från tmnsportflottnn och
ltacle lwn icke haft någon möjlighet, att, när- lwn fick känning
av vinclföränclr-ingen, 1ncmövrem så att lwn kunnat hålla sig
när-mare tmnsportflottan?
Svar: Det var natur ligtvis ej den SW-lig·a vinden, som tvingat Wachtmeister från ankarplatsen ut i fritt farvatten eftersom han av egen drift vid redan för ut blåsande vindar av NW
och West intagit det läge han ansåg lämpligt för utkämp ande
av en väntad strid i Öppen sjö och varifrån han samtidigt såg
sig i stånd att även lämna betäckning· till transportflottan an-
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bredsida, som föranledde denne att lova till vinden och draga
sig ur spelet, så mycket mer som 2 svenska linjeskepp nu voro
komma på eldavstånd . Man får av Wessels skildring ovillkorlig·en
rlet intryck, att resten av svenska flottan nog ej var längre
bort än att både spaniefarare och andra kunnat nå den, då de ,
som Tornquist så sant säger: »som sjömän kunde begripa att
iirlogsskepp icke mer än andra voro mäktiga arbeta mot vinden».
Wachtmeister förfogade nu ej över mer än 3 fregatter, men
att dessa samtlig·a gjorde sitt bästa för att komma i leken torde
stå utom allt tvivel. Fregatternas uppgift var dock snarare att
C:.verbring·a lättningsorder till transportskeppen än att skydda
dem med sitt artilleri, vilket naturligtvis ej hindrade att de vid
gynnande tillfälle även borde göra detta.

ske marine skriftställ aren Bergersen å sin sida i anf ört arbete
karaktäriserar Wachtmeister som »den p rövade, högt förtjänte
sjömannen» är det i sanning e j så litet bittert att erfara hurusom svenska skribenter tävla om att söka frånh ända honom det
anseende för gedigna ledargåvor, på vilket han enligt mitt och
mång·as med mig· bestämda uppfattning utan t vivel har gjort
sig väl förtjänt och detta även i sitt eg·et fosterland. Lektor
Larsson anmärker att Stenbock »visserligen iclce kastat skulden
på Wachtmeister ». Det hade i detta sammanhang· måhända
ieke varit alldeles ur vägen att påpeka hurusom f örhållandet
är alldeles detsamma med våra två högt kvalificerade sjökrigshi storiska författare från segelflottornas tid, Tornquist och
Gyllengranat, vilka icke underkastat Wachtmeisters åtg·öranden
någon som helst kritik Men det är ju så att hans förmenta
missgrepp upptäckts långt senare och detta i syfte, som av
mig tidigare antytts.
I den högt aktade författarens slutpåstående anhåller jag
på det livligaste få instämma!

*

*

»Huruvida Wachtmeister gjort allt vad han kunnat för att
förebygga den sorgliga katastrofen, undandrag·er sig· vårt bedömande» förklarar visserligen Larsson men detta hindrar honom
dock icke från att i direkt anslutning till den sålunda avlagda
bekännelsen om bristande insikter för frågans sakliga behandling underkasta Wachtmeisters föraregåvor en ganska omild
kritik, där ej ens saknas anklagelser för »de taktiska misstag,
vartill han so m högste befälhavare under 1712 års kampanj
gjorde sig· skyldig». Författaren har i sin uppsats emellertid
ej presterat det allra ringaste bevis för det befogade i en sådan
Leskyllning·. Vi hava alltså rätt att vänta på en dylik utredning·.
Då man besinnar att den högt ansedde, moderne danske
sjökrig·shistoriske författaren Baron Sclwffalitzky de Muckadeli
i s in Haandbog i Nordens Sökrigshistorie (sidan 524) ansett sig
kunna värdesätta Wachtmei sters livsgärning· i svenska sjövapnets tjänst i sådana ordalag som att »Wachtrneister var i et og
alt den föclte Förer og havde clesuclen det sjaeldne Hele! at faa
de fulcle Magt i Haenclerne i en ung· alcler. Hans ridderlige men
noget egenraadige Karakter i Forbindelse med hans Faeclrelandskjaerlighed og energ-i berettiger ham til en höj Placls blandt
Nordens F laadeförere », under det att den förut refererade nor-

G. Unger.
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Några synpunkter beträffande underrättelseväsendet.

den bevaras, eller ock är i den händelse av krig beredd härför.
Ett gott underrä tttelsevä sende kan därför komma att bespara
ett land oerhörda utgifter i form av blod och ' peng·ar.
Bedrivan det av en underrät telseverk samhet får ej vara en
-enbart militär angeläge nhet, ty erf arenhete n har visat, att ett
underrät telseväse nde, som enbart står under militär ledning,
a~drig kan bliva effektivt . De politiska och militära ledning·a rna
måste samarbe ta i detta hänseende, och detta ej bott i krig·
utan även i fred. Det torde också ligga mycken erfarenh et och
sanning uti vad chefen för underrät telsetjän sten i tyska högkvartere ts generals tab under världskrig·et, överste Nicolai, skriver i sin bok »Geheime Mächte» ang-ående detta samarbe te:
»Nur der Staat l{ann uber seine Zukunft beruhigt sein, dessen
verantw ortliche Leiter in Politik, Wirtscha ft und Heerwes en
auch im Nachrich tendiens t gemeinsa m ihre Schuldig keit tun ».

Varje förnuftig mänsklig· handling bygger på upp1ysni ng.
Många av de misstag, en människ a begår, hava sin grund däruti,
att hon ej förskaffa t sig nödig·a underrät telser angåend e den
verkan, hennes handlin gssätt kan komma att medföra. Om det
sagda gäller för den enskiltie individen , så gäller det i än högre
grad för nationen .
ett modernt
Den hastigt framåtgå ende telmiken sätter
llandet
Framstä
.
områden
alla
g-ens
krigförin
krig sin prägel på
földer,
Härav
alltjämt.
fortgår
av nya och fruktans värda vapen
ngar.
förändri
att krigförin gens karaktär utsättes för idelig·a
en
för
t
Det måste självfall-et vara ur alla synpunk ter g-agnelig
nation, om densamm a, genom ett g-ott underrät telseväse nde kan
redan i fredstid förskaffa sig kännedom om förekom sten a; nya
vapen eller krigstekn iska framsteg- hos andra nationer . Varje
vapen kan nämligen mötas med ett motmedel, vilket bör framställ as och dess använda nde övas redan i fredstid. Göres ej
detta, kan man komma att stå maktlös, när kriget kommer.
Ett välordna t underrät telseväse nde är vidare den enda
källa, ur vilken sådana upplysni ngar kunna hämtas, som äro
erforderl iga för erhållan det av en sann uppfattn ing· om den
verkliga utrikes- och inrikespo litiska situation en. Kan en nation, med ledning av de uppgifte r, som erhållits från dess underrättel seväsend e, förutse, att ovädersm oln samla sig över dess
huvud, så kan den måhända företaga sådana åtgärder , att fre-

*

Nödtvån get att sona för egen säkerhet medförde , att de
flesta europeis ka stater redan på 1500-tale t brukade avsända
beskickn ingar till andra makter dels för att förbered a förbund
'Och avtala om krigspllaner, dels ock för att utforska motparte ns
avsikter. Vid sidan av den politiska underrät telseverk samhet,
som utövades av de vid främman de hov ackredite rade beskickning-arna , förekom även en underrät telsetjän st av rent militär
natur. Den militära underrät telsetjän sten saknade emeUerti d
från början någon egentlig organisa tion och dess verksam het
var liktydig· med enbart spioneri. Med tiden framstod emellertid nödvänd igheten av att ägna den militära underrät telsetjänsten större omsorg, enär man klart insåg denna tjänsts
stora betydelse för de mi}iitära operatio nernas lyckliga genomförande. Frankrik e kan säg·as vara hemland et för det första
p olitiskt-m ilitära underrätt e}seväEe ndet. Här inrättad e Napoleon
III år 1855 en över hela landet spridd, enhetlig t utbildad specialpo}is, vars huvudup pgifter blevo att bedriva underrät telseverk samhet i främman de länder och att bekämpa dylik i eget land.
Denna specialpolis, soin i det fransk-ty ska kriget utförde huvud-
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delen av det militära underrättelsearbetet, ställdes efter krigets
slut till generalstabens förfogande. Tack vare en g·od org·anisabon och ett målmedvetet arbete blev den franska underrättelsetjänsten snart den främsta i Europa. Helt naturligt är,
att denna tjänst före världskriget ägnade huvudparten av sitt
arbete åt Tyskland, och att detta arbete blev särskilt intensivt
i Elsass-Lothringen .
Sedan s~utet av 1800-talet hade Ryssland ett väl utveckat
underrättelseväsende. Landet var emellertid ej så hotat av
yttre som av inre fiender, vilket hade till följd, att den över
hela världen utbredda pol~sorganisation, som kallades Ochrana,
mer fick en rent politisk karaktär. Om också Ochranan ej från
början var avsedd att arbeta i det militäras tjänst, så var den
dock väll lämpad att vid behov tagas i anspråk för dylikt ändamål. Efter det rysk-japanska krigets slut försiggick den ryska
krigsmaktens återuppbyggande under fransk ledning och med
franska medel. Samtidigt med detta återuppbyggande bragtes
det ryska underrättelseväsendet in i de franska läromästarnas
banor. Omfattningen av den ryska underrättelseverksamheten
blev också oerhörd. Ej minst vi svenskar ha skäl att minnas
många av dess yttringar i vårt land.
Engelsmännen säg·a själva, att de började världskriget liksom de Napoleonska krigen med Europas sämsta underrättelseväsende och att de i båda fal1::m slutade med det bästa. I slutet
av 1800-talet och i början av 1900-talet torde också det engel!Ska
underrättelseväsendet ha stått ganska lågt. Lord Fisher omtalar
i sina »Memories», hurusom han i egenskap av befälhavare för
Medelhavsflottan fann det engelska underrättelseväsendet lida
av så stora brister, att han kände sig· förpliktig·ad att med egna
resurse r söka åstadkomma en förbättring. Med karaktäristisk
framåtanda träffade han avtal med framstående engelska affärsmän, och säkerligen även andra inflytelserika personer, på olika
platser runt Medelhavet om insändande av önskade underrättelser till en central samlingsplats i Schweiz. Resultatet av detta
arbete blev också, enligt lord Fishers egen uppgift, synnerligen
gott. I och med Englands inträde i ententen, och alldeles
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speciellt efter dess inträde i världskrig·et, började dess uncler rättelseväsende att alltmera g·öra sig gällande för att snart på
vissa områden b]jva det ledande. Detta underrättelseväsende
fick emellertid mera en politisk och ekonomisk än en militär
karaktär. Självfallet är dock, att England alltid behöll ledningen i detta hänseende i allt vad som rörde det marina området.
Som ett allmänt omdöme om den tysk1a underrättelsetjänsten före världskrig·et torde man kunna säga, att densamma
var mycket väl organiserad. Särskilt mot Frankrike och Ryssland torde ett vitt utgrenat kunskaparesystem ha verkat . Den
tilltag·ande rivaliteten på de marina och ekonomiska områdena
framtvingade även att Tysklands underrättelseväsende fann
berättigad anledning att syssels ätta sig med Eng1and. Tack
vare sina vidsträckta affärsförbindelser och sina många i alla
liinder uppträdande affärsrepresentanter, vilka i många fall
stodo i underrättelseväsendets tjänst, torde det tyska underrättelseväsendet ha förskaffat sig en g·anska god inblick i övrig·a
länders krig·sförberedelser m. m.
Enligt rysk uppgift bedrev Österrike sedan slutet av 1800talet en mycket intensiv underrättelseverksamhet i Ryssl:and.
Denna verksamhet var här, hksom i de flesta andra länder,
förenad med propag·andaarbete. Även Balkanstaterna voro föremål för förbundsmonarkiens intresse. Från fyra huvudplatser
bedrevs underrättelEetjänsten under ledning av generalstaben
i Wien. Under det att den rena militära underrättelseverksamheten leddes av officerare, stod bekämpanclet av främmande
underrättelseverksamhet under civil ledning·.
Trots sin officiella anslutning till trippelalliansen bedrev
Italien en vidsträckt spioneri- och propagandaverksamhet mot
Österrike, under det att samma verksamhet mot Frankrike,
vilket land före år 1902 varit huvudmålet, alltmer sköts i bakgrunden. Inför hotet från ententens sedan år 1910 samarbetande underrättelseväsenden tvingades trippelalliansens nationer
i detta avseende tillsammans. Sedan 1910 samarbetade sålunda
Tyskland och Österrike, huvudsaklåg·ast mot Ryssland, och sedan
borjan av 1914 Tyskland och Italien. Enligt tysk uppg·ift tycks

-sosamarbetet mellan de senare båda länderna ha förlöpt utan
friktioner, med Frankrike som gemensam intressepol. Samarbetet mellan Österrike och Italien gick däremot synner1igen
trögt, ty båda länderna misstrodde varandra och underhöllo
spioneriverksamhet mot varandra.
Under världskriget utsvällde underrättelseväsendet till förut
oanade proportioner. Det visade sig snart med full tydlighet,
att kriget skulle draga ut på tiden och att detsamma skulle arta
sig till en gig·antisk kamp, som fordrade förut otänkbara kraftutvecklingar, och vars utgång skulle komma att medföra oerb.0rda omvälvningar i de deltagande nationernas liv. Under
s.:l.dana förhållanden blev det en tvingande nödvändighet för
de krigförande att med alla till buds stående medel förskaffa
s1g underrättelser om fiendens läge, hans planer och avsikter
for att själva kunna i tid vidtaga motåtgärder.
På alla områden, det politiska, marina, militära, ekonomiska
och vetenskaplig·a utvecklades och delvis nyskapades därför ett
vnderrättelseväsende av jättelika mått. Inom det marina omrbdet måste snart sagt alla operationer, vare sig det gällde de
rena sjökrigsoperationerna eller handelskriget, trupptransporterna över världshaven eller överförandet av krig·sförnöclenheter
från en kontinent till en annan eller ett land till. ett annat,
b.Lsera sig på i möjligaste mån sanna unelerrättelser om fienden.
»Vad är fiendens läg·e och avsikt?» »Vad vet fienden om min a
planer?» Se där ett par frågor, som ständigt återkomma och
som enelast kunde besvaras med tillhjälp av ett gott underrättelseväsencle. Ett synnerligen talande bevis på underrättelse' 'erksamhetens oerhörda betydelse på det marina området under
världskriget är dess insats i bekämpandet av det oinskränkta
ubåtskriget. Det var nämligen underrättelseväsendet, som
genom att det lyckades lokalisera de tyska ubåtarna, i tid kunde
varsko motvapnen och i tid varna trupp- och livsmedelstransporter för närvaron av fientliga ubåtar och sålunda dirig·era
in de egna fartygen på säkra kurser. Det engelska underrättelseväsendet nådde så småningom en så hög gTad av effektivitet, att det hade vetskap om de detaljerade order, som givits
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till tyska ubåtar och övrig·a sjöstridskrafter, mnan fartygen
ännu lämnat hamn.
Även på det lantmilitära området tilltog underrättelseväsendets verksamhet med en förut oanad snabbhet. När världskriget å landfrontern a stelnat till ett ställning·skrig, visade sig
svårigheterna för en rationell spaning bakom fiendens främsta
linj er. En stor mängd nya hjälpmedel infördes då i underrättelseväs endets tjänst, såsom fotogTafering från luften, syft- och
ljudm ätningar, avlyssning av fiendens radio- och trådtrafik,
radiopej ling· m. m. För att man emellertid skulle kunna uppsamla, överbring·a, bearbeta och distribuera de erhållna underrättelserna, fordrades att personalen i hög grad utökades.
Under det att man före kriget haft särskild underrättelseavdelning endast i hÖgTe kvarter (hÖg- och armekvarter), fann
man sig snart tvungen att ha särskilda representanter för underrättelseväsendet ända nere i regements- och bataljonsstaber.
I detta sammanhang torde det ej vara ur vägen att med
några få ord beröra skillnaden mellan det sjömilitära och det
lantmilitära underrättelseväsendet i krig. Ett modernt landkrig
kan lätt, enligt vad erfarenheterna från världskrig·et visa, komma
att övergå till ett ställningskrig. Givet är, att den mängd av
försvarsmedel, som under sådana förhållanden anordnas mellan
de båda frontlinjerna, i högsta gTad försvårar införskaffandet
av underrättelser om fienden. Men å andra sidan innebär den
konstanta närheten till fienden stora möjligheter till ett noggTant observerande av honom. Genom användandet av förut
antydda tekniska hjälpmedel såsom flygfotografering, ljudmätning o. dyL erbjudas möjligheter för därför speciellt inlärd och
tränad personal att konstatera, om fienden verkställt några
omgrupperingar, om förstärkningar erhållits eller nya befästningsarbeten uppförts m. m. Genom avlyssning av fiendens
radio- och trådtrafik förefinnes möjlighet till erhållande av en
uppfattning om hans avsikter eller planer. Genom tag·na fångar och överlöpare kunna uppgifter erhållas angående förekomsten av nya trupper eller angående tillståndet hos fiendens
trupper eller i hans hemland. Det synes därför vara helt
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VJ S~
n!lturligt, att underrättelsetjänsten här kan g1vas en
mån rutinmässig prägel.
I motsats till armeerna arbeta flottorna mera så att säga
i det okända. På havet finnas inga nära varandra liggande
frontlinjer, som unelerlätta ett överblickande av fienden. Sjöstyrkor avgå från och ankomma t ill sina ankarplatser under
elen mörka delen av dygnet. De kämpande flottornas basom"
rårlen äro många g·ånger skilda åt av stora vatten, och flottorn as
hela uppträdande är ofta för ett otränat öga höljt i dunkel.
Få civila kunna identifiera de fartygsty per, de se, och erfarenheten har visat, att det uneler vissa siktbarhetsförhållanden
ofta är svårt nog även för en fackman att rätt avgöra fartygstyper och antal i en sjöstyrka. Flygspaningen är givetvis ett
synnerli gen starkt vapen i underrättelseväsendets tjänst, men
~iven här uppstå många gånger svårigheter just vid identifjerandet av olika fartygstyper. Om sunt tillämpade radiotaktiska principer iakttagas, försvåras möjlig·heterna till erhåluande
av upplysn ingar genom avl:yssning och inpejling·. Av det nu
sagda torde det framgå, att ett sjömilitärt underrättelseväsende
i krig synes hava att kämpa med större svårigheter än ett
bntmihtärt.
Här ovan har framhållits den stora betydelse, som underr~itte1seväsendet fick ifråga om bekämpandet av det oinskränkta
ubåtskriget. Såväl detta som elen engelska hungerbloekaden
äro faktorer, vilkas arbetsmetoder kunna hänföras tihl sjökriget,
men vilka till sina verkningar mera äro att: hänföra til.J handelskriget eller det ekonomiska kriget. Denna krigföring framkallade en synnerlig·en kraftig utvidgning av underrättelseväsendets verksamhetsområde. Sålunda anskaffades mängder av
agenter i neutrala hamnar, personalen vid legationer och kon sulat i neutral1a länder utökades och slutligen mångdubblades
naturligtvis den personal, som i hemlandet var sysselsatt inom
de tjänsteområden, som berördes av detta slags krig'förim; . l
själva verket torde också det rena handelskriget ha krävt den
största personalen i det engelska underrättelseväsendet.
Intimt förknippat med underrättelseväsendet framträdde
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Underrättelseväsendets uppgift blev i detta
propagandan.
hänseende tvåfaldig·, nämligen dels att giva eget propag·andaväsende sådana upplysningar angående f ienden, som med fördel
kunde utn yttjas i propagandans tjänst, dels ock att inom det
egna landet uppspåra verkningarna av den fientliga propag·andan för att härigenom giva egen motpropaganda möjligheter
att förtag·a verkan av fiendens arbete. Propagandaverksamheten torde väl närmast kunna inrangeras i det politiska underrättelseväsendet och fastän dess arbete börjat och burit frukt
långt inn an världskrigets utbrott, genomgick den under krigets
bets en utveckling·, som ofta tog sig· de mest fantastiska uttryck.
De alster av propagandaverksamheten, som framkomma under
kriget, buro tydligt vittnesbörd om att ing·a offer av något slag-,
Yare sig ifråga om sanning, heder eller guld skyddes för att
nå målet.
Att med bestämdhet yttra något om underrättelseväsendets ställning i olika länder efter världskriget är givetvis en
mycket vansklig sak. Alltför stort misstag torde man emellertid
ej begå, om man antager, att Englands intresse för Tyskland
svalnat utom vad beträffar detta lands kemiska industri och
dess flygindustri. I stället har intresset för Frankrike ånyo
vaknat och alldeles speciellt för det franska flygväsendet, varom
bl. a.. uppdagandet av en eng-elsk spioneriverksamhet i Frankrike
i dessa dagar bär tydligt vittnesbörd. I övrigt kan det nämnas,
att år 1920 väcktes förslag såväl i England som i Frankrike
om ökade anslag till underrättelseväsendet.
Det fransk1a underrättelseväsendet har efte r krig·et undergått den förändringen, att dess central, som, förut legat i g·eneralstaben, nu blivit fl yttad till utrikesdepartementet. Detta
visar, att den militära underrättelseverksamheten för närvarande ej läng-re innehar första platsen utan att elen politiska
trätt i förgrunden. Därmed vare ej sagt, att Frankrike förlorat
något av sin gamla auktoritet ifråga om militärt underrättelseväsende. Den efter världskriget ändrade politiska situationen
har endast medfört, att denna verksamhet funnit nya arbetsfält.
I stark intressegemenskap med det franska underrättelse-
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väsendet stå vissa av de nya europeiska staternas. Det polska
underrättelseväsendet säges vara synnerligen livakti gt och ägn a
sitt huvudintresse åt Tyskland och Ryssland. E nligt tysk upp g·ift överträffar det polska underrättelseväsendet ifråga om spioneriverksamhet det gamla Rysslands, vilket inte vill säga så litet.
Ett g·ott betyg får också, enligt tyska kälJor, det tjeckoslovakiska underrättelseväsendet, som uneler fransk ledning· nått
en hög grad av effektivitet. Ett mycket gott samarbete lär råda
mellan de politiska och militära delarna av underrättelsetjänsten
med ledningen förlagd till kabinettskansliet i Prag. Det tjeckoslovakiska underrättelseväsendet torde närmast intressera sig
för Tyskland.
Kommer man slutligen till Ryssland, finner man, att underTättelseväsendet här i stor omfattning samordnats med politisk
pTopaganda, vars verksamhetsfält synes vara till finnandes över
hela världen. Sedan år 1919 finnes emellertid även ett mycket
aktivt militärt och ekonomiskt underrättelseväsende, vars personal till stor del rekryteras från den gamla ryska intelJigensen.
Om Ryssland sålunda bedriver en intensiv underrättelseverksamhet, måste det även påpekas, att motverksamheten häremot
i många länder synes hava tagit s1g g·anska kraftiga uttryck.

chotta ords eg·entliga mening. Den innesluter i sig· ett lands alla
ekonomiska resurser. Förekomsten inom landet av r åvaror, som
därstädes kunna förädlas i form av livs- och krigsförnödenheter,
storleken, möjligheten och nödvändigheten av import och export,
mängden och effektiviteten av landets transportmateriel, såväl
J:]ytande som rullande, jämte flera andra omständigheter få härvd t agas i betraktande. Ett lanels så att säga vetenskapliga
krigsduglighet kan ock sägas inverka på den ekonomiska faktorn.
Världskriget har visat, att den moderna vetenskapen, och särskilt då naturvetenskapen, förmått, att under krigets hårda
press, uträtta ovärderliga ting· ej endast i det militäras tjänst
uLan även för underhållandet och stimuleranclet av landets f örmåga i stort at t uthärda kriget. Helt visst kunna ytterligare
en mångfald omständigheter framdragas, som belysa betydelsen
av elen ekonomiska faktorn, men det sag·cla må vara tillräckligt
för att framhålla denna faktors oerhörda vikt.
I den militära faktorn inbegTipes kollektivbegreppen människor och materiel. Hänsyn får ej endast tagas till storleken
av den för vapenbruk tillgängliga delen av ett lanels manliga
befolkning utan till befolkningen i dess helhet, enär under krig
sådana arbetsposter, som under fredsförhållanden bestridas av
män, i många fall måste skötas av kvinnor samt även av barn
och åldringar. Stor hänsyn måste naturligtvis vidare tagas
till den vapenföra människamängelens sannolika krigsduglighet,
vilken i sin tur blir beroende av utbildning·sticlens längel
och effektiva utnyttjande samt elen tillg·änglig·a materiella
utrustningen. Ofta framhålles, att det ej är materialen utan
moralen, som bringar seger. Detta är enelast delvis sant,
t y utan en god, tidsenlig och tillräcklig materiel vinnes i våra
dagar inga segrar. Ifråga om ett lands materiella resurser
sammanfalla de ekonomiska och milåtära faktorerna i många
stycken. Av ekonomisk betydelse är t. ex. förefintligheten av
för kri gsbruk användbar råmaterial; av militär betydelse blir
denna råmaterial först sedan elen förädlats så att den kan tagas
i bruk för militära behov. Världskriget har visat, att industriens krigskapacitet är en faktor av överväldigande betydelse.

För att erhålla en rätt uppfattning om ett lanels förutsättningar och förberedelser för krig måste man stuelera vissa för
ifrågavarande land karaktäristiska faktorer, vilka kunna sam manfattas under rubrikerna ekonomiska, militära, politiska och
psykologiska faktorer.
Som elen kraftigaste drivfjädern till framkallandet av ett
modernt krig framstår alltmer den ekonomiska rivaliteten mellan
nationerna. Men om sålunda rent ekonomiska fö rhållanden kunna sägas kraftigt bidraga till framtving-andet av ett krig, bidraga de i lika hög gTad till underlättanclet och möjliggör andet av
ett krigs förande . För att framgångsrikt föra ett modernt krig·
fordras det, har det sagts, pengar, pengar och åter pengar. Den
eiwnomiska faktorn innefattar emellertid ej endast pen g·ar i
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Ett exempel härpå är den amerikanska industriens stora inflytctnde på krigets utgång. För att emellertid ett lands industri
Plla överläg·senhet skall vara l iktydig· med militär överlägsenhet.
fordras det tydligen, att sådana åtgärder redan under fredsti d
;'ro vidtagna, som medgiva de materiell.a resursernas förvandling· till militära resurser på kortaste tid.
Den politiska faktorn innefattar bl. a. ett iands politiska
förhållande till andra nationer, förefintligheten eller sannolikheten av alJ.ianser, landets styrelsesätt, regeringens makt över
folket, de politiska ledarnas karaktärer och inflytande o. s. v.
En stark politisk ledning är under krig lika oundgängligen nödvändig som en stark militär ledning·. Clausewitz' ord, att »krigfi:iring och politik äro ett», hava i ett modernt krig fått en
ännu större betydelse än under äldre tider. Exempel på en
kraftfull politisk ledning har man under världskriget i Frankrike
nnder Clemenceau och på motsatsen i Tyskland under BethmannHollweg. Det har nyss framhållits, att landets styrelsesätt och
regeringens makt över folket äro politiska faktorer av största
Letydelse. Ihågkommas måste, att förr i världen ku nde ett
krig föras utan att det ägde medg·ivande eller ens medverkan
av nationens flertal. Nu för tiden däremot måste hela nationen
msätta sin enade och samlade kraft på att vinna kriget. Någon
sådan nödvändig enighet och samling kan aldrig uppnås, om ej
Jandet har en regering, som föresatt sig som sin uppg-ift att
fo ra en målmedveten krigspolitik Ett av villkoren för att en
s~dan politik skall kunna frarng·ång·srikt föras i krig· är emellerti d att landets regering· redan i fredstid fattar betydelsen och
nödvändigheten av att föra en bestämd nationell politik.
Vid bedömandet av en nations krigsvilja och krigsduglighet
spelar elen psykologiska faktorn en stor roll. Härvid inverka
naturligtvis sådana omstänclig·heter såsom religion, folkras, folkbildning·, levnadsstandard m. m. Framför allt är emellertid
studiet av ett lands historia ägnat att ingiva en god föreställning om nationens psykologiska faktor. Historien återupprepar
sig· sj älv, heter det. Man har rätt att räkna med, att samma
nationella strävanden och handlingar, som i sekler utmärkt ett

folk, skola förefinnas även nu. Ett folk , som har samma rasbet oning och karaktä r nu som för sekler tillbaka, kommer troligtvis att vid enahanda situationer handla som i gång·na tider.
Tillfälliga förändringar i det militärpolitiska läget kunna ej beräknas att i högre grad förändra en nations psykolo/giska faktor.

*
Underrättelseväsendet s verksamhet sönderfaller i trenne
områden: hopsamlandet, hearbetandet och distribuerandet av
underrättelserna. Dessa tre områden kunna ej klart åtskiljas
utan gripa ofta in i varandra. Här nedan skola de var för sig
behandlas och, då så lämpligen låter sig göra, med speciell h änsyn till det marina underrättelseväsendet.
Hop smnlandet av underrättelser får i fredstid ett betydligt
mera inskränkt arbetsområde än i krig·. I fredstid måste emellertid ett noggrant studium av de fyra förutnämnda faktorerna,
ekonomiska, militära, politiska och psykologiska, bedrivas. Detta
sturhum bör givetvis i främsta rummet inriktas på de länder,
som härvidlag kunna vara av största intresse med hänsyn till
rådande politiska förhållanden. De källor, som i fredstid stå till
buds för ifrågavarande studium , äro naturlig·tvis varjehanda
presspublikationer och olika slag av facktidskrifter m. m. samt
meddelanden från egna beskickningar utomlands. Redan i fredsLid framstår såsom en nödvändighet att goda förbindelser uppr ätthållas mellan de civila och militära myndigheterna i vad rör
åtgärder för upprätthållande av allmän ordning· och vissa av
det civila polisväsendets åtgärder i övrigt.
I krigstid måste nu berört samarbete ytterligare skärpas,
på det att större resultat må utvinnas. Givet ä r, att antalet
l:ällor för underrättelseväsendet i krig·stid utökas högst väsentligt, helt enkelt därför att många av de h änsyn, som måste
tagas i fred, i krig- kunna kastas överbord.
Av de sp eciella organ, som i krig·stid kunna tänkas fournera
det marina underrättelseväsendet kunna anföras:
l. Eg·na och allierade spanmgsorgan såsom över- och undervattensfartyg samt flyg.
Tidskrift i Sjöväsendct.
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Som en allmän regel skall anföras, att underrättelseväsendets personal alltid måste ställa sig skeptisk mot varje erhållen
uppgift, som ej är fullt bevisad. Churchill anför härom i »World
Crisis» del I: »The function of the Intelligence Division is not
merely to collect and pass on the Munchansen tales of spies and
untrustworthy ag·ents, but carefully to sift and scrutinize the
i ntellig·ence the y receive and in putting· it forward to indicate
ihe degree of prohability which attaches to it».

Egna och allierade signalstationer, fyrplatser m. m.
Egna och allierade handelsfartyg.
Egna och allierade avlyssnings- och pejlstationer.
Fångar och desertörer.

Av de allmänna organ i underrättelseväsendets tjänst, frå n
vilka det marina underrättelseväsendet kan tänkas hämta uppgifter, kunna nämnas:
l. Tidningar och tidskrifter m. fl. publikationer från fiendens ,
neutrala, allierade och eget land.
2. Post, telegTaf, telefon od1 radio till och från fiendens, neutrala, allierade och eget land.
3. Spioner och agenter i fiendens land och i neutrala till fienden gränsande länder.
4. Besökande och resande till och från fiendens , neutrala, allierade och eget land.

Var och en, som sysslar med hearbetandet av erhållna underrättelser, måste sålunda vara beredd att kunna verifiera
varje resultat, som hail uppnått, och detta med bevisade fakta
och sådana fakta, som så att säga icke äro av för gammalt datum.
Ett arbete, sont baserar sig· på ett dylikt (gammalt) faktum ,
giver nämligen ofta en felaktig slutledning vid tiden för dennas
framläggande. Tiden är en allt betydande faktor i detta fall,
och detta gäller i alldeles speciellt hög gTad det marina underrättelseväsendet. Den hastighet med vilken förberedelserna
och utvecklingen för ett modernt sjöslag fortgår är mycket
stor, och sag·cla manövrars lycklig·a utförande blir i högsta grad
beroende på att snabba och riktiga underrättelser angående
fienden kunna erhållas.

Det är ej avsikten att här ingå något närmare på de olika
ovan uppräknade källorna. På grund av ämnets natur skulle
nämligen ett s.~ clant förfarande bliva både svårt och synnerligen vanskligt.
I ett senare sammanhang· skall emellertid
spioners och agenters verksamhet något närmare beröras.

Bearbetandet av erhållna underrättelser består i stort sett
av en kritisk och systematisk analys av materialet för att därur
erhålla ett i möjligaste mån klart och sant svar på de frågor ,
so:m i varje fall önskas få besvarade.
De underrättelser, som erhållas, kunna l) tag·as för fakta,
enär de äro helt verifierade, 2) antagas vara sanna ehuru ej fullt
verifierade och 3) vara overifierade rykten eller antaganden .
För att effektivt behandla elen mängel av underrättelsematerial, som kan beräknas erhållas, fordras en noggrann arbetsfördelning. De erhållna underrättelserna äro nämligen ofta av
elen natur, att det erfordras specialkunskap för att ur dem
erhålla något av värde. Sålunda kräves t. ex. särskilda förut sättningar för att kunna effektivt behandla uppsnappade fient liga radiomeddelanden, särskild utbildning för uttydande av
flygfotografier, särskilda kunskaper för att förhöra fång·ar m. m.
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Bearbetanclet av erhållna underrättelser avser ju att g·iva
en i möjligaste mån klar och sann bild av läget hos fienden.
Ju flera antaganelen och gissningar, som måste medtagas för
att komplettera de erhållna upplysningarna, desto mera missvisande och felaktig kan elen uppfattning bliva, som erhålles av
fiendens läge och avsikter. Härmed vare dock icke förnekat
möjligheten eller ens berättigandet av ett antagande, när fullt
bevisade unelerrättelser ej stå att uppbring·a. Sannolikheten
för att en fiendes avsikter gå i en viss riktning·, får härvidlag·
stödja sig på övriga kunskaper om honom. Det finnes en
gammal regel, som säger, att man alltid kan antaga, att fienden
kommer att företaga det, som blir mest skadligt för motståndaren. I de fall, att man ej genom fullt verifierade underrättelser lyckats att förskaffa sig en klar uppfattning om fien-
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dens avsikter m. m., torde det vara klokt att ihågkomma denna
regel och handla därefter.
Framför allt är det vid hearbetandet av erhållna underrättdser farligt att göra sådana antaganden eller slutsatser, so m
överensstämma med gTanskarens egna önskningar eller åsikter,
men som ej äro fullt bevisade. Ett resultat, som baserar sig
på ett antagande av dylik art, kan få de svåraste :följder. För
all underrättelseverksamhet såväl i fred som framför allt i krig
gäller, att det är bättre att ej lämna några uppgifter alls än
att lämna felaktiga eller på lösa antaganden grundade sådana.
Sedan de från olika källor influtna underrättelserna bearbetats, skall resultatet härav överlämnas till dem, som kunna
vara härav i behov f ör att bidraga vid fattandet av beslut angående egna dispositioner. Man kan säga, att den. tid, som åtgår för att upptaga, bearbeta och distribuera underrättelser m·
värde för den egna krigföringen är ett mått på underrättelseväsendets effektivitet. På grund härav är det snabba och planmässig·a clistribueranclet av unelerrättelser en funktion av lika
stor betydelse som dessas hopsamlande och bearbetande.
Med hänsyn till de bearbetade underrättelsernas bety~el se
skiljer man mellan sådana, som kräva omedelbar distribution .
och sådana, som kunna anstå för att inflyta i den periodiska,
rutinmässiga distributianen. Att avgöra det medel, den väg
och den hastighet med vilka olika slag av underrättelser skola
utsändas, blir i sista hand en omdömessak. Faktorer, som härvid inverka, bliva givetvis meddelandets vikt och tillgängliga
förbindelsemedeL Utan ett snabbt och säkert verkande förbindelseväsende blir all underrättelseverksamhet illusor isk. Såväl
insamlandet av erhållna underrättelser som distribuerandet av de
bearbetade resultaten bygger helt enkelt på :förbindelseväsendet.
Den dagliga, rutinmässiga utsändningen av underrättelser
nv allmän natur, d. v. s. sådana, som beröra det allmänna krigsläget m. m. och äro av den natur att kunna stimulera personalens moral, böra tillställas så många befälhavare som möjligt i
enlighet med särskilda distributionsplaner. Det torde lätt låta
sig göra att uppställa dessa underrättelser efter ett visst lämp-
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Jigt fo r mulär. Härigencxm vinnes överskådlig·het och reda varjämte många gånger tidsbespari1:.g gör:s. Speci~lla underrät~
telser böra däremot en dast tillstallas saclana befalhavare, som
direkt beröras härav.

Världskriget har visat att det eng·elska underrättelseväsendet uppnådde en synnerligen hög standard. Churchill säg·er
med rätta om det marina underrättelseväsendet: »Our Intelligence Service has won and deserved worldwide fame ». Det torde då vara av intresse att se, var det engelska marina underrättelseväsendet var förlagt. Det kan då genast fastslås, att
Admiralty var centralen för detta underrättelseväsende. Till
Aclmiralty gingo alla underrättelser, där bearbet ades de, och
därifrån distribuerades de erhållna resultaten i lämplig form.
Den med underrättelseverksamhet sysselsatta personalen i Admiralty utökades under krig·et i hög grad och nådde uneler ledning av män som sir Henry Oliver och sir Reginald Hall en hög·
grad av effektivitet, vilket kanske bäst belyses av det förhållandet att det i slutet av år 1916 tog sammanlagt enelast c:a en
ti~me :för att avläsa och inpejla ett tyskt radiomeddelande, att
per tråd insända detsamma till Aclmiralty, att därstädes forcera
detsamma och åter chiffrera det på eg·et chiffer och att slutligen
signalera ut det till behöriga unelerlydande befälhavare.
Av erfarenheterna fr ån England att döma, synes det vara
klokt att förlägga det marina underrättelseväsendet till ett centralt ställe, vilket i krig bör vara högkvarteret och i fred marinstaben. Att på sjösty rkorna bereda plats för någon personal,
som skall i större skala utföra underrättelsetjänstens uppg~fter,
torde ej vara tillrådligt, dels med hänsyn till svårigheten att få
tillopp av primär material, dels ock med hänsyn till svårighet en
att ombord bereda sådana utrymmen och arbetsförhållanden,
som erfordras för bedrivandet av en effektiv unclerrättelsever ksamhet.
...

:I~

*
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Det torde vara skäl antag-a, att det i de flesta länder utövas
främmande underrättels everksamhe t, vilken söker att medlojala
eller illojala medel förskaffa sig- Önskade upplysninga r, särskilt
på det militära området. Att i fredstid bekämpa ett elylikt
illojalt förfarande blir ej så mycket de militära som fastmer de
civila myndighete rnas sak. Att ett samarbete mellan nämnda
myndighete r i detta fall är av nöden, synes uppenbart.
Det arbete, som i fredstid uträttas mot ett främmande un derrättelsev äsende, måste oftast ske i det tysta. Vad det rent
mi litära området beträffar, måste naturligtvis iakttagas, att
alla ämnen av den natur, att de ej få komma obehöriga till del,
verkligen omgivas med nödig sekretess. Framför allt måste det
ihåg-kommas, att radion i våra dagar är så att säg-a allmän
egendom, vilket har till följd att ett avgivet radiomeddel ande
kan avlyssnas av vem, som vill.
I krigstid blir motarbetan det av det fientliga unelerrättels eväsendet en sak av nära nog- utslagsgivan de betydelse. De medel,
som härvid stå till buds, äro naturligtvis i första hand censur på
post, radio, telefon, teleg-raf och press, skarp pass- och personkontroll och ett nog-grannt övervakand e av alla främlingar och
rnisstänkta individer. Härvid måste g-ivetvis samarbetet mellan
militära och civila myndighete r bliva än mer intimt, om bästa
resultat skall kunna erhållas.
En synnerligen viktig del i bekämpande t av krigsunderr ättc:lsers spridande till obehöriga är, att egen krigsmakt tillhörande
personal får klart för sig de svåra följder, som ett obetänksam t
handlingssä tt i detta hänseende kan komma att medföra. Sagda
personal måste underrättas om vikten av att aldrig utom
tjänsten yttra något om den militära situationen, om planer
eller avsikter. Det är visserligen möjligt, att de uppgifter, som
av obetänksam het lämnas, många gånger icke äro i och för sig·
så värdefulla, men en driven spion eller agent kan g·enom att
sammanställa ett flertal, till synes obetydlig-a och värdelösa uppgifter skapa s~g en ödesdigert klar bild av en viss situation.

*

*

*
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Ofta anses begreppet underrättels eväsende vara liktydigt
med spioneri. Det är visserligen sant, att spioneriet är ett av
underrättels eväsendets många medel, men det är långt ifrån
{Id enda.
Det torde vara berättig·at påstå, att i ett modernt krig·
spelar elen rent militära spioneriverk samheten en mindre roll
än vad fallet varit i äldre krig. Skall en spion kunna lämna
verkligt värdefulla upplysninga r, måste han hava tillträde till de
ställen, där sådana finnas, el. v. s., där den politiska och militära
ledningen verkar. Detta pekar hän mot att en krigförande i
själva verket måste för ändamålet köpa en eller flera högt upps<ttta personer i motståndare ns läger, vilka hava möjligheter att
inhämta upplysninga r av avgörande värde. Den vanlige medborgaren har i allmänhet mycket små förutsättnin gar för att
kunna anskaffa någTa värdefulla upplysninga r, helt enkelt emedan han praktiskt taget aldrig kommer i tillfälle att få några,
och emedan han ej har tillräckligt militärt skolat omdöme att
Tätt bedöma en dylik uppgifts värde, om han någon gång skulle
±'å. en. Om det däremot, som nyss anförts, lyckas att köpa inflytelserika personer i fi endens läg·er, erhålles. en kolossal trumf på
hand. Att engelsmänn en i detta avseende lyckats synnerligen
bra under världskrig·et, vilket förhållande bör i hög grad ha
bidragit till det eng-elska underrättels eväsendets effektivitet ,
framgår med önskvärd tydlighet bl. a. i ett uttalande av Captain
Mc Namee, U. S. N. i den amerikansk a Proceedings , september
1924, vari denne säg-er: »Ag·ents in adjoining neutral ports
were a great help , but the ramification s of espionage reached
into the highest quarters. Rad Germany been victorious there
might have been some interesting· house cleaning in Berlin; but
after the overthrow of a g-overnement, traitors have a way of
_g etting transformed into patriots».
De uppgifter av militär natur, som den vanlige spionen får
i uppdrag att lösa i krig-stid, torde ofta bliva av mindre bety·d ande art. Erfarenhete n har visat, att såväl de tyska spionerna
i England som de engelska och amerikansk a i Tyskland hade sig
förelagda skälig·en enkla uppgifter, vilka ofta voro uppställda i
form av ett slags frågeformul är. Det måste alltid ihågkommas,
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att en spions tillförlitlighet många gånger är en: högst variabel
faktor, och att vidare den tid, som åtgår för en spion att säkert
få fram en rapport, ofta kan bliva ganska lång, varför situat;onen har kunnat väsentligen förändrats, innan rapporten an gående densamma kommer fram . Dessa förhållanden göra, att
det värde, som kan tillmätas en spions meddelanden, ej är alltför stort.
Vad beträffar tillförlitligheten, är denna naturligtvis minst
hos den lejde spionen. Krigserfarenheten har visat, att det i
allmänhet är mycket svårt att skaffa tillförlitliga spioner bland
ett fientligt lands egen befolkning. Även köpta neutrala spioner, ofta rena äventyrare, torde ej heller vara mycket att lita på.
Däremot kan man nog i detta hänseende ställa utom tvivel tillförlitligheten hos de personer, som ha sin verksamhet i ett
krigförande land, men, som genom börd eller andra förh ållanden anse sig tilll1öra motståndarens folk. Att beniäm,na sådana individer spioner och härvid inlägga den) vanliga föraktfulla klangen i tonen, är ej rätt, ty dessa människor offra sina
liv för sitt land med samma mål för Ögonen som deras bröder på
slagfältet. Om man emellertid, som nyss framhållits, icke
kan misstro den ärliga viljan hos nu berört slag av kunskapare, måste man dock inse och räkna med de stora
svårigheter, de ha att kämpa med.
Man måste sålunda
tag·a med i berä:kning·en att de, för det första, ha små
utsikter att kunna anskaffa några värdefulla upplysningar och
att de, för det andra, troligen äro övervakade redan i fredstid.
Ett gott exempel härpå lämnar förfarandet med ett antal tyska
agenter i England före krig·et. Myndigheterna hade här redan
i fredstid uppspårat vissa individer, som lämnade unelerrättelser till Tyskland beträffande militära angelägenheter. För att
emellertid ej förråda denna sin kunskap och därmed alarmera
agenternas uppdragsg·ivare, vidtog man före kriget ing·a åtg·ärder mot dem. Man lät dem i lugn och ro fortsätta sin verksamhet och nöjde sig med att noga kontrollera deras förehavanden .
Samma dag, som kriget förklarades, häktade man alla dessa
agenter utom en, som lyckades undkomma. Den förre detektivchefen i London, sir Basil Thomson, skriver i sin bok »Queer
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People» om resultatet av denna åtgärd: »The result of this
sudden action was to clrop a curtain over England at the vital
moment of mobilisation. The German Intelligence Service was
paralysed. It could only guess at what was happening· behind
the curtain, and it guessed wrong».
Det har tidig·are antytts, att neutrala medborgare i allmänhet ej kunna anses vara pålitliga såsom militära spioner. Med
spion förstås då en kunskapare, som har till uppgift att direkt
i det fientliga landet anskaffa önskade militära upplysning·ar,
som kunna vara av skada för fienden. Däremo1t lämpa sig neutrala medborgare förträffligt såsom hanclelsspioner, el. v. s. sådana, som ha till uppgift att inrapportera läget å d.en ekonomiska
marknaden och i övrigt göra iakttagelser angående det allmänna
läget och moralen i det fientliga landet. Genom sin egenskap
av neutral undersåte har han i allmänhet tillträde till et~ krigförande land, varest han kan göra sina iakttagelser, vilka han
efter hemkomsten till sitt eget land på överenskommet lämpligt
:oätt meddelar sina uppdragsgivare. Världskriget har också
visat, att neutrala agenters verksamhet varit av stor betydelse
på det ekonomiska området, och de deltagande ländernas underrättelseväsenden torde haft synnerligen god hjälp av sådana
ag·enter särskilt vad beträffar iakttagandet av handeln på
fiendens land och elen transitohandel till detta land, som gått
Över neutrala länder.

Historiens erfarenheter påvisa, klart elen oerhörda betydelse,
som måste tillmätas underrättelseväsen dets verksamhet såväl i
krig· som fred. Att en dylik verksamhet kommer att utövas
även i framtiden är uppenbart, ty allt underrättelseväsend e
bottnar i den djupaste av alla mänskliga instinkter. självbevarelseinstinkten. Så länge den mänskliga naturen bibehåller
samma skapnad som från begynnelsen, kommer unelerrättelseverksamheten att tagas i människans tjänst, men dess betydelse
kommer att i framtiden bliva ännu större och dess verkning·ar
så utslagsgivande, att de ej få förbises av någon.
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97 Amitalilelct lt;u· ileslut at alt elen Jlll\ anmele i ll(lclningcn ;n· ol"l"iccr;tJ·c ~ l;all uppltöt·n alL g~ill<l. odt <tH l"i·;umlcJc.-; dcc;-;a .;;kuLt llj J[JClcLts
följande l;alegol'lct·:

Meddelande från främmande manner.
Medclelacle f1·iin l\IaJinstabcn' U tJi liesaYdC'l ning.
(D cccmlJcl· mi'tnael 192;) och Jnnum·i m i't nacl Hl2G).

England.
Bntssey's ;\ nmw l rcelogö1· elen Y~ilLiucl a skepp.'<J;onslnJJdöt·en si t' Gcm·g Tllursto n för· sin upp[altning om lltlr ha mticlens sla gsJcepp, Yilka j sig ;;kol a inn efH ll a daL g1ova mtillcriel.o:
sl agln·art, lHmga 1l'm·lygC>b ol'fensil·;t cgenslmpo· ocli liJ:yssarcns t·örli g!Jct, lwmma att te s ig.
Si1· C:cmg fö1·esl iu· ett. l'mlyp;. Yilkct, fö.1ulom Hlt deL ;::,];:all Y::tJ· a
i det niiunm;te l ik a stm ·lit lJe;;tyc-kat som det uneler 1Jygg11all Ya ra nek
slagskeppet »:\elson», Lan gii,J·a atil;illigct Lnops stöne far·L oC;ll littnn a
ombm·cltaga 30 flygplan.
Ell. si1dnnt Im·l y.g sk ulle bliv ll 7,000 lon .'
mindre iin »Nel.son>> och hliva hillig;u·e. De;;s huvucklHi.a IJm·cle nu·n :
Lingel 7;)0 It., clcplaccm c nt 28,000 lons Lut 2G,:i knop. Bestycl;n in gen
skulle ut göuts D.Y (i- 40 cm. ]i'a n onel' i t1·ippelto.L·n oc:h 10- 12 e:nt.
hLfLviiu1.s k anoner och fadygcl.s \· itnLt clcL11· ~ kull e s l;ydcl ns av 2fi oclt
30 c m. p~m saL
Med dc grova J"mone1·na u jljJ."Lii Il cla Iö1 u t slilille el et öyri ga. diicl,c l
]Jl.i.va fritt fö1· s tart och l ancl nin.g H\' Uygpl a nen.
Inga s k orslena t·
sku lle fi nn as ullln röken f1· im p;mnm·na sk ulle 11lgii genom ltoLisonta l n.
med va l Len överspol ade 1·iit·.
(Th e IlHlll]JSh irc Theleg-t a ph and Post 11 d ec. 1925).
Krys.oa1·en »D iomeclc» ha e HYgi't tt t ill N'ya Zeel Hnd för· alt ijci.n .stgöra i detta Jancl ., flotta tilb;un nwn s m ecl ];1 Fsm·e 11 »Du ncdin», som
1ed an bci.i.nncl" si g å d en na sla liuu.
AusltH li slm ki·yssat·cn »Melhout·n e» lwr rl\·gi'ttt iil'l lVIeclcllun·ct fiit ·
t jänst i 1\I cclcl h ,n·s[lotbul 1mder sex m å lmcler, J;ey ssaren »Delh i »
( engel sk) t jiinstgöt· i utbyte i aushalisliet flottan ,
(The Kavy, december 1925).

K\ccutive ol'ficcJ·c
J<~ngen C' CJ' o ITic l'l ·'
l\f ccli cd oH i cc.1 "
D entnl o['[iccl ·'
i\cco unt ofi ict'J·,-;
l ns h·uclm· oUiu' l .-;
C lif\ pla i n s

Slt i p11Ti glt t ofri e:c1 ··'
0Hlnancc ol'l'iCC'i·s
E lecil'ical oi"J'icct·s
Sclwolm aslcrs
\Vm·ellmtslcr.'
Jlo,ral J\fmin o[f ie:cJ·.c
( i\;l.V<tl ;\llcl .1\liJi't.my Hcconl 2:J nol". Hl2G).

H ela Atlanlf'luHan lm.1· lill elen 10 oktoileT uppch i'tllit sig .i clc
s lwLtska IanalltlCil och clii1· föJctagit Ö1 nin g;u . D en ~ttcniimlc sed;tll
till Hosy-th och Lomme1· Hlt i hö1jan ;W clccemllt'l· ;tYgi't tlH POL·LLtncl
för U!ldCJ·h~tl l s mbelen och , -j nl l'l'jJC I·mis;;ion.
.1\Iede llwY.sfloltnn h;n a\·slutat ;; ibt lllllJehill.l i O.s l1·;t .1\Ieclellli\Yl'l ue:l1
stöne clelcn aY flot tan a 1·g icli sccleJ·nlcl·n lill J\IaHn, clii1· l1da fJollan
var f ullL tl ig L snml nel elen :22 oklolle'l'.
TtLrl;aJ·na belH!htaclc de nn a
lVIeclell wys f'L oUan s cxpcclil inll och nitgut engcl .s l;a lir·yssn1 es upplti1dancle
i Svmla I-Lt1·ct .som cH Jöt·c;ök fl·i111 engel sk s icla att utö1a l,iyc:k i
I\{os ulfJ·i.tgan. ·l ~.rsl;a l'l'get i n gen Hll sc'tg elen som ctl. .s leg i bilcl antld a\·
en cnhei'i[ l onL mut sot·jcllC[lLLlJlil;cn. Pil tudctu·nas föH•sblilningat mot
att elen engebka l'lt•tl an sl;ulle l'i't <lllY~incla ele ;nm ilil iiJ ·i sC l tHie g t ehislia
Ö>.u·n a so m flo lll ms föd;];u ad c clc11 g1·cki .-; ka 1 egct· ingtc' ll, att n itgot IöJ·clrag hiiHJill ie:lie l;unn c a,·,lula-l.-;, Del engelska ull iJ,c,o;cJcp:utcrncnl e t
förl;lal ark HLL J\fcclc l ha\·si'Jollnns öming;ti· lwlt och lt ~tllc t YtH il l' fJcclli g
lw1·akbt·.
Av clc Jy1 a l'ö1· 182.:i--J 92Ci he1·iljncle l; 1·ys.s;\L·na sku lle tYi't päbö1:jas
i ok lobe,t· p;t öl'log.s1·m·ycn i Dcvonpolt oclt J'o1tsmoutll och dc c\l1cl1 a
två å p 1·intta Y at'\' j l'cllt·ualoi 192G. Som li l\\·~i l stapcllliiclclm ·na i't ödogsvmTen ~iro uppt ag na nv 1·cspel,t i1·e kn-,;oaJ ·na »COL·nwalh> oc:h J>SuHoll< »
oe:lt icl;c b li \·;\ led iga I'ÖlJiin i slutet al' jctnumi. Hl2G lwnna iven dc
h åcla för·stn~imncla lil'.)'''al'Jta ic-ke p>tlJötjas fö1Tiin i början H\' Iebt·ttaLi
192G. Della uppc;kjtllanclc ;t,. IJygganclct m i-;k;H· ul g iflc•rna för· i'u· 192!)1826.
D en seclH n lYa iu i J'OJ·blJloulh jlitgitencle ombyggnaden av sl agkl -yssm·en »Hcncmm> ii1· nu m·sl utacl och li.1·yssaren slinll t illilia med
»Hepu lse», som nm·iin ts Iö 1 p1insens av \\'ales 1·esa till Afl i ka oc:h Syclmnerilia, äter i ng;\ i slag lil'}'SS;u·esL<liPrn i At l a n t [lotta n, som eLit-i genom
u pp n i'Lr sin fttlla styl'l;a a1· 'i.1·e Lutyg.
( l\Lu·in c Hundsclwu, 0 h:iflct 1D2.)).
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U-bi'1tcn »I\27», so m bö1·jacle sina p1 m·tm·el ' elen 1 december 192:i.
l\Ommer att de11 l fclJJ·uar i in~iitGas i t.ji\n.-;t.

Frankrike.
r samiland nwd lakliskt ÖI' LtingaL: lia\·a ullL ~~lliglletskJ·y><sni:ngar
fö 1-etagih tm·cl alla dc np cll cJ· mmlcuri sen< dc u-bi'tt m·na. Si\ lttneLt
830
]l;u: »Dupuy el c Lom e» (
tons), »He~·;nauLi» och »LagJ·angc» nyligen
1240
~
hcl\ligt avslutat en 23 dagars e~q)edition; »Gustave Z6ck» oc lt minu1;~1ten »Clw ill<ep> lwva l'ullb01elat en :t,OOO milcs iiircl i Medelhavet och
930
\tlantcn och miLllL-lx\teLJ »Ca ll ol» (ton><) har hällit sjön tmeleL~
1300
:;o claga1· i st1·>ick . Dc nya tt-biLlarna »Hequil1» och »Soufflem·» (J ,400
Lons) Lonuna inom l\o1t att Iiirclaga l i linande tllltälligllCtspt·m·.

Den ena av lic lvit cnd:-t jagcu·e so m England nybyggt efter li1·igcl ,
»rtmblJ.scaclc», gick elen :U .j<llllllll'i :-tv ;;tapcln ho.s Yan·ow. Den andra.
». tnMzon» , sLulle hava sjösatts l1os 'l'hornycrol't den 16, men till följd
;.ev l\ölclen J't-ö.s det fett varmed slipen in.'imod.-; och t1·ots amr;inclning ;n·
cloml\J·afleJ· och även hogse1·bätar lnmde man idic fi't jagm·en i sjön .
V<llfö1· stapcllöpn ingen mast c U ppsLju tas.
(Naval <tncl Militm·y Rccm·cl 20 januari 1926).
l\Icllhtn a m i t·;tli le l et ocll en del f i t mOl· Ei l'iL Jlll p<tg~t undcJ·Iw n d l ing;tJ· om byggandet av en ji\ltcflytdocb\ för floLLbasetl i S in gapoH·.
Dockan tm·cle ]\unna JyfLc !10,000 tons och beriiimas ];:ornrna nLt kosta
X: 1,000,000. Förutom denna Ilytclocka lwmmc1· elen nya flottbasen alt
er·hi'tlla en elrLbbcl lmTdoclw nog .-;tm· för· aH ldmm1 Jymma LYå supeLDleadnoughts pi\ en g~mg. D(t det nya va1·vct i. Si ngaporc bli~~ Lixd i g L
J'ciJ· eldsamma stöJ·J·e tlockningsmöjlighctcr fÖl' »Capital ship.s» än nägot
annat britli.-;kl va1·v, örlogsnll ven i Pot·t.smo u th, Devon pm t och Hosyth
iclw und ~m tagna.
(The IL.Lnrp.sltirc Tcleg1ap!t and Poot Li j:-tnual'i 1926).
E t yssaH'n »Colll ageous», som nu hilllc1· p~t <el t omiineh·as till h:-tnga 1·i'm·tyg vi el vm·vct i Dcvonpmt, kommer· icl\e alt bliva Lirdig [ön ii.n i
mar·s 1928. JUan antog J'ö.n1t att ar b8Lct sl;ullc Y aLt ;n slitlat ett lwh t
C~11· t j d iga1·C.
Nii1· systc1-Iartyget »GloriOll.S», so m l'ö1 · samm<t iit1c'lami'tl lJndcrg<tl
ombyggnad i Hosytl1, blit~ brcligt, ii 1· ii.nmL o;;ii kel't.
(The I-LwrpohiJ·c Teleg1apll anel Post J.) j<Lllll:tr i 192()).
_janual'i h~tn DcHJll]lOJt t ill
En·ssaJ·cn »Vimli cL ivc» :wgick den
l<:in;J.-;tationcn, Liii1· elen sLall avlösa kt·ys.-;;u en »COilCOHl».
KJ·yssm·cn »Emcr·ahl», systeJ.Jadyg till »EntcJ·pJ·ioe» , l;omutel' ant,,,gligcn aLL elen 15 j;tnuari avg;L [J-;tn Clmtam till Ost~indislw station en .
cJ;ir· elen sk:tlL a v lösa Jn yssa 1en »Colombo ».
l<:J·ys.'iaJcn »Enteqn ise», tl<'n sisLc Lt·yssalC'l1 av l;J·ig~licl S ilr'ogt·a m 
md, torde böJj<l sin a Jll~ov Ltn·cJ· i höLjan av j<Wltali. Hon pi'tböJ-jaclcs
i ju n i J 918. D<\ fartygeL in sättes i tjii.nst, vilket loJ·clc ol;c instunclanclC'
mm·s, avgc'Jl· det till OsLinclisl;:-t sta tioner fö1· alt ehi.1· e1·~iitta hL-y~s;u ·cn
>:Cairo».

Fmnslm flottans of'fie·er·sLi'tr besti'u· fö1· niin':-tUt mle av 3'1 fl.'aggm:in ,
100 capitaines cle vaisscau, 202 ca p i Ln ine.s el e [J·6ga te , 208 capitaines el e

cor·vcbtc, 750 Jicutenants dc vaissc;w oc-1\ 5:50 enseignes dc vn.isseatl,
eller t illsamntctns 2,14 '1 o[l' icctaJ·e. Hi'iilill komm:t US sjökacleltct' och
mer ~in 1,000 l'E'set·l·ofl'icer,u·e.

.

Dc nya u-b ~thn n a »Vengeun> och »liecloutah1c» , so m byggas i Cllerbourgh, blint Jl~L 2,SOO tons clepl accmcLit och fö1·scs med Su l zet·-molor ·er
]Jå tillsamman s 6.000 Jrk1 ·.
De blin1 sitleeles ni\slan cluhbelt s<"t kr-afLigu
som »Souiflcun-lJ~ttmna. som nu i\ro i tj>in sl.

Förenta staterna.
U. S. A.
1\IoeleJ·niser.ingcn al' dc iildsta o-;Jagshcppen ll<LiJii,r·.j;<elc s med » F~Ol·icla »
den 1 jtLli i Boston , »'l'c:--;as» ekn 2 <lllgusli i :t\m·Ioll' ocl1 »A th,uJo-;as »
elen 1 seplemilct· .i l'Jtilaclclfla. AJ·betcn<c oml'ath1 huvullsaldigcn omiinell .in g Iö1· oljeclclning. Iör·sliit·kn i ng a,. pnnsn rclii.c:lictt och Iii1 biittJ·ing
av trLrcltTI·atte LE'i liyekkL medelst .insii-tlanclct :t\' lor·pechkolt och. :tniJl-illganclct a,. >>lllll ge~».
I .'i lngl'lotlan hat· bi lel ah en »Eaglc »-d ivi,i<Jir, bec:litcmle <J v E<1glcbitlm·n;\ n :J· :3.). ,fl oc·lt .)i:l och aYseclcl som sk.nlel mol u-b<tlsan[al.l.
HCtta,J·n;l ut J usl:ts mell nya Jyo;S Jlill ap]Jal'alcl'. J\Lut haJ· l'u1· ;1\'.'i i kl ;tll
<11' el e~.-; a ]J;\lat· lJ.illla en l'ötsiik.sd i ,-j,ion lö1· rLlnr·lwtancleL :tY Cl.1 tal; t i l;
iii1· Iii.J·s\·;u· moll u-IJatcu: fii1· lll'Lt l'lolln11. Dcs,.;a 1'1 itgor· iignas stor: upp mi\tk;:tm!J ct ~a ~·~i l ,-icl cl.cn sjögitcnelc rlolLu1 som Yicl ;-;Jöl'öt·~\-,ll'sdc
llcnlem cn te l.

-
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Enligt ltppgil't av clldt• n l"i'll' twu·incLh rlygviiscn(il' Il ar mm:tnc11
Lmcicl dc scna.~lc fy1 :1 aH' Il l'iiLtligiJy;~·gt (50~ l'lygplan ;;amt Jl<l.böL jaL 201.
L n deJ· el et .c;ena.-;te ;u·ct hm· vicl övn i ng.-n lill1 .~·ggalnf!:lS :5,000,000 mik,
oc h 500 fl yg plan. clii1:n· 3:24 ;tv sen:t.-.;lc typ, lwv.-t Y;u·it i tjiinst.
D c rlottan Lillclchtdc flygplanen ii1o, l"ö1· ~:t\· itl dc icl'c sLmla lJ-;[n
lJa.'iCl' i Llnd, imlcL.tdc· i anlclningaL·, vina Lunna Ili1 delas i.ill Iwngm·i"adygcn. Dcs'i ulom ii1·o :.;lag.-;h•p[Wn, kL·.ys ..;aL·na <L lh jagarna pcr·mnncnt
Lillclelade []ygplan. \';u.jc :;lag.o kcpp iiL' :.;iilund;t uhu.'ilaL mccl 1 S]Janm ·oc:ll 2 .jaJ,tplan , Y;wjc l;l·ys-;an' lllCcl 2 ·'ilan;u·plnn, 18 ,jagare lwva va1 ·
uc:h. l jaLLplan, ~J tL-hat;n Y;ti'CicLa l -;pan;tl pliw; hangadaJtygen föt'it' .-;
med si't många llumll-, tm·pcrl- oc-11 spanm ·plan som clc l'unna omhoL·cltaga
oc-11 cliiL·.jämlc med ett liLa stul:L a LTtal .jal;tpJan . J mitten av iL1ncvat·ftndC'
,·Ll' funno.o; i'L slag.-; kcppen och l"·J''.'iflJ·na .-;a m manlagt 87 anviindh;n n
J'atapultc1·. "-"ntalet fö1 start medcht clc., . ;,L l;ntapullct· :wo;erlcla flygplan
\at' 48; .<len ii'n· iga cl clcn av floHan t illdcbdc flygplnn , vilka till stöu;la
clclcn 1.1 ppsiindm; han h;tng;nJm·tygcn, ulgjoHlo ett antal av 82 .
.-'l.lla J'laggJ;adette.r vill s.jiikrlgs~lm la11 ct· il:tlla il iiclanc[tcr uthi].dni'ng
i flygt.jiinst, .'i~L aH clc Yicl s in heim·clran Lunna ed1alla ll'J·tifikat som
~ ]Jana re ella· flygplanförm c.
Umlc.t· <le tv <L IiiJ· ..;[;t ~u·c11 av tlc11 chiJ p:1
löLjamiG lj~inotgöLinge11 ombo1cl utbildas clu vlcla1·e av Ilygmc. Eftct'
dessa tviL t1r uHngn,; hlancl asp itanteu1a d c egentliga rJ ygoi'Iicenu·nn ,
Yil l,:t <i.nd;tS till n ygskolorn;t j San Diego (E: a lirornlen) och Pen.sacolft.
(Flm·icla). FlygoHi cc 1;una shul:t dock omlmrcl cleltag:t iiYen i. annan
ljiinstgiitlng, sa ai.t sa milörigiJetsl;iin slan mccl hela tjii.n:;lcn ombonl
illcltig gaL' f"iidonul. D:i. dc ii,-c,·.sktLlit ckn rö 1· fh·gm·e fa .s lstiillcla aldertl
.-wviimlas dc vlcl anna n l.jiin.-;t ombmLI cllc1: i .lancl. ]\[an viinta1· s id:
mycket :LV dcnn:t nyhet i officerstitbilclningcn fö1· clct fntmlicla sam :n·lJctct mellan Ilotbn och rl_ygnttmct.
(1\Lnin c Huncl-'llmu, ') llii[lct J925).
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Tyskland.
Den nya l\ryss::n·cn »l':Jmlcn:;» medel sY:' t· a m Lille t i utgö.t·cs av 8 st.
15 cm. htnonct· lippsL:illchr .i. c nkcllorn, :2 förut och 2 akLe:utt, det en;t
tornet över oe:ll balwm d et amh·a , s;t lllt 2 p;\ vcnclc1·a s idan. Denna uppställ ning Jwmme.t' clork att i1ncllas ..;a, att Fi cm. k;tnoncL·mt p l ace1·as
]Jarv is i clubbellorn, 2 föu1L och 2 aktcutL l mldskcppsllnjen. I s tället
för bonh·m tslmnom'L·n:c l;ul!tlllil -1 clubiJclto.L·jwclluhct: att 11ppställns.
Anledningen till att b·yssm·cn m1 insiillcs i. :tjiinst med en bcslyc:kning, som i cl\e avses att vm<t elen oltLlg ilLiga, ~i1 .-iY<lrigl!eter som mött
vi. eL artilleriets tillveden in g till!' ö l je! a v Ve1·oaillesl"önl ragct.
(1\Lnine llunclsc:ltau, 9 l1äitctJ 1925 ).

Innehåll

...

åtskilliga maritima och krigsvetenskapliga tidskrifter.
Stratcg"i och volitik.

Randstaterna,; strnlcgls lm p1olJlem sett mot bal,g,nmclen av det
stora nonlislm lnlgct (Sv. l\Iil. Ticlskr. 1j 2G). - National Policy aml
Naval Po.11cr (P. U. S. N. l. fchL :26). - BrJr l\Iotot·Lolpcclobiilen inng:i
~om l edd i v~trt sjrJforsvat?
(-\J. T. r. S. J j 2G). - :\.iL· WcuiaLc (P. U.
S. N. I. .jan. 26).

Sjökdgsl1istoria.
Die Unterg,mg des Liuicnschl!il'fs Szent Istvan (l\I. Hundsc-han 10j 2.1).

Ryssland.
'.rak tik.
Unclct· lnncYnHmdc <il' haJ ' Hottans Jl}'t!:Yi'l'iHlc Iiit' i'öJ·ola gangen
l'<itt en 1e1·hlig OL·gaLJ is;rLion. För n:i1·vmanclc• om[allaJ' {len 19 esl\adJ ;H'
för tjiinst i ö.-.;leLsjön. D<>;..;a :iu) C'mcll cl"i icl 0j I'LLll"lnlig;t ulan llesti't av
sammanlngt GO fl:ygplan, Yllh>1 alla clcllogo i. tllanön·;n·Lw uneler sistlidne somnw 1'. 'l'ill Svmta Havet iin1 föL·lngcla .s;tmm;mla gL JOO .flwgplan av Yi ll;a G::i iiro av c;enastc typ. kvclclnjngcn· fö1· E:aspislm Havet
och St ilL t IJn1·cL iiro ltnclc'L upp si itlnin g. Dc'.'sulom J'iuna,c; oml'Llng 20
flygplan pa lwslcn i elen J.j:iu·an Ostern. l\ lan lt;u· fii1· ilYS i lit alt .i.nnovm·ancle il l' i nom vn1jc om.L·;'tclc öl\ a flygvnjmcl nll'cl 4 c..; kadrar.
(1\Ialinc Huncl.,chnu , D ltiifld 1925).

H ydrofonen og aml1 a :JiicllcL· i. ill Eflcrs<lgning <tf Unclcl·\·;uHl-;baade
(D. T. L S. jan. 2G).

Das l\Ia.rinclmrps in FLtnclCI'Jl 1914 bis 1918 (M. nunclscm1ll 2; 26).

-
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Utdrag ur kungjorda patentansökningar
mccl<l elad e ge nom Th. "\Vawrinsli:ys l'atenti.Jy rå , Stocklt o lm.

D a t um

lnum1ner
Diarie-j

3/12-25

615/23
2579/24
3268/23
21 77j24

1199/24
10/12- 25 2273/24
])

1726/24

17/12-25 4219/20

2702/23

U p p finning ens art
i\ppaJ·at röt • lJOlltaganck <W ga.'<CJ· fr~lll Yiibkot·.
siit·sli ilt maLu·nlll c n. II. Foli1Ct·glll , Lo ndon .
i\lcd cld sl ;ickn in g~p ull-ct · adJcla nciP cldsbic- l;n.Lng:-;a ppat al. \\ ". Ft·icclt ich , B cdin-TA\ nlmilz.
Sknt\.atwtcln in g f"iit· rnaniil'l t'l· i ng ar ch,·cdat ·.
I. 1\I. J. O I IIl~SOn, J:\Cll" l kiiping.
, \noulning fö1· att i sl1·ömtnanclc nJtcn aulomatls kt liclila undct·Ynllc ns min o t· pit l>c:;Liml
<l j up. ('<tr-I JOn i t .\kti c ngcsc ll sc hnfl , ITamlmt·g.
,\utolllati s l;t L'lliY>\j :en mcclliinl\mckanis m. S:·ll\I" CizcJ· isc-hc J ncltt.s lric-C:c .~c ll sc- lln.l'l , Sc lr a llha usc 11. .
El c kt t-lsk HKICl·c lt-1 va no1·clu.i.n g. Sicmc ns-Sch u c ke d
11 et·Lc U . 111. b. H. , Sl c tncn s.s taclt, B cl'.lrn.
Bi1Jhjnl saxcl Yili lanclnin gss liill för Ilygmn s klnct ·.
Da.Lml cr-1\lolott' n -Gcscll..;c-hnrt.
St ull gn.t-L-Un tediit·klll'int.
A nordnin g Yicl ltitdliisa l·il;ltl i ng~IJes timm Gxc it
rndyg. 1\Lu-e:on is' Wit-clrss Tclcgt' aph Com Jlatw Limil cd. London.
Skyclclsbux fi i.J· Jll o pcllet·axLu·. C. ~- 1\ ncl c t·s.'.O il .:

-l

C~ötel>ot ·g.

22jl2-25 2235/2 L

3433/23
0753/24
30/12 -25

183/25

59/25

li.cgl ctln[>;sanoHin in g Y id m;\ l<nTGtlcn fön•ii t·m;Jt·c
Jllecl Grlopps angupprii l'll111 i ng.
L',\uxillai.J·C'
dc~ Cllc tllin s lic Fc1· l'l d c I'Tndus l1 ic . T'n1·i s.
S langkopj>ling. Il. U. L. 1\o l llwiT och S. J . .\"ik
son . 'l'J·ollhiilt nn.
Ul.jcl;anna ill C'd. u t malning.'<l nonlning. A. Jolln ~un.
U. l'c:·.-;,;on oc-h P. Johnson , T\clLilte1-. Cnnacln.
Fiit·[;u·in g' ."'ii[[ OCll ;tnot·cltlill ).i f'Ö,J ' [J;ll11 S[ iilltlin g
'" H' nl oclt Yaltnt malnl 'n tlll' n lill i1 ng panno1
nclt ch-lild. 1\. T"u c[,· i g~c' n. Lo tn n1 n .
.\n( ,t·clnin g Yicl e n i (ra ~cliii· C' J ·[a J· upphiin gcl Ji\· l»d
[Öl· denna' ul ~ dn g nin g lill rit·ningsliigc.
s.
i\. Sirut·i·n. C:i.>lchot·g.

