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Alfred Thayer Mahan.
In memoriam.

ALFRED TH A YER MAI-IAN.

Mah an är utan jämförelse vår tids främste sjömilitära författare . Redan för över 20 å r sedan var han känd bland oss
eller närmare bestämt i början av 1890-talel, då hans ,, The
influence of sea power on history » n ådde fram till våra kretsar
och gen ast erhöll en .spridning s·om intet annat utländskt sjömilitärt a rbete varken förr eller s·e nare. Mahan gick ur tiden i
december i fjo1l, och hans dödsruna, S'Om här nedan i bearbetad
form återgives, finnes ris lad i årets första nummer av Proceectings of th e Unitedi States Naval Institute.
Endast få person er har det blivit förunnat att så kunna
påv·erka sina medmänniskors tankeriktning, alt de influera på
deras andiliga fostran och därmed rent av giva den historiska
utvecklingen impulser i en viss riktning'. Aristoteles filosofi
härskade i Europas intelLektuella värld under tjugo sekel, till
dess den ersattes a v Bacons N ovum Organ u m. I senare tider
har J ean J aques R.o usseaus system ansetts spela en icke r.i nga
rol bland orsakerna till elen franska revolutionen. 1!tan en
Treitschke skulle pangermanismen förblivit en svag viskning
i en trång krets av tyska tänkare. Det är obehövligt att framdraga ytterligare exempel på, huru en enda mans tankar hava
givit riktn,ing åt 1\ ommande händelser; själva faktum är så vida
erkänt, att det ej erfordrar närmare belysning. Bland antalet
av dem , .som lett sin medbröder, öppnat deras ögon för en
Vidare synkrets, påvisat för dem. farorna under färden och farleden, som för genom dessa svårigheter till nationell eller indivicJiuell trygghet, måste en rättvis bedömare inräkna den medlemmen av vårt skrå, som nyLigen skiljts hädan och lämnat
TidslC!'ift i Sjöväsendet.
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efter sig elt minne utan fläck och en plats, som ej blivit Och
ej kan bliva fylld, efter en hedrande bana, under vilken ha n
spridit glans över den amerikanska flottan, en glans Yariive r
varje amerikan är stolt, främst dock sjöoil'icerskåren. Det
vore väl om vi kunde blid:a omkring oss efler en andra l\L1han
med hans omfattande kunskaper, hans exakta logik, m en vi
kunna ej vänta få se honom. Vi kunna blott våga hoppas _
-<)Ch i hur många tvivel iir icke delta hopp skrudat - att Ullder
tidens lopp en annan skall träda fram med samma kärlek lill
sanningen, samma skicklighet och samma förmåga att fram lägga klart och åskådligt det, som alla haft sina blickar fästade
på utan att likväl kunna se det så klart smn han.
Denna ovanliga personlighet företer tre olika faser.
Först och främst var han en sann kristen , allvarlig och
hängiven sin tro, och han gav dagligen i sitt görande och låtande
ett utvärtes uttryck för en inre övertygelse på en gång upp riktig och Dotfast. Hans tro på Kristi mission och människablivande, så s-o m det finnes uppenbarat i elen heliga skrift, va r
utan skugga eller tvivel. Jordiska och materiella ting vore till
äventyrs jcke vad de syntes vara. Errare est humanum. Även
ett så klart förstånd som hans kunde misslaga sig i sina slul-·
satser, men ingen möjlig utsikt att råka vilse fanns eller k unde
finnas för den, som helt ooh fullt förtröstade på de löften Herren givit 'd em, s-om troget följa honom. Och följ de Honom de t
gjorde Mwhan troget genom livet från ungdomens vår till ålderdomens höst. Hans stTänga pliktkänsla, ki:irnpunkten i hans
karaktär, förbjöd honom att blott på avstånd följa de kyrkliga
frågorna , utan tvingade honom alt taga aktiv del i styrelse n
inom d:e religirö sa samfund, vilka han tid efter annan på olika
platser tillhörde, och att representera dem vid årliga kyrkomöten inOin protestantiska episkopalkyrkan. Under många {tr
var han ledamot av missionsstyrelsen och sjömansmissionen.
Under en kodare tid var han medlem av »the Chu rch Institute»
och av »the Church Mission for Hel p >> . Allt hans intresse för
barmhärtigJhetsverk var koncentrerat i kyrkan, genom vilken
han uteslutande, så vitt han förmådde, sökte hjälpa sina med -
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hans hängivenhet
.
. en ytt. för kyrkan var
.
ma·· 1111, isk or. Denna

• o· av en tro, som behärskad e v:uje tanke och YarJe handhug
riD ;:,<
i }1ans liv. Varje alharligt företag till och med viktigare brev
börj ades medl en bön om ledning från höjden. Det är omöjligt
att förstå Mahan, utan att d enna hans standpunkt är fullt klarajord. De, som i:iro okunniga om denna sida av hans kara ktär,
~öra läsa hans lilla bok >> The Harvest \Vithim , ooh i läsningen
skola de finna ~:lskilligt av gagn fö r .sin egen själ.
Den andra sida n i denna samman satta natur tog sig uttryck i hans val av sjöofficerens yrke. Plikt, i vilken form den
än uppenbarande sig, var helig. Han gav b eständigt det bästa
han bar inom sig för a lt fullgöra den samma. Det kan icke bestridas, att han utm ärkte sig i hög grad ombord. Omständig·heterna förnekade hon om tilmille att ulföra hjältedåd, vad han
gjorde som kommenderad officer eller fartygschef, gjorde han
väl. Intet vidare bevis på hans egenskaper härutinnan erfordras än det faktum, a lt han vid utbrottet av inbördeskriget, då
han sLutade sin lmdietlexpedition, blev tillfrågad av en skeppskamrat, en ofi"icer, som väntade att få ett befäl, om han ville
gå m ed h onom som sekond. För en officer i gamla tiden var
en sådan inbjudan ·den högsta formen av erkännande i tjänsten.
Ödet ville emellertid icke, att han skulle tagas i anspråk som
högst,e befälhavare i krigstid och i praktiken få visa cl'et mästerskap, h an säkerligen besatt inom dien konst, med vilken hans
namn i alla tider ·står outplånligt förenat.
Det är dlen tredje s~d'an av hans natur, som gör honom
känd stå länge som dörrarna till Janus tempel förbli öppna.
För denna sida av hans karaktäT fins intet mera måland e ut tryck än marinfilosof. Harr var historiker och biografist, och
som sådan står knappast någon högre än han, varom hans
arbeten om sjömakten samt FarTaguts och Nelsons liv bära
vittne, men Mahan var vida mer än analytiker, han begagnade
historia och biografi som verktyg, med vilka han foTmade en
filos ofi, vilkens resultat, lika överraskande s·om jättelika, äro
Påtagliga när som h elst.
Hans arbeten äro standarverk över hela världen och ha
översatts till många främmande språk. När man från Kap-
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staden begärde råd om vilka böcker, som borde anskaffas fö r
ett sjömansbibliotek därstädes, kom svar från London »köp
Ma.han >> . »Men vi ha redan åtskilliga arbeten av honom och
pengar kvar disponibla; vad skola vi skaffa?» Svare t var kort
och träffande »köp mera Mahan ». Så vägande vor o hans ord,
att i »1-Iouse of Common/i», när sjöförsvaret debatterades, en
medlem endast behövde anmärka »Mahan säger så och så» fö r
att den saken skulle anses fastslagen och debatten i denna del
av frågan skulle upphöra.
Den :pånyttfödelse av Englands flotta, som började på ni ttiotalet under Naval Defence Act av 1889, ];;an direkt spåras till
Mabans arbeten. Man har sagt, att den moderna engelska flo ttan är Mahans skapelse, ett påstående, som innehåller icke så
litet sanning.
Ej heller hava andra länder u ndgått att röna intryck av
hans filosofi. Hans »Influence .of Sea Power on Hisrtory » öppnade Kaiser Wilhems ögon för Tysklands oförmåga till sjöss
och blev otvivelaktigt en anledning - sannolikt den största
enstaka anledniin gen - till skapandet av en tysk flotta. Om
så är fallet, och om såsom många tro det lidelsefulla rivalskapet
på grund av denna skapelse i förening med insikten om att
herraväldet på kontinenten ensamt aldrig skulle kunna giva
Tyskland 'den plats i världen, S•Om det betraktar såsom sin riittighet, om detta är orsaken till det nu pågående världskr,iget,
så kan dle tta krig i viss mån sk rivas på Mahans konto som en
följd av hans läror. Om hans läror i detta speciella fall hava
blivit väl eller illa, riktigt eller oriktigt omsatta är en fr åga,
smn icke lämplig'e n här kan vidröras.
En engelsk författare säger: »När vi se olla de nationer,
som suttit vid amiral Mahans fölter och läst hans välkända
Sea Power-böcker, och huru de som läst hava trott, och de som
trott hava handlat, då förstå vi varför i våra dagar pansargördeln tätare och med ökat intresse blivit slagen kring våra
kusten.
Till sitt yttre var Mahan lång, mager och rak m ed bl~t
ögon, frisk hy, hår och skägg ursprungligen blekt rödgula . Han
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aktade s~n k ro pp såsom själen s tempel och vårdade ~en geno:n
ett avhållsamt leverne, friluftsidrott och mycken motl?n. I s1tt
ätt var h an blygsam till överdrift, allvarlig ·OCh artig. Tyst~åten vi d .samtal med folk i allmänhet ägde han ett sinne öppet
för hu mor , varom vi ttnade den mängd anekdoter han framdr·og från s in långa och skiftande erfarenhet för dem, som hade
att gläd ja sig åt die t sällsynta privilegiet att komma honom nä1:a.
För s ädlana vänner var han ett det angenämaste sällskap, vltt
skiljd 'från den allvarlige inbundne filosof, som han för de
övriga mindre gynnade av bekantskapskretsen syntes vara.
Hans h emliv var idealiskt. Han kan sägas hava varit fast bunden vid tre ting - kyrkan, familjen, arbetet. Allt annat var
för honom tia1tet
H ans böcke~· borde finnas på bokhyllan hos varje sjöofficer, sak samma under vilken flagga han tjänar. Att dröja vid
betydelsen av vad han i sitt yrke uträttat är alldeles utom ramen
för d enna uppsats, som. fastmera avser alt giva ett om än svagt
intryck av hans personlighet, sådan han tedde sig för dem, som
kände honom väl. Betydelsen av hans livsgärning känner hela
världen. Men de som önska känna honom mera ingående skulle
läsa »From Sail to Slemn ,, en sft underh ållande berättelse om
livet tiH sjöss som någon annan, överfylld av skämt, väx1ande
mellan allvar .o ch glädje än munter än allvarlig med oväntade
och b etagandie skiftningar. Han målar med mästarhand övergången från .skepp, i vilka Drake och Hawkin skulle känt sig
hemma, tifl de nu flytande monumenten över skeppsbyggnadskonsten så väl som det icke minfire plötsliga utbytet av hans
barndoms sjöbussar mot våra dagars yrkesutl>ilclade teknici.
Under del att man får en bild av Mahans uppfattning av
märiniskor och ting genom att läsa hans ,>From Sail to Steam »,
så värdefull genom sin sanwetsgranna sanningsenlighet (i anmärkning,sviircl motsats mot anclta liknande verk, som ehuru
synn erligen läsbara ofta äro skäligen otillförlitliga) , så blottar
>> The Harvest vVithin » Mahan ,j. förhållande till sin skapare.
För att helt kunna förstå Mahan bör man läsa dessa bägg e
böcker .
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Det vore en fö·r olämpning mot Mahans minne att insin uera
det fället för sådana forskningar som hans vore uttöml. Inge~
bättre gärd kan ägnas hans minne än a tt söka följa han s 1 ,_
sande föredöme . Så skulle han - det kan med
påstås - önsk a, om han ännu hade makt att träda i förbi n delse
med vädden

bestämdh~t

The Naval Institute är amerikanska flottans språkrör i allt
som rör sjökrigshistor,ia, sjökrigsvetenskap och sjökrigskonst
Helt vist h a r hans frånfälle för Institutet utgjort en sm är tsam
förlust, i vilken alla de tusenden deltaga, som av honom mu
vidga d blick ·och kraftiga impulser.
Alfred T . Mah an föddes elen '27 september 1840 i West
Point , Ne'>v york, son till professor Dem1is M. Mahan vid U. S.
Miiitary Academ y . Den 30 september 18ö6 antogs h an till
kadett i tredje klassen och blev den 31 augusti 1861 löjtnant.
Efter tjänstgöring omväxlande ombord och i la nd, bland anna l
en tid i konteramiral Dahlgrens stab, blev han den 20 n ovember 1872 beford1·ad till comm ander. Aret 1885 tjänstgjorde han
vid Naval vVar College som föreläsare i sjökrigshistoria och
strategi och blev .samma år den 23 september be~ordr acl ti ll
captain. Som chef för .samma 1institution tjänstgjorde han åren
1886- 89 och 1892--93. Den 17 november 1896 erhöll han på
egen begäran avsked efter 40 års tjänst. Under tiden 18951912 hade han sär skilt uppdrag vid Naval vVar College. Ar
1898 under spansk-amerikanska kriget inkallades Mahan i överstyrelsen för att stå till tjänst med sina kunskaper och blev elen
29 juni 1906 utnämnd till lwnteramiral i reserven
1909 yar
han d elegerad vid Haagkonvention en och dog elen 1 december
1914 på mar inens sjukhus i vVashington.
Bland utmärkelser, som kommit Mahan till del, m å n iim nas honnörsgrad vid Oxfm,ds, Cambriclgcs, I-Iarvarcls, Yales,
Columbias och Mc Gills universiteter, ledamotskap av American
Academ y of Arls and Letters, av National Institute of Arts and
Letters och av America n Hi.storical Association.
Mabans utgivna arbeten äro följande:
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The Gulf and Inland Waters.
The influencc of Sea Power on History (översatt till
svenska).
1892. The influence ·of Sea Power on the French Revolution
and' Empire. 2 vol.
The Life of Admiral Farragut.
1897 . The Life o f N els on. 2 vol.
The Interest of America in Sea Power.
1899. Lessons of the vVar with Spain.
1900. Problems .of Asia.
The South African vV ar.
Types of Naval Officers.
1902 . Retrospect and' Prospect.
1905 . Sea Power in its Relation to the \Var of 1812. 2 vol.
1907. Som e N eglected Aspects of \Var.
From Sail to Steam.
1908. Naval Administration and V•larfare.
1909. The Harvest Within
1910. The Interest of America in International Conditions.
1912. Armaments and Arbitration.
1913. Major Operations of the NaYies in the war of American
Indepencl'ence.
En del uttalanelen om M ah cm:
l. Hans förre sekreterare, skeppsskrivaren på Wachusett,
skriver: >> Jag höll av honom och vördade honom som en fan.
2. American Historical Association säger i en kondoleansskrivels e till hans änka: >> An'liral Mahan var en ständig d eltagare i styrels·e ns årliga sammanträden. Många av oss b etraktade tillfället att sammanträffa med honom och höra honom
både vid sa:mmanträdet och vid den sedvanliga styrelsemiddagen som en av de anmärkningsvärdaste fördelarna som medlemsimpet i •styrelsen kunde medföra·>>.
3. Vid ett sammanträde av American Church Institute for
Negroes , hållet i Diocesan Home uttryckte institutionen i en
form'lig resolution sin saknad med anledning av den srtora förlust som drabbat densamma genom amiral Mabans död. >> Han

1883.
1890.
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var alltid .d jupt intresserad av institutets arbeten och var en
av dem, som mest regelbundet infunno sig vid dess m öten.
Hans råd och förslag voro aJltid högt värderade, och det blir
svårt om icke omöjligt att finna någon, som kan fylla han s
plats. »
4. Den engelska amiralen Sir Bouverie Clark säger : »det
har alltid varit mig en källa ti'l1 stolthel att kunna s~iga, a Lt
jag var en så framståend e mans vän , .
5. Efter alt haYa uttalat sig berömmande över Mahans
al'bete il Institute for Negr.oes fortsäller biskop Greer i Newyork :
»Låt mig tillägga hur mycket er värderade makes råd och fö rslag betydde för mig icke blott vid arbetet i institutet u Lan i
många andra livets förhållanden. Jag delade med h ela världen
dess beundran för hans eminenta förmåga inom det yrke han
valt, och likväl, framför och över allt delta, beundrade jag
honom för hans kristna karaktärs storhel och fägring.
6. I ett sympatiuttalande för hans familj säger styrelsen
för Seamens Church Institute: , I-lans livliga in lresse för all l,
som ·a ngick sjöfolkets bästa, och hans osvikliga och oegennyttiga arbete för deras väl skall tacksamt ihågkommas av alla,
som hade den fördelen alt få arbeta med honom " .
7. Mr Henry M. U ph am giver följande skildring av Mahan,
när d'enne .som lieutenant commander var chef på Muscoola
>> Varest jag hade den blygsamma värdigheten av acling ma slers
mate. Hans yttre gjorde .då som alltid ett starkt intryck ...
Han var ut·o mordentligt vänlig mot mig och hjälpte mig med
mina studie;· i navigation och på alla andra sätt . . . Världen är
rikare därför att han har leYat och fattigare därför att han
lämnat den. ,
8. Uppskattningen av hans karaktär ·Och verk har icke
uteslutande gjorts av hans samtida. En ung man, dekanus Yid
ColumbiauniveTSite tet skriver: »Hur mycket ha vi icke mistat
vi unga , som k ände Eder make! Vi betraktade hans vänskap
icke blott som en stor ära utan som ett personligt nöj e. .Jag
känner inge11 man, framstående eller okän d för världen, Yilkens
vänskap b etyd er mer för oss av den yngre generationen ».
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g, Brittiska ambassadören i Washington har uttalat: »Det
är min plikt att å engelska amiralitetets vägnar uttrycka den
rO' engelska .sjömän känna· vid Eder makes bortgång ».
so o 10. Följande
.
.. l e
resolution fattades v1'el ett sammantrac
av
t relsen för NavyRecords Society i december 1914: , styrelsen
sy
.
l'd
. l
för Navy Records Society anhåller att tlll
fram 1 ne annra
Mab ans närmaste få frambära uttrycken av sitt deltagande och
framhålla den förlust England lidit med bortgången av en man ,
som så högsin·t uppsk a ttat det verk, so1n dess flotta utföTt. »

Alla världens mariner m åste känn a sig stå i skuld till honom. Knappast någon sjöofficer har kunnat undgå att taga
intryck av honom och känna .sig uppmuntrad i sitt arbete av
de sanningar han framlagt om sjömaktens betydelse.

o

Arsberättelse i sjökrigskonst och
sjökrigshistoria för år 1914.
Avgiven vid Kungl. örlogsmannasällskape ts sammanträde den 3
februari 1915 av ledamoten E. W. PeyTon.

(Forts.)

Det strategiska läget.
Allmänt.
Vi veta, att när tvenne stater gå till krig mot varandra, så
ha1· i regel vardera staten ett huvudsakLigt mål, nämligen att
underkuva och om möjligt tillintetgöra motståndarens stridskrafter. Innan deUa .skett, antingen fullkomligt eller i sådan
Utsträckning att den ena underkastar sig, kunna staterna icke
återgå till de normala förhållandena, som känneteckna freden.
Sjökriget syftar efter samma primära mål, eller förstörandet av fiendens sjöstridskrafter, men i olikhet mot landkriget

-
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finnes här intet territorium att intaga för att därigenom tviner
oa
den besegrade att, sedan alla hans medel till fortsatt krigförinn
äro .slut, rätta sig efter segrarens vilja. Havet är intet tcrri to~
rium, det är en allmän stråkväg Men J·ust i dess eaensk'l) .,
allmän stråkväg ligger upphovet till sjökriget. Där valtendjupet
är tillr~ickligt må det befaras i alla riktningar av fartyg av \' ad
slag som helst, men där havet tränges tillsammans, eiler diir sjövägarue följa vissa bestämda linjer, uppstår fara alt un der krig
den ena av dc stridandes fartyg kunna stoppas, tagas eller siinkas. Ett av sjökrigets främsta mål är därför att kunna trvncra
. t> t:>
egna förbindelser över havet, och ju mer beroende staten i fraga
är a v dessa, dess viktigare framstår detta mål. England ~ om
ett ör ike är fullkomligt beroende på sina sjöförbindelsers h· ~·g
gande. Kunna dessa stoppas, tvingas nationen till ovill korlig
underkas telse. I detta enda fall spelar havet samma r oll fö r
Enghu1d som ett territorium för en annan stat. Dess intagan de
medför underkastelse.
Att .~nom vissa områden kunna möta fienden med överlägsna sjöstridskrafter och att inom samma områden kunna
utsätta hans handelsfar tyg för faran att 'kapas - dctla kallas
i aJLmänt tal att där äga >> herraväldet på haveb. Detta herravälde kan givetvis utsträckas -till världens alla delar, det kan
begränsas till vissa vatten, men det existerar endast som en
fras, eller åtminstone blott delvis, fö r så vitt ej den ena parten
kan tv.inga fiendens sjöstridskrafter att förbliva inom egna baser. I alln11änhet har dlenna sjökrigsoperation hittills utförts
genom block3'd . . Då nu huvuduppgiften för en flotta är ej hlott
att innestänga fienden utan ä ven att tillintetgöra honom, så
följer, att om h::l!n: ej kan krossas innanför egna skydelan de yatten, måste h an lockas ut, bevakas, fö~jas och anfallas m ed överlägsna .st ridskrafter. Blockaden måste således rätlas härefter.
Gamla ticlers tillvägagångssätt hålla ej längre sträck. Införandet av tor peden och för denna byggda faTtyg eller bålar har
förändra t det h ela. Ingen marin kan nu lägga sina slagskepp
inom räckh åll för torpedfartygen. Det är sannt, att dessa, o!11
dc hå1la sig blott till vattenytan, endast under 'mörker iiro att
-

-

-

Ll•

u

<-l

,.,,

171

. ta
Men underYatlensbaten är lika fa rlig eller farligar e
l ·
. daoer ~och dess anfall vida svårare att u ndgå under
un d'et
t>
'
•
,
aaen än jagarens uneler na tten. Jagarens verkmngsomrade
~r ;raktiskt talat lika med hah·a den distans, som kan tillrygga~·ao'as mellan skymning och dagning, 100'-200' beroende av
Jaet>
'
f ar t ar
.. n 'd a mmc
· l re, men
fart och årstid. Undervattensbalens
den kan i .st. hålla sjön under dagar, kanske veckor, den kan
nalkas fienden i nedsänkt Hige och även om den i lid upptäckes,
är dd enda nu kända, säkra medlet att undvika dess anfal l
att m ed hög fart styra bort. Det maste dessutom ihagkommas,
att de to~rpedfartyg, som användas i offensivt syfte, icke behöva vara bundna till någon blockerad hamn eller bas. Varje
av befästningar eller annorledes skyddad ankarsältning mä
vara tinfyllcst för dem. Sålcdes finnes det ej mer iin h·enne sätt
för upprätthållandet av en blockad, om slagskepp skola ingå i
denna; antingen måste dessa förläggas till skyddad ankarplats
utanför torpedfartygens verkningsområde, eller måste de vara
under gång' utanför samma område ·och hålla känning med
egna framskjutna kryssare och torp edfartyg. Det senare förfarin gssättet kommer emellertid ej till användning, om elen som
blockeras äger ett handlingskra ftigt torpedförs va r jämte flygspaning; den moderna blockaden måste då inskränkas till bevalming, upprätthållen på sätt förhållandena medgiva.
En annan gängse sjömiLitär term är ;:.fle§t-in-being '> . Begrepp en hcrraYälcle på haYet och f1eet-in-being äro varandras
motsa tser. Så länge en fientlig flotta är >>in-being>> finnes ej
helt för en annan något herravälde på havet, men är detta begrepp vordet ett faktum, så upphör av sig själv fleet-in-b eingsbegrep pet. Krig utkämpas dock icke med ord och b egrepp,
och frågan om en flotta är >> in -bein g>> eller icke, är ej någon
teoretisk speklllation, del iir en frttga om elen renaste verklighet. Svaret beror på den anda , d jiin·het och strategiska b lick
som b esjälar den flottans män. Ingen flotta är >> in-bein g» med
mindre den äger animus pugnandi, eller en offensiv anda, s'o m,
0 111 och när tillfäl1e erbjuder sig, kan rikta en hänsynslös stöt
mot fie n den. I annat fall är den flottan endast en fästningsflotta, dlömd till undergång.
fru~
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Med dessa inledande ord, som kunna hänföras till de stri.
dand'c i Nord- och Östersjön, skall närmare redogöras för det
strategiska läget.
Engelska flottans stridsmeclet i No rd'- och Östersfön .
Engelska j"lottan.

På grund av alt fartyg under krigets gång tillförts engelska
flottan äve111som på grund av dess lidna förluster hav a give tvis
omändri ngar .inom eskaderförbanden ägt rum. Det är dä rför
ej möjligt att med bestämdhet kunna uppgiva eskadrarnes sam.
mansättning. Här nedan upptages därför endast det sannolika
antalet fartyg inom varje eskader.
Grand Ffeet.

Högste Befälhavare: Admiml , Sir John Jellicoe.
Flaggkapten: Rear A. A. Madden.
Flaggskepp: Iron Duke.
l. , II. och III. slagskeppseslwdrarne om vardera 8 dreadnoughts samt IV. slagske ppseskadern om 8 King Edward s; summa 33 slagskepp.
l. sfagkryssmeesl;adern, 6 slagkryssar,e.
fl ., liT. och I V. kryssareeskadrarne, vardera om ·1 fartyg,
J. Lätta kryssareesb:adern om 4 Chathmn-kryssare.
Minsuepningsaudelningen, om c:a 10 fartyg.
Destroyerflottiljer. I., II. , III. och IV. flottiljerna om vardera c :a 20 fartyg ji.i m te 5 kryssare och -1 depåfartyg.
Il. Flottan.

V. och VI. slagskeppseskadmrne: 3 Drcaclnoughts, 2 .\gamemnons, 6 Formidables och 5 Duncans; summa 16 slagskepp.
V. och VI. kryssare-eskadrrrrne vardera om 3- 4 k ryssare.
Il . Lätta kryssare-eskadern om ± kryssare.
Mimztläggningsesl.:adem, 6- 8 fartyg .
lll .
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Flottan.

VII. och VIll. slagskeppseskad'mrne: l Duncan, 6 Canop us,
8 Majestics och antaglig,e n Revenge (förut struken ur the Navy
List); summa 16 slagskepp.
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VII.-Xll. kryssare-eskadrarne, vardera om 4--6 äldre
kryssare .
Patrullflottiljer. Fyra flottiljer om vardera c:a 20 destroyer s jäm te tillhöranue kryssare och depåfartyg samt sju
undervatlensbåts-flottiljer med' depåfartyg för varje Hotlilj.
Hamnför suar. I var och en av örlogsstationerna, eller såtillfällig bas använd plats, finnes alltid ett antal äldre desh·o,y ers och undervattensbåtar såsom hamnförsvar.
5,01n

Vid krigsutbrottet handlade amiralitetet med hänsynslös
sna bbh et. Den 4 augusti införlivades med engelska flottan:
två dr,eaclnoughts under byggnad för Turkiet, ,omdöpta till
Erin och Agincourt;
en dreadnought under byggnad för Chile, omdöpt till
Canada ;
tr,e monitorer, byggda för Brasilien. Fartygen ha va varit
av stor nytta v,~d operationerna mo,t belgiska kusten. Bestyckade med 2 st. 15 cm. k., 2 st. 12 cm. haubitzer och 4 st. 47
m. m. k.;
fyra destroyers, varav 2 klara för om edelbart bruk, under
byggn ad hos 'White and C :o i Cowes för Chili, vardera om
1,850 torns ;
två kustförsvarsfartyg, uneler byggnad för Norge.
Av under byggnad för engelska amiralitetet varande slagskepp och .sJ,a gkryssare äro Benbow, Emperor of India och
Tigter klara, Valiant, Barham, vVarspite och Queen Elisabeth
bliva klara i början av innevarande år.
Av lätta kryssare äro Aurora, Galathea, Arethusa och Undaunted färdiga , de övriga av samma !dass bliva färdiga under
vintern.
Av destroyers äro M.-klssens båtar under utrustning, rörande undervattensbåtar saknas tillförlitliga uppgifter. För
hydroplan är slutligen ett särskilt fartyg upphand1at och inrett,
farty gets namn är Ark Royal.
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Tyska /lottans siridsmedel i Nord- oclz Östersjön.

Högste Behllhavare: Adm iral von Ingenohl.
Flaggskepp: Friedrich der Grosse.
l. eskadern: Ostföesland, Thi.iringen, Helgoland , Oldenburg, Nassau, Rb einlancl, Posen, \Vestfalen.
II. eskadern: Prenssen, Schleswig-Holstein, Pommern, Hannover, I-lessen, Schlesien, Lothringen, Deutschland.
II I . eskadern: Kaise r, Kaiserin , Königi Albert, Prinzn•gent
Luitpold , König?, Grosser Kurfurst ? , ~Iarkgraf 'i , Kronprinz'l .
S paningsgruppen.
Il. kryssare-eskadern : Seydlitz, v. Der T ann, Moltke, Der .fl'_
1ing:er.
Il. och III. divisionerna. Vid krigets utbrott 8 kryssare
av Mainz, Kolberg och Rostock typen. Huru många som aterstå, kan ej med bestämdhet sägas.

Reservdivisionen: vViUelsback, Zähringen, Braunschweig,
Elsa ss.
J agare-flottiljer.

555 tons båtar, 32 1 12 knop , 11 st.
11 »
555
640
11 "
u ,
640
11 ))
30
616
11 )}
30
670
11 ))
30
530
))

))

)}

))

))

?

?

Min svepn ingsflotlil.fer : 2 flottiljer om tillsammans 22 äl'd re

torpedbåtar.

T-loch See Flotte.

Förs ta flottilje n,
Andra
Tredje
Fjärde
Femte
Sjätte
Sjunde
Åttonde
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För varje flottilj finn es en båt i reserv.
Undewattens'båtsfl ottiljer: obekant antal båtar med moderfartyg.
Minutläggn ingsavdeTning: Albatross, Nautilus , Pelikan, Arcona s~amt okänt antal hjäl'pkryssare.

Övriga far tyg i hemlands farvatten.
Slagskepp och kustförsvarsfartyg: Mecklenburg, Schwaben,
Wetti.n, Brandenburg, Wörth, Ka iser Barbarossa, Kaiser Karl
der G., Kaiser WiJihelm. der G., Kaiser Wilhelm II och Kaiser
Fried'r ich III sa:mt 8 st. Aegir.
Kryssar e. Vidl krigels början omkring 2-! slörre och m in-

dre kryssare.
Jagare och torpedbeltar omkr ing 70 av vardera slaget.
Tys·k land tir säkerligen i s tånd att under kriget väsentligt
stärk a sitt torp ed - ach undlervattensförsva r. Vid kr·igets utbrott
funnos ant,agligen ett 20-tal jagare och lika många undervattensbåtar under byggnad och minst 4 varv i landet bygga fartyg .av här n ämnda typer med en byggnadstid, som före kriget
uppgi'Ck till 10- 18 månader.
Jämförande styrkeförhållanden.
Tyskland

England i Nordsjön .
Dreadnough ts .... .. .. . ...... 28-30
38
.... ..... .. .. .
,
pre6
slagkryssare . .. .. . .. .. . ...
25
stora kryssare .. .. . .. . .. . .
66
lätta kryssare ..... ...
280
destroyer s nya och äldre
75
und ervattensb åtar .. .. .. .. .

Nord- och Östersjön.
högst 17
24
4
4-5
omkring 25
200

40

Engelsk a flottan.

Mobilisering, strategiska uppgifter.
Under sist11dne juli månad ägde försöksmobilisering rum
llled h ela engelska flottan. Mobiliseringen omfattad'e egentligen endast II. och III. floUoma, ty I. flottan är som bekant
ständigt mobiliserad. II. fl.ottan har alltid 1 / 2- 3/ 5 av besättIlingarue ombord, återstående delar tjänstgöra i land vid skolor
och utbildningskurser, och fl'ottan kan vara klar på några timl11a'l·. I juli 1914 var II. flottan fullt bemannad, med uteslutande .stampersooal. III. flottan har reducerad stambesättning
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ombord, och besättningarne kompletteras genom inkallande av
reserver, där så är nödvändigt, främst med s. k. immediate reserve. Den 27 juli låg hela I. flottan jämte tre jagarefloltiljer
i \V eymouth Bay, och all permission blev .samma dag stoppad.
Fartygen kompletterade sina förråd och avgingo den 29 llled
okänd destination.
II. och III. fl'ottorna lågo den 27 i respektive örlogshamnar,
Portsmouth, Devoruport och Chatham-Sheerness, och fr ån III.
flottan hade den 25 de inkallade reserverna, med undan tag av
the immed'iate reserve hemförlovats. D en 29 återkall ades de
permitterade av stammen, den 2 augusti inkallades ånyo reserverna och den 4, eller .samma dag som kriget förklar ades, var
Englandls h ela flotta ånyo fullt mobiliserad.
Kriget hade näppelige n kunn at inträffa vid en lägligare tidpunkt. FloHan var pmktiskt taget redan på full krigsfot, efter
att un:der två veckor hava haft taktiska övningar, skj utningar
m. m. Alla skolor i land voro stängda, t. o. m. sjökrigsskolorna,
och kadeUerna entbarkerade å fartygen. Den mobilisering, som
erfordrades, nämligen III . flottans, försiggick med en snabbhet,
s·om återverkade på stämningen i landet. Aldrig har en nation
gått en så allvarlig kris tillmö tes under b ättre förutsättni ngar,
och Amiralitetet kunde den 4 augusti med rätt p å stå, all flotLa;n vaT fullst ändigt klar att när som helst trygga övers keppn ing;en av armen till Frankrike.
Beträffande flottornas fö rläggning efter krigsutbrottet är
intet med visshet känt. Sannolikt intogo I. floUan:s fartyg sina
kända utgångslägen i Rosyth , Cromarty, Scapa Flow, m öjligen
även i Lamlash. II. och III. flottorna förlades antaglig'cn till
the Nore ~h I-Iu~ber, under det att Kanalen strängt b evakades
av undervattensbåtar, jagare ·och krys·sare.
Transporten av the Ex:peditionary Force till fmnska kanalhamnar, Havr,e och Boulogne, var avslutad' omkring den ~
a ugusti. Den 23 inrapporterades de första sammanstölningarne mellan engelsmän och tyskar i Belgien. Inom 14 dagar efter
krigsutbrottet hade alltså omkring 140,000 man överförts till
konti~~nten . Betydiel:sen av en överväldigande sj ömakt har
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härmed fram stått i klar belysning; och engelska flottan~..f.öz~s!~ . 
strategiskc~ pr oblem var löst utan något som helst störande in[lytandle.
-~'"'· FÖr transporten av lands tignin gsarmen har ständigt en del
stora ångare legat förtö jda i Southampton, det erforderliga tonnag,et utöver ·d essa ångares erbjöd ingen svårighet att anskaffa,
ty k ontm k t var sedan gammalt u pprättat med! Cunard Linjen,
att i händelse av mobilisering dess c:a 300,000 tons skulle ställas
till amira lite tels förfogande . Från Indien, Canada, Australien
och New Zeerand överfördes äv,en trupper utan att dessa transporter blevo oroade, och slutligen har li::":~1~~~~ls~r~n~sport~n tU,l
England obehindrat kunnat fortgå . Detta senare är _:n ~elska
f lottans andra strategiskg' uppgift i .. cletta krig . Kan den fyllas,
~'irf1~;~bä~: d~t s;m ti digt, att sjöhandeln praktiskt taget kan fortgå i normala spår.
Några månader uman krigeLs utbrott överlämnades åt en
särskild a vdelning av the Commi ltee of Imperial Defence att
utreda frågan om sjöhandeln och livsmedelstillförseln under
krig, och farhågorna för att den förra skulle komma att ödeläggas och den senare avskäras syntes s tora. Regeringen ansåg
sig där för böra vidtaga åtgärder fö r att från början minska
riskerna och övertaga efter krigsutbrottet 80 '7o av alla med sjöfarten förenade risker. En krigsförsäkringsbyrå öppnades, och
premi,en bestämdes till 5 %. Under de första dagarue visade
sig tydliga .spår av panik i City, men förtroendJet återvände
snart, och ens.k ild'a erbjödo krigsförsäkring för lägre premier än
regeringen. Sjöfar ten har onekligen i någon mftn skadats av de
tyska k ry.ssarne, och under n ftg ra Yeckor var den särskilt i indiska far valLen paralyserad genom Emdens u p ptrtidande, men i
stort sett har den sedan fortgått nor malt.
Engel~ska fl ottans treclfe och viktigaste strategiska uppgift,
att tillintetgöra ·aen 'tyska flottan, har ännu icke kunnat lösas.
Ffu:--;;;er än ett århundrade sedan, när engelska flott an låg
utanför Toulon, yttrade Nelson, >>m itt system är motsa tsen till
blockad, fienden erbjudes varje tillfälle att gå till sjöss, ty det
är där som fosterlandets förhoppningar skola för verkligas ,, .
Tidslc1·i(t i Sjöväsendet.

12
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Nelsons system Yar då de l enda rälta. Del har nu gjor t si.-rt>
gällande en uppfattning, att den Lyska flottan skull e vara l.Jloekeracl i Helgolancls1b ukten av den engelska, m en detla ii r alldeles vils.eledancl e. Tre tirmuar efter krigsulbrollet av gingo
rmclervallensbåtarne E 6 och E 8 ensamma och rekognoserade
Helgolanclsbukten; unider .lie dagar då land,s tigningsarm c·n sedan överfördes till Frankrike, bevakades N ordsjöns östra del
av jagarne Lurcher och Firedrake samt VIII. u.-v. -b.-flottiljcn
( 2 D-båtar och 6 E-bålar), vilka dag och natt u ta n omhyle
frlllgjorde sitt uppdrag. Bevakningen har därefter varit mind re
efTektiv, och tyskarne ha vid flera tillfällen demonstrativt tag it
engelsmännen ur deras vill'farels,e, att den tyska flotta n vore
innestängel -e ller icl<e ville ga lill sjöss.
Det är givet, att engelska fLottan med sin stora materil'lla
överlägsenhet ej kan komma i ett tän khart gynnsammare Eige
än a tt möta den samhtde tyska i öppen sjö, och så tillvi da iir
Nels-ons system fortfarande det enda rätta. Men den nuvarflnde
sHuationen är ej jämförl.Jar med det sjöstrategiska läget för 100
år sedan. En kamp mellan Englands och Tysklands fl otto r
mås te, äv en untd er förutsättning av •e n engelsk seger, Jämna
djupa spår efter sig och möjligen så djupa , att England ej
längre kan föra .samma pOlitik .som hittills. Ty med en starkt
försvagad enge1s.k flotta upp6itthålles ej alliansen med Frankrike, Ryssland och Japm1, ej heller vänskapen med l 1. S ..-\.
och säkerligen icke sambandel mellan the Empires olika delar.
Sir John Jellicoe omfattar helt siikert Nelsons följdrikliga och
d'järva S'trategi med iver, men han vet, att den tyska flottan i
kampduglighet, fartyg för fartyg i:ir den engelska fullt vu xen,
i ofl'ensiv anda kanske densamma överlägsen, och att Lhe Empires öde hänger på utgånig en av den kommande striden. Detta
gör h onom antagligen benägen till en viss försiktighet. Nelson
d'äremot visste, att han, om än underlägsen i antal, var ojiimförligt överlägsen i moraliskt avseende, i offensiv kraft.
En effektiv blockad utanför Helgoland har visat sig ontföi•bar, riskerna för de stora fartygen äro allt för många, och
engelska flottan måste därför inskränka sig till bevakning, dels
1
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av Nordsjön, dels av egna kuster. Då amiralitete t n yl igen förklarade N ordsjön för operatio11sonuäde, Yar orsaken härtill att
söka uti ovan nämnda iörhftllanden, och samtidigt måste blockadlinjen utsträckas till Nordsjöns Yäslra och norra delar.
Operation so·i nråde och blockadomrade äPo i detta fall ensnrtade
begrepp, och .enlig t engelska sjörättsprinciper kan varje fartyg,
som uppträ der inom ett dylikt område behandlas som blockadbrytar.e. Amiralitetets bestämmelse u !gjorde sålunda el t elirek t
slag mol den neutrala handel, Yilken med rätt eller or äll kan
anses gynna Tyskland.
Det kan icke förnekas, alt engelska flottan under krigets
lopp möjliggjort truppers ÖYerf'örande till Frankrike, och att
den med franska och japansk a flottans hjälp lamslagit den
tyska sjöhandeln och fullstä ndigt tryggat livsmedelslillförseln.
Den har i korthet länmat ett oerhört bidrag till, att }, rige l överhu vud iinnu kan föras på kontinenten, men den har gjor l allt
detta nästan automatiskt, blott på grund av sin stora ma teriella
överlägsenhet.
Förut är nämnt, att den engel ska flottan befann sig i elt
utomordentligt gynnsamt läge Yid krigets utbrott. Under många
år hade den åsikten förfä ktats, a tt tyska flottan skulle rild'a en
kraftig ofT·e nsivstöt mot den .engelska i elt för denna olämpligt
ögonblick och antagligen redan samtid-igt med eller före krigsförkl'aringen. Detta kunde nu ej inträffa på grund av amiralitetets föruts eende att i juli månad göra en försöksmobilisering,
men förh ållandena hade kunnat omkastats. Engelsmännen
hatdie kunnat göra ett kraftigt försök att stöm elen tyska flottans
ll1obilisering. Så skedde emelJ.ertLcl ej. Redan den 5 och 6
augru sti kunicle tyska. fartyg minera utanför enge'lska kusten, och
först den 28 augusti synes Norellsjön hava »Svepts » av starka
engelska .sjöstridskrafter, varunder en stri-d' uppstod u lanför
Helg;oland. Den 10 .s eptember sv-e ptes ånyo NOI,dsjön i stor
skala, men utan att fienden påträffades.
Ini tiativet har tyskarne ej släppt ifrån sig, och Högste Befälhavaren för Englands flotta har helt visst förmärkt, att han
har en flotta emot s:ig, som i ordets fullaste bemärkelse är >> inbeina,
o .
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TysJ..:a flottans uppgift.
Några dagar innan krigets ulbrolt befann sig tyska H oeh
See flottan på sin vanliga sommarkryssning utanför N or ges
kust. Den återvände till hemlandet de sista dagarue under juli,
och hela flottan mobiliserades. Det är ej känt, när fioll an s
n1rotbilis eri ng påbörjades eller var avslutad, dess första offens iva
åtgärd ägde emellertid rum redan den 5 augusti, då Königin
Louise utlade minor utanför engelska kusten. Fartyget sköts
därunder i sank, men påföljande dag sprängdes den nybyggda
krys saren Amphion på en av de utlagda m inorna.
Tyska flottan har en svår uppgift. Den måsLe käm pa p:\
två fronter; mot en underlägsen rysk flotta i Östersjön och mo t
e~ ;fa~tligt överlägsen engelsk flotta i N ords j ön. Dess fö rsta
Il:aturliga åtgärd emot den engelska blev att genom offen siva
mineringar och torpedanfall söka minska dennas styrka. Mincringen utanför engelska, skotska och irländska kusterna ~ ar i
lika hög grad riktad mot Englands sjöfarl. Denna har visserlicren
lidit mindre däi:a~r lin ne~ltrala staters, men undeTlägscn
t>
till .sjöss hade Tyskland inlet annat medel alt tillgå för all så
vitt möjligt fylla sin andra strategiska uppgift.
Den eng,elska sjöfarten på främmande ha v har tillfogats
all den avbräck förh:l:llandena medgåvo. Utrymmet förbj u der
att här redocröra för Emdens, Karlsn1hes m. fl. bedrifter, Yare
nog sagt, al: d e väckt beundran t. o. m. i England. Em_dcn
lyckades .sålunda under tre månaders kryssning i Bengall ska
viken, Indiska oceanen och Stilla havet förslöra 23 engelska
handelsfartyg, ett ryskt, ett franskt och ett japanskt örlogsl"arl~·g
och värdet av det gods och de handelsfarlyg, som för störde:,
uppskaHas tlil c:a 40,000,000 kr. Den 10 november 1914. rakade fartyget i strid med den överlägsne engelsk-australiska
kryssaren Sydney och gick därunder förlonud. KaTlsruhe uppträdde vid krigets början utanför Sanely Hook och .stoppade genom sin närhet sjöfarten under några dagar. Jagad av tY~~
engelska kryssare, försvann den, uppträdd e snart därefter 1
Porto Rico för att kola och har allt sedan dess varit AHanLens
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flygande h oll ändare. Fartyget har varit i strid med engelska
kryssaren Bris tol, .som därunder skadades, och har hittills sänkt
l5- 20 engelska handelsfartyg. Jagad av ett 20-tal engelska
och franska fartyg lär hon nu vara i \Vilhelmshaven. Tyskarne
synas nu vilja göra allvar av sitt hot att medelst undervattensbåtarr s k ada EngLands sjöhandel. Det måst.e i detta fall, såväl
som vid de tyska krys.sarnes uppträdande, uppslå stora svårigheter att hålla sig inom gränserna för rent mänsklig krigföring .
stora linjefartyg eller passager·a reångare torde i regel icke kunna
spräng,as, enär medel saknas att berga passagerare och besätlni111g, och krigsföretaget får därför en naturlig begränsning.
Ävenledes torde det under svårt väder icke vara lockande att
spränga ett handelsfa,rtyg, om folk et ej kan räddas i skeppsbåtar. Undenattensbåtarne äga dock i ett fall en överlägsenhet över kry ssarne . De förra äro mer oberoende av bas ~in de
senare, vilkas ko1stra legi vållat betydande svårigheter under
kriget. Problemet löstes p å så sätt, alt kolångare kapades och
fick sedan en dylik tjänstgöra som flytande bas och depot.
Bland ly.ska flottans övriga strategiska uppgifter är även
att räkna anfall m·ot engelska befästa kuststäder eller sådana
platser, som äga direkt betydelse. Värdet av dessa operationer
har hitintills varit ringa, och endast om vikliga upplag av krigsmateriel, olja eller li vsförnödenheter därigenom skulle kunna
förstöras torde de motsvara den risk , flottan därigenom löp er.
Operationerna hava dock en annan sida. De äro ett medel att
hos den lyska personalen uppehålla den offens.iva andan och ett
försök att å tergällda engelsmännen för det sätt, varpå. de med
alla med!el söka förlama tysk handel och industri, de äro ett
uttryck för ett kansk e berättigat hat, öga för ög·--<, tand för tand,
mer än för rent strategiska företag.
I ön Helgoland äga tyskarne en bas av oskattbart värde.
Om de män, .som sutto vid styret i England 1890, hade kunnat
förutse tyska rikets utveckling, hade ön säkerligen aldrig avståtts. England erhöll en kush·emsa i Afr.ika och skänkte Tyskland en liten ö utanför Elbes mynning, vilk en .j dag är den näst
efter Kielerkmmlen viktigaste punkten i Tysklanels sjöstrate-
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giska nätverk. Ön är omkring 2 km. lång och 600 meter bred
och består av ett ,s, k. oberland, beläget 60 m. över havets yla
samt ett nedre s. k. unt.edand, som genom starka betongk onstruktion er hindras från söndervittring. Den behärskar Elbes
och vVesers mynningar samt vVilhelmshaven, är starkt b efiist
och försedd med ypperliga mwr clningar för torpedfartyg , 1111dervattensbåta r och flygskepp m. m. Bakom ön ligga en rad
starka kus tbefäs~ningar samtliga skydelande Kielerkanal ens
myni1ing. Farvattnet utanför Helgoland hålles bevakat, och
mineral och avpatrulleras me d undervattensbåtar, vatleno mradel innanför ön till kanalen och floclmynningarne uppgår till
ungefär 40' och erbjuder sålunda stort u try m me för taktiska
övningar, m1der den tid flottan ligger bunden, avvaktande ell
gynnsamt tillfälle alt överraskm1de kunna rikta en stöt mot
någon av engelska flottans avdelningar.
I Östersjön ligger ryska flottan alltjämt bakom sina m inlinjer utanför fins·ka viken. Den har ännu så länge visat fiiga
aktivitet och synes avvakta elen tidpunkt, då de under byggnad
varande slagskeppen blivit färdiga, innan den gent emot den
tyska v1sar ,sig som en f1eet-in-being. Tyskarne hava även i
Östersjön visat en beaktansvärd rörlighet och genom bombardement av Libau samt försänkning av fartyg i inloppen till h amn en sökt omÖjliggöra d~ss <mv~indning som bas för Lorpedfa rtyg.
Till en viss grad hindes tyska flottan av den ryska, och så länge
denna äger sin rörelsefrilhet, iiwet'kar den därför på krigföringen
i N ords j ön.
M ed'ei'Jwuet.
Sty rkef örhcWcmden .
Dreadnoughts
preslagkryssare
stora kryssare
lätta kryssare
jagare ..
torpedbåtar ..
undervattensbåtar

:Frankrike
4
18

England

Österrike-Un gern

3
12
3

20
11
84

150
70

4
4?

16
16
6

12

20
50-60
12
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Läget i Medelhavet är synnerligen gynnsamt för ententema kterna. Österrikes flotta är instängd och bevakad i Adriati~~ k a h avet av en överlägsen fransk sjö.s tyrka. Genom torpedanf:a1ll har österrikiska flottan tillfogat den franska en del avsevärda förluster, men i övrigt synes den intaga en avvaktande
h åJh<ing. Engelska Med'eUhavs-eskad'ern har genom elen franska
flottans n1oedverkan fått ·en lätt uppgift. Handelsvägarne genom
Medelhavet äro· fria, .elen tu rkiska flottan hålles bunden av den
ryska i Svarta Havet, och engdska fartyg kunna obehindrat
111;edverka i operationerna mot turkarne vid Suez och dessutom
disponera delar av sin ~f,edelhavsstyrka för andra ändamål.
Detta har redan inträffat. Indomitable tillhör IL slagkryssare,eskadern, förlagd till Medeillhavet, men deltog i slaget i K 01'dsjön den 24 januari och Invincible och Inflexible från samma
eskader deltoga i ,s triden mot amiral v. Spee's eskader utanför
F·a lklandsöarne.

v arldslwuen.
Vid krigebs början rådde en vis,s spänning, särskilt j öster.
Tysk a r ne hade då i Kiautchau ,s amt i närgränsande farvatten:
de stora kry.ssarne Gneisenau, Scharnhorst samt de små kryssarnie Emdlen, Ni.irnberg, Dresden och Leipzig. I Kjautchau
låg även österrikiska krys:saren Kaiserin Elisabeth. Samtliga
tys·k a fartyg hade emellertid gått till sjöss, då operationerna
mot Kiautchau i mi!tlen av september togo sin början.
Ernglancl hade i kinesiska farvatten ett slagskepp, Triumph,
fyra kryssare och en del mindre fartyg, Frankrike 2 kryssare
och några smärre fartyg, vartill kom Japans hela flotta.
Under operationerna blev Triumph svårt skadad av kasteld från fästningen och måste draga sig tillbaka, elen japanska
kryssaren Takachjko sprängdles av torped eller mina, i övrigt
tillfogades en Lenlemakterna några betydelsefulla förluster till
sjöss. Då fästning•en d'en 10 november 1914 gav sig, lågo sex
tysk a lmnonbåtar jämte Kaiserin Elisabeth .sjunkna i hamnen.
I StiUa Havet var styrkefördelningen j september följande:

Tyskland : amiral v. Spee's förut omnämnda eskader;

-

-
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England och dess kolonier: förutom den i· k inesiska fanalten oper.e mnde sjöslyrkan:
i Ostindien: l slugskepp (Swiftsure), 2 kryssare;
i Persiska vik.e n: 4 kanonbåtar;
i New Zealand: 3 kryssare;
i Australien: l slagkryssare, 3 kryssar e, 3 deslroyers, 1
undervattensbåt och en del mindre fartyg;
i Canada och å Amerikas västkust: 2 kanonbåtar och 2
undervattensbåtar.
Redan i september hade de australiska och new zeaiantbka
rege1'ingarne genom till förfogande stående sjöstyrkor lag t beslag på .samtliga tyslw kolonier i Stilla havet, med undantag av
Marshallöarne, vilka logos av japanerna. Tyskarne voro saledes ulan någon s tödpunkt i Stilla Havet, och dessa tord e Yii l
för alltid vara förlorade för Tyskland.
För alt tillintetgöra den fria tyska sjöstyrkan å vär ldshaven utsändes samtidigt 70 engelska, franska och ryska fa:·
tyg, ,nilkct framgår av engelska amiralitetets memo·r andum av
den 22 oktober 1914. Vilka fartyg, so1n deltoga i operationerna.
nämnes icke. Under dessa blcvo engelska kryssarue Good
Hope och Monmouth sänkta i strid mot amiral v. Sp.ee's cs knder utanfö•r Chilis kust. En månad därefter linintetgjordes
nämnda eskader utanför Falklandsöarne. Väddshaven behärskas nu fullständigt av ententemakterna, 0~1 den srrategi ska
spänningen å d~ssahar upphör! , för huru lång lid får framl iden
utv,isa.
Det strategiska läget kan i korthet sammanfattas sMundn:
i Nordsjön: tyska flottan »in-being>>, bevakad av en dubbelt överlägsen engelsk flotta, vilken det oaktat måste strängt
bevaka egna kuster;
i Östers,iön: ryska flottan, f. t. en fästningsflotta, dock i
stånd att bind'a tyska sjöstridskrafter och själv bunden, kan ske
mest av fruktan för en tysk invasion;
i MedeVwvet: ententemakterna äga herraväldet över h avet:
i Adriatiska havet: österrikiska flottan »in-being», bevakad
av en överlägsen fransk flotta.
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å värlclslwuen: ententemakterna äga herraväldet över havet:
i Svarta havet: ryska och turkiska flottorna h ålla varandra
stången , den turkiska har dock genom sin tyska tillsats det
större ini tiativet.
Sjökrigshändelser.

Någon ingeånde skild~·ing av dc sjökrigshänclelser, som inträffat under nu pågående krig kan h~ir ej lämnas, ty erforderliga fa k ta saknas. I den man s[t är möjligt, .skall dock h~1r nedan
i korthet återgivas vad som nu är känt rörande de viktigaste
sam1111andrabbningarnn tiJ'l sjöss och artilleriets, torpedens och
Juftvapnens verkan.
Sirid en utanför Helgoland den .28 augusti' 1914.

En engelsk styrka bestående av kryssarue Arethusa och
Fearless samt I. och III. jagarcflolliljerna (on~kring 25 fartyg)
sammanträffade und·cr en rekognoscering utanför Helgoland
med' tyska kryssare och jagar.e. Arethusa var nybyggd och
hadte endast 48 timmar förut lämnat v:uvd; deplacement: 3,500
tons, HK. 30,000, fart: 27', he·s tyckning: 2 st. 15 cm. k. och
6- 8 st. 10 cm. k.; hela sidan är skyddad av 50 mm. pansar,
dessutom finnes pansardäclc F ea rless: deplacement: 3,500
tons, 20,000 HK., fart: 26', bestyckning 10 st. 10 cm. k.
Å tyska sidan deltoga kryssame Cöln , Mainz och Ariadnc,
samt möjligen ~iven en kryssare av Magdeburg-klassen i striden.
Cö1n och Mainz: deplacement: 4,350 lons, fart : 25', bestyckning:
12 st. 10 cm. k. Ariadnc: deplacem ent: 2,600 tons, far!: 22',
bestyckning: 10 st. 10 cm. k .
Stridsförlopp.

Kl. 7 '"7 f. m. r åkade Årethusa i s trid med en tysk kryssare,
från vilken den utsattes för häftig eld till kl. 8, 1 5 f. m. , då elen
tyska kryssa·r en flyttade sin eld till Fem·less. Striden mot Aret?nsa upptogs straxt därefter av en annan tysk kryssare, antaghg·en Ariacdlne och utkämpades p å parallella l,;urscr under 20'
fart. Ariadnes främre brygga förstördes av ett sl<att från Art:-

-

-

186-

!husas främr,e 15 cm. k., varpå den tyska kryssaren omedelbart
Yände och st yrde in mot Helgoland. Den engelska styrka n
satte västlig kurs. Å Arethusa voro samUiga kanoner m ed 1111 _
diantag av en 15 cm. k. förs,atta ur stridbart skick, en granat
hade kreverat i ett a mnumitionsnpplag, eldsvåda hade nthru til
men blivit släckt. Kl. 10 f. m. voro kanonerna utom 2 st. 10
cm . k. åter i stridbart skick, och snart därefter råkade Arethusa
på nytt i strid mot tyska kryssare. På grund av läget hade den
emellertid signalerat efter hjälp, och I. lätta krys,sare-eskade m
samt I. slagkryssare-eskadern upptr~idiCle nu och sänkte m ed
några skott de redan förut skadade tyska kryssame Cöln , l\lainz
och Ariaclne.
StricLerna äro i Hera avseenden av intresse. Arethusa u th ärdade anmärkningsvärt väl, under sammanlagt minst en tim me, och hennes 15 cm. k. fällde tvenne gånger utslaget ooh riiddade fartyget.
I rapporten säger fartygschefen om elden från en av de
tyska krys,sarne, att den var sy nnerligen välriktad, men sam11iga
salvor föUo 1 0~30 m. för kort; enligt rapport f rån chefen fö r
slagkryssare-eskadern skulle tvenne tyska kryssm·,e hava sänk ts
av L ion, varvid endast t vå salvor vardera gången varit erforderliga.
T orpeden kom under dagens lopp upprepade gånger till
använrdn~ng. Kl. 11 f . m. anfölls slag k ryssare-eskadern av tre
undervattensbåtar, men anfallet avvärjdes genom snabb manövrering. Kl. 1, 40 e. m. anfölls Queen :M ary av en underva ttensbåt och senare kryssaren Lowesloft, b å da anfallen misslyckades till föl jd av de anfallna fartygens fart och man (h-e r.
En engelsk jagaretlottilj anföll under förmiddagen en tysk kryssare utan framgång, hur många torpeder som härunder ad"y rades är obekant, och ·slutligen avfyrades från en tysk kryssare
tvenne torpedler mot APethusa , m en båda gingo för kort.

Sammanfat tning au taktiska rön: den tyngre kanon en visad'e sig öv,e rlägsen (även om ej s1agkryssarnes gTova k anoner
medräknas) gent emot den lättare, oaktat d enne förd es i ö\·er-
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Jägset antal ä tyska s·i dan, och a vs tånden vor o jämförelsevis smä,
s- 6,000 m . Sikten var dålig, vrilket försvårade nedslagsbedömningen.
Torpedantallen misslyckades, tack vare hög fmt och god
manöverlön någa hos de anfallna fartygen.
Sirielen utanför chilensJ.:a kusten elen 1 november 191/t .
striden är anmärkninlgsvärd, emedan den utkämpad es som
en ren ar tilleristrid mellan tvenne nästan likvärdiga motståndare. Å tys,l m sidan stredo: Scharnhorst, Gneisenau, Niirnberg,
Leipz,ig ooh Bremen mot de engelska fartygen Good Horpe, Monmouth och Glasgow .
styrkeförhållanden:
Sch ar n h orst och Gneisenau: deplacement: 11,600 tons, bestyckning : 8 st. 21 cm. k ., 6 st. 15 cm. k., fart 22', 150 mm.
sidorpausa r.
Ni.irnberg: deplacement: 3,500 tons, bestyckning : 12 st. 10,:;
cm. k. , fart: 23'.
Leipzi g och Bremen: dleplacemenl : 3,250 tons, bestycknring: 10 st_ 10, 5 cm. k., fart: 23'.
Proj,ek tilvikt i bredsida från Scharnhorst och Gneis,enau :
1,760 k g.
Goo d H ope: deplacement: 14,100 tons, bestyckning: 2 st.
23 cm. k . och 16 st. 15 cm. k., fart: 23', pansar: 152 mm. i
gördel.
Monmouth: ·depl:acement: 9,800 tons, bestyckning : 14 st.
15 cm . k. , fart 23', gördelpansar: 102 mm .
Gla sgow: dep Lacement: 4 .800 tons, bestyckning : 2 st. 15
cm. k . och 10 st. 10 cm. k ., fart : 25'.
Proj ektilvikt i bredsid a från Good Hope och Monmou th:
1,211 kg.
Båda styrkorna styrd:e sydvart i enkel kolonn, lyskarne
närmast k usten; kurserna konvergerade något; nordlig storm
rådclie. De engelska fartygen rullade så h årt, att de undre 15
cm. k. e j kunde användas. Styrkorna kommo i sikte av var-

-

-
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andra under förmiddagens lopp, och engelsmännen gjorde ett
försök att styra ostvart för att i skydtl av chilenskt territorialvatten undvika strid eller möjligen förena s•ig med slagskepp et
Canopu s, men hindrades av tyskarne. Dessa senare, som u nder
eftermiddag;en hade solen i ögonen inväntade solnedgången fö r
sitt anfall; d.e engelska fartygen avtecknade sig därefter skarp t
mot den ljusa himlen, under det alt den tyska eskaderns farLyg
voro svårare att urskilja. Enligt engelska uppgifter öppn ades
elden av Gneisenau och Scharnhorst på 11,000 m. avstånd och
efter tre salvor fattade Good Hope eld. Senare uppgifter fö r mäla dock, alt amiral v. Spee väntade med .sin eld, tills han
kommit inom eff<ektivt stridsavstånd även för sina 15 cm k.
Den engelska 23 cm. k. genomslår på 6,000 m. avstånd 203 I;lm.
kruppansar, och på samma avstånd genomslår den ly ska 2 t
cm. k. 152 mm. pansar av samma slag. Man vet ej med säkerhet, när dc engelska fartygen öppnacl'e elden, känt är endast, aH
tyskarnc voro inskjutna pä 6,000 meters a\·stånd , och atl avgörandet föll mellan 6- 4,500 m. Den tyska .e lden hade en förödande verkan på Good Hope, hennes styrinrättning och ma skiner blevo· tydligen genast skadade, ty farten minsk ades.
Monmouth gick nu upp för att betäcka flaggskeppet och J'ick
mottaga .en koncentrerad eld på 5,000 m. avstånd. Good Hope
var insvept i eld och styrde viis tvart , och efter en explosion fö rsvann kryssaren i djupet, snart därefter följd av Monmo uth.
Mörkret hade nu fallit på, och Glasgow, som up ptagit strid med
de små tyska krys•sarne, lyckades betydligt skadad undk omm a
och inlöpte senare till Rio de Janeiro för att reparera.
De två engelska kryssarue hade i bredsida ~ st. 23 cm. k.
och 19 st. 15 cm. k. emot tyskames 12 st. 21 cm. k. och 6 st.
15 cm . k. Tydligen fällde ä veru här den tyngre kanonen utslaget, men del är på samma gång uppen bart, att elen tyska eldledningen och ,elcligivnin.g.en var elen engelska överlägsen, och
detta i förening med en bättre taktisk ledning vann segern.

Striden utanför Falldandsöarn e den 6 december 191 ft.
Å tuska sidan: amiral v. Spee's eskader, se ovan.
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Å engelska sidan:
de p l.
Invin cible 17250
Infiexible
"
earnarvon 10850
9800
Kent
Cornwall
4800
Glasgow

bestycknin g
8 st. 30,5 cm. k., 16 st. 10 cm. k.
d: o
d:o
4 s t. 19 cm. k., 6 st. 15 cm. k.
14 st. 15 cm. k.
d:o
2 st. 15 cm. k., JO st. lO cm. k .

fart
26'
26'
23'
23'
23'
26'

Projektilvikt
i kg. pr. bredsida

"""f

2313 5033
407

Några n ärmare detalj er om striden föreligga ej. Man vet
enda,st, a tt . den tyska eskadern befann sig pa 15' distans, när
Invin cible, Inflexrihle och Carnarvon satte kurs mot densamma.
Den senare kryssaren sackacle efter, striden kom därför att stå
egentligen till en början mellan Inflexible och Invincible mot
• Scbarnhorst och Gneis.en.._'1u sam l övriga engelska kryssare mot
de mindre tyska. Kl. l,1o öppnad es elden, och kl. 4 e. m, sjönk
Scharnh orsl, Gncisena u höll ut till kl. 6, 1 , c. m ., då den kantr3Jde. Overlägs•enhelcn å engelska siclan Yar förkrossande. Kent,
Conwall och Glasgow förföljde dc små ty ska kryssame och
sänkte Lcipz·ig; Ntirn'berg undkom, men upphanns följande dag
av Shannon, Cochrane, Achiiles och Natal och sköts i sank .
Dresden är ännu fri.
Förlusterna å engelska sidan i.iro ej kända, men del p[1str1s
att. fLera av kryssarne måst ingå lill Gibraltar för alt reparera.
Stndeons utgång var given, och å engelska sidan vittn ar det ej
0_111 nagon högre skjulskicklighe l att behöva h:"tlla på 4 resp. 6
·
··
"
·
s..an ]-~a t 'ennc
för att
ilmmar
i
nJ.ed en oven·1kl
mo t standare
c
•
i
t
överlägsenhe
även
fanns
sidan
engelska
Å
l.
3:
artLJJ:eri av
höllo
xible
fle
In
och
Im·incible
att
f~trt, varför del iir att förmoda,
Slg 'På s[t s tort avstånd, att die tyska kanonernas verkan mot del
eng.e lska pans aret var ringa. Äran av striden tillkommer uteslut~nde amiral v. Spee'.s styrka. Stridens lärdomar äro på. fällde utslaget, den högre farten
"ho·a D et t yngre art1.JIenet
htJ
. , 0.. b ·
·
1·
1··
t
d
väl.
hdat
kom c J~~1' ·~ · a~ amp 1gaste stndsaYSLånde t, och 15 cm. k.
l11o darfor ·CJ alls med i räkningen.
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Slaget i Nordsjön den 24- jamwri 1914.
Rörande denna synnerligen intressanta strid föreli gga hi ttills ytterst knapphänd iga detaljer.

Tyska styrkan.

Derffiinger
Seydlitz
Moltke
Bliich er
Summa

de p l.

fart

25000

2S'

"
23000
15SOO
S8SOO

25'

proj ektil vikt
pr bredsida
s st. 30,3 cm. 12 st. 15 cm. 339G kg.
3276
10 st. 2S cm ., 12 st. 15 cm. k.
3276 ,,"
d:o
d:o
11S4
12 st. 21 cm., 8 st. 15 cm. k.
"
11132 kg.
bestyckning

,,"

Förutom dessa fartyg deltoga i str:iden tven111e mindr·e kryssare och t vå jagareflottiljer - 22 båtar.

Engelska styrkan.

Lion ............... 26350
Tiger ....... _.... 30000
Queen Mary ... 27400
Princess Royal? 26350
New Zealand ... lSSOO
Indomitable ... 17250

fart

bestyckning

de p l.
S
S
S
S
S
8

st. 34,3 cm.,
st.
d:o
st.
d:o
st.
d:o
st. 30,5 cm.,
st.
d:o

16
12
Hi
16
20
16

st.
st.
st.
st.
st.
st.

10 cm.
15 cm.
10 cm.
10 cm.
10 cin.
10 cm.

k.
k.
k.
k.
k.
k.

29'
30'
2S'
32'
29 1
26'

proj ektilvikt
pr bredsida
5170 kg.
5350
5170 "
5170 "
3190 ",
2310 ,
26350 kg.

Summa tons 1461fi0
tyska styrkan S8SOO

1113 2~,-

engelsk överl.

15228 kg.

57350

Å engelsk sida deltoga dessutom några mindre kryssare och

20-30 jagaT'e.

Siridens förlopp.
Engelska eskadern låg på bevakning i N ords j ön, och den
24 januari kl. 7, 30 f. m. inrapporterades från engelska jag'are, att
en tysk styrka .styrande NW var i sikte. Den engelska eskadern befann sig omkring 15' \VNvV om den tyska och sat te
genJa<st högsta· fart med' SO-li.g kurs för att avskära fienden.
Chefen för den tyska styrkan, amiral Hipper, vände och saL le
kurs mot Helgolanid, distans-en till denna lär hava var~t omkring

191 -

o'. Den engelska eskadern jagade med 28-29 knop med far12
tygen i följande ordning: Lion, Tiger, Princess Royal; Queen
Ma ry, New Zealand och lndomitable. Troligen sökte amiral
gipp er draga fördlel av solen och vil1e förlägga striden till närbeten av det område utanför Helgoland, som beva kas av tyska
uiJid'ervattensbå tar. Engelska eskadern låg antagligen på lyskarnes babords låring under stridens början, kurserna voro i det
närmaste paraleila och engelsmännen togo h\IJigsamt på motståndaren . Slutaren i den tyska eskadern, Bliicher, synes därunder hava fått mottaga eLd från de flesta engelska fartyg.
Omkring Id. 11 f. m., tre timmar efter stridens början, föll
Blueher på grund av maskinhav,eri ur formeringen och låg stilla.
De övriga fartygen fortsatte med full fart, men straxt därefter
girade Lion bh. hän, och Tiger föll ur den engelska kolonnen.
I napporten säg:s, att tyska undervattensbåtar uppträdde om
stb. och t vingade engelsk a eskadern att vända. Lion var emellertid så skadad, att amiral Beatty måste flytta sitt befälstecken
till ett annat fartyg , ett bevis på att Tiger äv en va r allvarsamt
ska;d'ad ligger däri, alt eskaderchefens flagg ej hissades på denna
kryssare, utan på fartyget n:r 3, Princess Royal. Indomitable
beordr ades taga Lion på s'l'äp, och den .engelska formeringen var
bruten. Blueher var nu i redlöst skick och anfölls av engelska
jagare, enligt andra uppgifter äv,e n av Arethusa, torpederades
och gick tilJ botten. De övriga tyska fartygen fortsatte in mot
Helgoland, antagligen i stort behov att själva överse sin a haverier. l anrnat fall skulle de säkert hava fortsatt st riden med
utsikt till seger i det ögonblick, ·då den engelska formeringen
hadle brutits.
Med undanlag av Bli.icher förneka tyskarue varje fartygsförlu st och påstå, att förlusten i folk å övriga fartyg var ytterst
ringa . E ngelsmännen förneka likaledes någon son~ helst förlust
av egna fartyg, ·enligt tyska, från flera håll inlupna uppgifter,
skulle d'e hava förlorat en slagkryssare och 2-3 destroyers.
Striden har vari:t fullt ''modern". Avstånden under artilleridu,eUen torde hava uppgått till omkrring 15,000 m .; tyska j-agare
an:föUo Ull!der pågående artilleristrid de engelska fartygen, utan
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resultat, enligt engelska uppgifter; ett tyskt luftskepp k rdsade
,",ver de stridande och skulle hava släppt ned bomber över fi cn.
den, likaledes utan verkan, enligt engelska uppgifter, de tyska
undervaltensbålarne synas dock hava uppnåtl en viss verkan
ty deras blotta närvaro tvang amhal Beatty att avbryta striden:
Läser man mellan raderna, framgår del, alt skadorna a engelska
sidan varit avsevärda. Lions undenattensskada torde ku 11113
hänföras till torped- eller minlräiT, ty omfattningen var sa stor
att den tvingade till att taga fartyget på släp. I amiralite tet~
nppgift sägs, atl en tysk granat träffat i förstäven och va llen fyllt
("tt par celler, men denna träff kan ej hava förorsakat maskin h averiet. Del är dtirför ej osannoUkt, att Lion träffats av torped
under de tys·k a jagarnes anfall, och häruti kan möj}igen orsaken
ligga till den tyska uppgiften, att ett stort fartyg skulle hava
träffals av en tysk jagares torp ed och sänkts, eUer ocksa kan
simdan hava förorsakats av torpedträff från någon av de undervattensbåtar, som tvungo den engelska eskadern alt viinda.
Hava skadorna uppkommit av artilleriels verkan, så iir det
säkerligen mer än en projektil, som träffat i vattenlinjen . L ion
och Tiger hava lid~it betydligt av lyskarn·es eld', och delta iir förmoeliigen fallet även med övriga engelska fartyg, och m ed samma visshet kan man påstå, alt de tre tyska slagkryssarn c, som
fortsalte till Helgoland, varit avsevärt· skadade.
För oss har striden ett sär.e get intresse; i artilleristiskl avseende var den i stort sett en kamp mellan 28 cm. kanon en och
34 cm. kanonen, varunder eLen förra, så vitt man vet, Yiil hävdade sin plats gent emot mer än dubbel arti11eristisk öwrliigsenhet. Alt striden varade under mer än tre timmar k an hero
på mindre golt träffresuHat a ömse sidor, pä pansarets motstfmdskrafl, men även, och särskilt med hänsyn till el en engelska överlägsenheten, på en högt utbildad haveriorganisa tion
inom .den tyska flottan. striden belyser åter vikten av fa rten,
och att denna måste vara lika srtor inom eskaderförhandeL
Tyskarne måste nu rätta sin fart efter Bli.ichers, engelsmiin nen
fing.o dä1,igenom överlägsenhet i fart, kunde välja sitl <;[r ids5
avstånd och antagligen har även i denna strid den ty sl.;a 1

crn. lwnonen icke kunnat visa .sig verksam. Samniga moderna
anfalls- och försvarsvapen torde hava gjort sin insats i striden,
rnen tyvärr är det ännu omöjligt att yttra sig över i vad mån
det en a eller andra vapnet fällt utslaget.

Undervattensbåtar och dems användande under kriget.
Då de tyslm undervaltcnsbåtarnes uppträdande under kPiget väck t berättigat uppseende, torde en redogörelse för undervaltensbå tsva.pnets organisation i Tyskland vara av intresse.
T yskland är egentligen en nybörjare i undervatlensbåtar.
1906 fick dess flotta sin första undervattensbåt, U l, byggd å
!Q tons, fart
Genuaniavarvet och förseelid med en tub, clepl. 2L

%knop.

Konstruktionen var i huvudsak byggd på d'Equemed vissa ändringar. Under 1908--09 byggdes
tenler
pa
villeys
5
3 båtar hos Schickau om 200-255 lons deplacement, fa rt ~
knop och försedda med 2 tuber. 1909- 10 fö·ljde ytterEgar~
4 båtar från Germanuavarvet och 4 från Sshickau. Samtliga
dessa voro defensivbåtar, men på basis av de erfarenheter, .som
nu vu n n its, byggdes 1911- 12 sex båtar, avsedda för mera självständiga uppdrag. Våren 1913 voro 18 bå~ar, fördelade på två
flottilj er, i tji:inst, och av dessa hade de senast byggda 800 tons
deplacem.ent och förde, förutom två tuber, 2 :n e si:inkbara kanoner. Ylledigare 9 båtar, U 19-U 27 voro under byggnad å
Germ aniavm·yet. Deplacementet å dessa ökades till 840-870
tons, farlen ~.~ knop och tubernas antal till tre. Båtarne hava
tunnt pansarskydd över skrovets vitala delar, styrtorn och däck
samt i likhet med sina föregångare tvenne sänkbara kanoner.
Varj e båt har h å dieselmotorer om 1,800 hk. Torpedens eliaJUeter har ökats liH 53 cm. med en fart på 7,000 m. av 29'.
Efter de tillfredsställande resultaten med U 19-U 27 beställdes
Ytterligare 9 båtar hos Krupp och Schickau med ett deptace111en,t a v 900 tons, en ytfart av 20' och en aktionsradio av 2,000';
samtidigt beställdes ä ven en båt hos Fial-San Giorgio, vilken
emellertid V id· krigets utbrott övertogs av italienska marinen.
Under hö.stkrigsövningarne 1912 framträdde undervattensbåtames sjövärdighet som aldrig förr, och deras taktiska upp1
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trädande väckte beundran. Enda8t 2 båtar blevo därunde r
dömdia att fö rsätlas ur stridbart skick. Båtarne visade en utom_
ordenUigt stor förmaga atl navigera och manövrera under , altnet och att under anfall komma upp till ytan för orientering pa
lämpligl h:ill och ytterst sällrun inlriiffade, alt dc därunder up ptäcktes. De V'i:Sade sig dessutom vida mindre beroende a,· Ill oderfartyg och baser för r eparationer och kom:p~etlcring a v fö rrået än jagare och torpccJibåtar, och ett mycket större anla l !artyg torpederades av dessa 12 båtar än av de 80- 90 ÖHiga i
krigsövningen deltagande torpedfartygen. Man beslöt nu me d
all kraft upptaga byggandet av undervattensbåtar.
I mars 1914 inrättades en fristående »tmdervatlensb ahinspcktion» under en flaggmans befäl, vilken övervakar utbildning,
övningar och tekniska experiment m. m. Till chefens stab hi) ra
tre officerare, och inspekti·o ncn räkna·clc dessutom sistlidne mars :
61 löjtnanter, 11 underlöjtnan ler, 37 ingenjörer: 5 läkare uch
6 intendenter.
Den l juli 1914 voro 2 undervattensbåtsflo ttiljer rustade;
fartyg tilldela;de 11ottiljen voro: kryssarue Steltin och Hamhurg,
tre jagare, tre iildrc depåfartyg och Vulcan. En Vulcan 2 v:w
då uneler byggnad. Viet krig.s,u tbroltet Yoro 27 u. v. b. rus tade . .
och antalert har sedan dess ökats med minst ett 10-tal.
De fraomstående egenskaper dc tyska u. v. b. visat under
fr edsövningar sm11t personalens duglighet ha r mer än hävd als
under krigets gång. DelLa är fallet i lik a hög gr ad å engelska
sidan, men krigsläget är sådant, att de tyska u. v. b. h ava de
tacksammaste och största uppgifterna, och deras verksamhe t
måste d!ä rför bliva mer känd och uppskattad. En kort redogör-else för undervattensbåtarn es uppträdande under k rigels
första halvår, förtjänar här sin särskilda plats.

Tyska sidan.
D en 5 septentb er
utanför Firth of Fo1i:h
Den 22 september
Cressy och Hogu e av U

sprängdles 'l ätta kryssa ren Pathf,incler
av U 21. Avstån d till H elgolan d 350'.
sprängdes de stora kryssarne Aboukir,
9. Rörande bedrifben säger U 9:s chef:
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nJag gick med balen i y lliigc, da fa rtygen kommo i sikte.
Sä snart delta intriifl'ade, siinkte jag baten full ständ igt även
med periskopet und er ytan, ulom vid de tillfällen, då det var
nödvändigt att taga pejlingar. Kl. var 6,1 0 f. m. elen 22 september, då jag siktade en större fientlig kryssare 18' N\V från
f{ook of Holland. Jag hade da tillryggalagt nagol mer än 200'
från basen. Fastän balen ej var av nyaste t yp, hade elen hela
tidten visat sig utmärkt, och maskineri et hade fnngcrat utan
min sta anmär knin g. När jag fick sikte på den fientliga kryssm·en, gick jag i nedsiinkt Higc med ungefär l, ;; m. av periskopet över ytan . Snart uppti1cktc jag, a lt de fientliga fartygen
voro tre och höllo mtgot slags triangelformering. Jag sänkte
dn båten fullständigt, sedan jag satt kurs ptt millen av fienden:;
formering. Visserligen voro fartygen redan nu inom torpedhåll, men jag önskade skjuta pa närmare håll för att vara fullt
säker på träff. Ännu en gang gick jag upp med periskopet över
ytan för att kontrollera kursen. Efter denna sista kontroll på
c:a 2,000 meter sänkte jag bålen på 4 meters djup och avfyrade
en tm'ped. Jag steg cliir.efter med periskopet till ytan för att
se, on~; t orpeden träffat. Det fien niga fartyget, som jag sedan
erfm,i,t vara Aboukir, hade tydligen träffats vid ammunitionsdurkarne, ty det bröts genast mi lt itn och sjönk inom ett par
minuter. Min båts skrov skakade av lorpeclclclonationen , som
fort planta;des genom vattnet. Jag stannade med periskopet över
ytan , tills jag .såg de två övriga fientliga f a r tygen vända och med
full faTt styra till sin kamrats hjälp. .J ag gick då necl på milt
fö rra djup och ad'yradc en ny torpe(i. Henna gång lriiffade
·torpeden ej ammunit,ionsförracl et, ty fartyget, som var Hogue,
låg i 20 minuter i halvkantrat läge kvar på vattnet, inn an det
helt kantraode och sjönie Det tredje fartyget, som nu utan tvivel förstod, ntl unclcrvatlensbft :ar voro· i verksamhet, sökte med
alla medel skydela sig. De snabbskjutande kanonerna avfy rades oupph örligt både från stb.- och hb.-sid.an , och fartyge t
styrdie i sicks·a ck-kurser. Därigenom tvangs jag a tt gä närmare
och ännu en gån g gå med p eriskopet över ytan för att få noggrant sikte. Jag säg då, huru pro.i ektilerna slogo ner i vattnet
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åt alla hån utan någon bestämd riktning. Då jag kanunit lill.
rii~ kligt nära, sänk le jag båten och gjorde det tredje anl'allet.
Drnna gång sköt jag tYå torpeder för att vara riktigt säker 0 !11
träff. Jag hade åter lyckan med mig, ty fartyget blev manvYerofärdig och började sjunka med stäven före. Sedan kriingde
del önr åt sid'an. Hela tiden såg jag besättninge n si a klar
vid kanonerna och spana efter den osynliga fienden. DeL eugelska sjöfolket Yar tappert och troget sin n-.arins traditioner. Snart
exploderade tydligen en av Cressys ångpannor, fartyget kantrM!c helt runt och låg med kölen i Yädret några minuter, innan
diet alldeles försvann från ytan. Jag hoppades kunna locka
nagra fienlliga jagare, som ocksa kanunit till platsen, in pa elt
umr åde, där jag visste, att de skulle bli anfallna och förstörda
av tyska örlogsfarlvg , och steg då och da upp till ytan, pa rJ 2 t
att de skulle få sikte på mig, men fastän die sågo mig tydlig t
i skymningen samma dag och gjorde ett försök att hejda mig,
uppgåvo de likväl förföljandet.>>
Den engelska kryssaresty rkan hade legal på bevak ning i
N ordsjön med en jagareflottilj , vilken emellertid på grund av
hårt väckr hade detad1erats för att söka lä. Fartygen voro
unider gång med c:a 7' fart. Enligt chefens å Cressy rapport
träffades Aboukir kl. 6, 2 " f. m. på stb.-sidan och började genast
sjunka. Rouge gick nu upp för om och Cressy bb. om heune.
Båtar utsattes för att bispringa nödställda, men straxt däre fter
träfrades Hogue uneler en krutdurk, en dubbel explos•i tion följde, och Cressy upptäckte nu elt periskop kranbalksvi s om bh.
och öppnade eld. 5 minuter senare syntes ett nytt perislwp
5-600 m. på stb.-s. låring och en torped träfl'ade fart yget kl.
7,15 f. m. under aktra bryggan. Ytterligare en torped gick
för bi, men en tredje träffade kl. 7, 30 f. m, under ett eldrum, och
~5 minuter senare sjönk fartyget. På ,e. m. den 23 återkom U 9
<ill \Vilhelmsha ven.
Den 15 oktober uppträdde åter U 9, denna gång utanför
Bu ch an Ness å Skottlands ostkust och torpederade kryssaren
Hawke, som sjönk efter 5 minuter.
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])en 31 ok tober lorpedera.de s kryssaren Hermes under
äncr mella n D over och Ca la is och sjönk efter -15 min u ler.
6
o' "
Den 11 november torpederade s kanonbalen Niger Lill ankars utan för Deal.
Den 23 110\'ember uppträdde en tysk u. v. b. ulanför Havre
och siinkle m ed artillerield engelska angaren ~Ialachite.
Den 1 januari l 915 sprängdes slagskeppet Formidable utanför Plymouth. .-hstånuet till närmaste bas torde hava Yari L
450-500'.
Under januari och februari haYa de tyska u. v. b. dessutom låtit tala om sig på ell sätt, som för Englanu är vida
obeh agliga,r e än förlusten av några relaliYt gamla krigsfartyg.
De uppträda nu i Irländska sjön och påstås under de senaste
dagarna hava sänkt 10- 12 engelska ångare. U. v. b. uppträder
här i dubbel egenskap av artiileri- och torpecHartyg . Fön;edda
med ett par lätta kanoner kunna de med några skott sänka ett
handelsfarty g och spara däPigenom den dyrbara torpedmater ielen till viktigare mal. Det ligger således ett bistert allvar under
amiral v. Tirpitz hot att söka förlama Englands livsmedelsti llförsel med' hjäl p av u. v. b., och om detta iinnu blott kunnat
utföras i ringa m ån, så innebär dock operationen ett hårt slag
mot England. Men ej blott di=ir komma verlmingarn e att bliva
kännbara. Kan Tyskland under loppet av n~'lgra veckor upprätLh ålla denn a osynliga handelsbloc kad , sa kommer dennas
ekonomiska v.erkningar att spridas till alla de platser ÖYer jordklotet, som äro b eroende av England för sin export, och inom
Englan d framl -alla höjda priser p å förnödenhe ter av alla slag,
oro bl.and befolkninge n och möjligen framtvin ga leda för kriget.
I Östersjön spriingdes ryska kryssaren Pallada av en tysk
u. v. b. den 11 oktober 1914.
AntaJet förlorade tyska u. v. b . är ej säkert känl. Man
vet, att U 15 den 18 augusti bleY skjuten i sank a\· engelska
kryssaren Birmingham . U 15 hade fått p eriskopet sönderskjutet och dök , men dä den senar,e åter höjde sig, blev den
beskjuten och sänkt.
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U 18 blev den 22 november skjulen i sank av jagaren Garry
ulanför Skottlands nordkust, och enligt franska och en gelska
meddelanden skulle dessutom några u. v. b. haYa sänkts ge 110111
ramnilng och arli!lerielcl i engelska kan<tlen. Dessa n-kl en ii ro
emellertid obestyrkta.
Engelska sidan.
Förut iir n~imnt hurusom E 6 och E 8 tre timmar efter
krigsförklaring en av s ~indes för att rekognoscera farvattnet krin bo
Helgoland, och ut fördes uppdraget pa etl mycket tillfrcdsstii llande sätt.
Den 26- 28 augusti deltogo 2 jagare och 8 u. v. b. i den
operation, som resulterade ,j striden den 28. Jagarne sp anade
härnndier för u. Y. b . ända till mörkningen den 27, da dessa
senare detacherades till förut hestämda ulgangsHigen. Den L8
rekognoscerad e ja.garne först det farvatten, genom vilkel L slag .
krys,sare-eskad ern skulle framgå, och fortsatte därefter in mo t
Helgoland i kölvattnet på E 6, E 7 och E 8. Undervattenshrl tarne utförde icke något anfall under dessa dagar, men operationen har fram hållits såsom belysande för sam verkan i sp aning
och rekogno'Scering mellan u . '"· b. och jagare.
På u. v. b. konto kan .slutligen iiven skrivas sprängan<let a v
elen franska dreadnoughten Courbet.
Vid de nu kända billfällen under krig,e t h::tva u. v. b . u ppträtt självständigt och ofta pä mycket betydande avstånd fran
egna baser. Del ligger i sakens natur, att om u. ,._ b . skall
kunna draga nylta m· sin ringa siktbarhel i ytläge eller a v si n
osynlighelund er vattnet, så far han icke följas av annat fartYg,
som därigenom kunde röja bans li.ige. I och med att u. Y. b.
utvecklats till en fartygstyp, som under avsevärt lång tid knn
uppträda oberoende av andra fartyg, vare sig som slöcl eller
<l'e på, och numera icke heller synes vara beroende av sin hns
mer än andra fartyg, snarare mindre, har dess mwändbarh cl i
ofantligt hög grad öka Is, och det finnes icke något tvivel , att ,· i
stå inför ett nylt kapitel i sjökrigsntensk apens historia, som
kommer att handla om torpeden, undervattensb åten och luf-
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tens farkost vid sidan av kanonen och art,iillerifa r tyget. Efter
de lärdomar vi redan äga, har man rätt alt ställa stora förvänt·11,dar på u. v • b.-vapnet. EJ. så att detta ensamt kommer att
]ll t>
fäll a ul•sJ,aget i ett sjökrig, men viil så, att delsamma genom
ett målmedvetet och kraftigt uppträdande konuner att förbereda
och kanske möjliggöra arlil1erifartyge ns ingripande.
De t har redan fastslagits, att u. v. b. med större fördel i1n
något annat fartyg kan .användas för rekognoscering ar; som
spaningsfartyg däremot blir cleSJs användning givetvis mindre,
och själv kräver d:en spaning för att kunna uppträda överraskande. Dess sji:ilvskrivna spanare är luftskeppet (luftplanet)
_ sål unda spanade Schiitte-Lanz II ål U 9, innan denne gick
tiU anfall mol Aboukir, Cressy och Hogue - och på grund av
de m eddelanden, som från luften nergnistas till undervattensbåten, k an denna S'C dan ensam gå att söka upp sitt mål.
Undervattensb åtars uppträdande i strid tillsammans med
a111clra far tyg är ännu begränsat, huvudsakligen p å grund av
deras otillräckliga fart, men de lorde dock, under dagstrid mellan arliller ifartyg, hava större utsikt att kunna tillfoga fienden
skada än jagare, om de fönlt kunnat intaga utgångsläge inom
det antagliga stridsområdet, eller uneler stridens gång kunna
förfly tta sig elit. Tyskarne hava bl. a. av denna an1edning hittiJls ant~cl sökt dra,g a engelsmännen inom I-Ielgolanclsom rådet.
Blotta m is.stanken om u. v. b:s närvaro har visat .sig utöva inflytande på stridens för lopp, ty amiral Beatty ansåg sig på .denna
grund den 24 januari böra avbrytn .striden, och den 28 aug usti
föra n1edde samma orsak honom att upphöra med' förföljandet.
Un dervattensbåte n i s,i n nuvarande form, beboelig, i s tånd
tiH sjäJvständJi,gt uppträdandle, försedel med flera tuber, artilleri
och gnist är änml en typ, som oupphörligen går framät mot
allt större utveckling och därmed även mot högre fart. EngelslllännJen lära påräkna 25' å sina under byggnad varande 1,200
tons bå tar, och om denna fart verkligen uppnås, så tmcle jagarens berättigande som ,e n särskild typ ha va försvunnit.
För oss måste undervattensb åtsfrågan ej blott »följas med
intres'Se>> utan ,Jnecfl ett intresse, som utmynnar l handling·
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U. v. b. har sin begränsning, men därvid delar han alla an<lru
fartygs lo tt, ty ännu finns intet fartyg k onstruerat, som ej pa
något eller många sätt äger sina b egränsningar. Underv altensbåten har dock den fördelen, att han själv, ensam, gen om sin
osynlighet >> handicappan alla andra fartyg. Och nu äger hun
ej mer än tvenne verkliga fiiender, isen-kylan och minan. Isfaran gälJ.er hans skrov, ty delta är starkt, men den kan lii~g a
en hinna över periskopet. Delta är en olägenhet, särskilt i
våra farvatten, men i jämförelse med båtens redan n u 5Lo ra betydelse är den ej sa stor, att man far låta den utgöra ett hi nde 1•
för elt kraftigt u. v. b.-program.

HandeTssjöfarten under krig .
Enligt internationell lag har varje krigförande stat r iillighet atl kapa eller liigga .beslag på handelsfartyg, tillh örande
fienden, oberoende av medförd last. Neutrala fartyg jäm te last
äro - enligrt lagel1!S ord - fria, med mindre något br oll mo t
neutraliteten föreliggeT.
Här nämnd rättighet till b eslaglagning stöder sig pa en
gammal uppfattning, att när tvenne stater föra krig mot varandra , äro samtliga deras innevånare varandras fiendier. Denn a
teori, som så småningom upphört att gälla under krig till lands,
tillämpades länge till sjöss och fick lagligt stöd i kaperibrc\ en,
vilka först 1856 blevo avskaffade. Örlogsfar tyg äga dock for lfarande rättighet alt utöva kaperi och att til l ~impa åsikten om
allas fiendskap mot alla.
Under senaste 150 år har vid flera tillfäll en en stark oppo sition riklats mol den na krigföring. Redan 1750 uppl riiddc
abbe de Maibly öppe t däremot, och han efterföljes av andra,
bland vilka Fredrik den store, Franklin, Brougham, Joh n Stnart Mill , Cohden, Lord Sahsbury och i senaste tid lord L orcburn
äro de mest anmärkningsvärda. Men även staler hava fra mlag t
förslag tillnåend'et av samma må'l, och främ t bland dessa star
U. S. A., som allt sedan sin oavhängighetsförklaring kämpnl fö r
handclssjöfa1·tens friheL Engl>and har å andra sidan s!'idse
vidhållrit sin åsikt om rätten till beslagtagning, vilken i annat
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fall för länge .se~an torde ~1 av~ upphört att gälla. E111staka
.. ter , vilka gått 1 motsalt nktnmg,
ros
, hava som ovan sagts icke
·)<nats i England,
sa Vid Haagkonferensen 1907 framlad es av U. S. A. ett förlao· till int·e rnationell lag i avsikt a lt såvill möjligt söka säker:täfla h andelssjöfarten under krig , Förslaget hade följande lydelse : »att enskiM 'e gendo1n tillhörande signitärmakterna, med
unel antag av krigsl;.ontraba nd skall vara fritagen fran beslagtagning av beväpnade fartyg ell er av s iridskraft tillhörande sagda
makter ; denna b eshimmclse medgiver icke någon slags undan tagsrätt för fartyg, som försöker bryta blockad upprätthållen
av .omnämnda m a kters sjöstridskrafter, ej heller för sådant far tygs last». 22 stater, däribland Tyskland, Österrike-Ungern
och Italien underslödde förslaget ; 11 stater, blan d vilka voro
England, Frankrike, Ry ssland och Japan motsatte sig detsamma. Intresseemotsättningarne mellan de nu stridande togo' S ig
sålund a r edan här ett uttryck, och del torde vara uppenbar!,
alt ententemakterna i denna fråga följde England.
I april 1909 yttrade i underhuset J'l'lr. F. \ V. Smith , en av
det k onservativa partiels mest bemärkta män följande anmärk·
ningsvärda o rd: » Olll jag vore tysk , skulle jag aldrig, s~l länge
rätten att förstöra privat egendom kvarstår, nöj a mig, förrän
min nation hade en flo l ta , som gjorde det omöjligt fö r en fiende
att utöva sagda rätt. Innan vi i England hava avstått från rätten till förstärandet av privat egendom och kunn at lämna garantier för v[lr goda avsikt, hl vi e j förvånas över, att Tyskland
känner sig b erättigad att söka skyelda sin sjöhandel i samma
utsträck n ing som vi vilja trygga vår» .
Orsakerna nuför England hittills så em ·ist fasthållit vid sin
gamla ståndpunkt i denna fråga äro m~'lnga, och eU försök att
här återgiva dem alla skulLe föra alldeles för långt. En del synPUnkter måste likväl framhållas, emedan de kasta e lt ljus över
krigets p sykologi och till en del ä ven över de faktor eT, som spelat in i strategile n till sjöss. En krigförande makt måste tillgripa varje medel för a tt underlrvcka en fiendes handel och
förlam a l~ans ekonomiska liv. J{a.;andet av hans hand elsfartyg
1
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är ett a,· c1essa medel , mwändbart i synnerhet mot en fien de
som väsentligen är hänvisad till havet för upprätihftllandct a,:
sin industri, sin export, s~lt ekonomiska liv. Stora, sn ahhga.
ende augfartyg ktma förändras till hjälpkryssm-e; deras k apande
iir därför liklydigt med eU försvagande även av fienden s sjö.
stridskrafter, och kapningsriiiten kan därför bidraga till att
motståndaren bringas 1)å knä. Borttagandet av sagda rätL sk ulle
äYen medföra upP'hävandet av handelsblocka den, ty bada dessa
krigshandlinga r ha,·a .samma mål, niimligen all herö,·a fienden
elen tillförsel, q:n-av han är beroende för sitt ekonomisk a liY. I
England hyllar man dessutom den satsen, att den 5tark asl t> s jömakten äger frihet att i krig .skapa de rältsförh:1Jland cn, hon
behagar, och att Yärlclen i övrigt endast har atl följa del gamla
ordstä,,et >> det rälter och packer Eder efter». Ingensiiides har
Englands ståndpunkt i denna och samhörande frågor sa tydligt
kommil i dagen som under deba tterna om Londondeklar: tlionen. Förutom nyssnämnda självtagna rättighet för England
a tt i krig skapa sina egna lagar >> and lo impose t hem by h er superior stl'ength upon all the nations of the world >> torde följan de
Yara belysande. Kontinentalma kterna h ava alltid fa sthållit Yid
att en blockad måste vara effektiv, och alt en blockadlinje
måste finnas. Ett neutrall fartyg skulle därför k umw. h esb gtagas endast, om det passerade denna linje _ Den britiska sy npunkten å andra sidan, an:s•e r det Yara rLilt att taga ett n eutralt
fartyg, äYen om delta blott söker uppna en block erad h a mn.
Befäl ha varen över en blockadstyrka kan därför uppehftlla sig
hur långt som helst fran en dylik plats, teoretiskt kan h and elsblockaden sålunda Histräckas ÖYer oceanerna. Vid diskuss ionen om frågan inom vilket avstånd från en blocker:1d hamn ett
beslagtagande skulle ~iga berätlig::m de, enade man sig om uttryck.e t, att en blockadstyrl"as operationsomr åde, >>rayon d . nction », skull e Yara bes tiimmande för denna kri gshandlin g u tan
att fö1~sö k a fastslå, huru cl'e lla områdes storlek skulle regleras.
Londoncleklara tilonens 18. art ikel säger, a tt blockadstyrka n ic ke
får spärra tillträdet till neutrala hamnar eller kuster. Pa gru nd
a v den stora utsträckning en blockad kan äga, konnner enwlle r-

.el jus t detta fall att inträffa; slutligen s~igs i Hl. artikeln, all
11
. .'en .den hamn ~in må vara, som är den slutliga beslämmelseVl11\._
orten för ett fartyg eller dess last, så k an detta dock ej tagas
för brott mot blockad, om det vid tillfället ifråga är pa Yäg till
o·on e;· blockerad hamn .
nao
Av det ovans1ftende är del därför klart, att enligt engelsk
rättsåskådning kan ett neulralt fartyg tagas varhelst inom ett
operationsområ de del må b efinna .sig. Operationsom rådet kan
nu utsträckas, och Nordsjöns stängning den 4 novem • · o-_ör
ett b evis härför. Londondeklara tionen blev aldrig antagen,
majorilelen i England Yil1e icke frångå sin gamla ståndpunkt,
att ,Great Britain, by acting on her own view in time of war,
as of course .she would do >> visserligen torde komma alt utsätta
sig för dip~omatiska protesler från neutrala stater, men dylika
kunde aJ,dri.g bliva av ailvaTlig art, vilket allt slagit in. När
Tyskland nu tillämpar engelska rättsprinciper, torde härom
intet va,r a att säga, men genom att dessa nn riktas mot England
synas desamma såsom vflldshandling:a r aY barbarisk nalur,
och mest för engelsmännen själva.
0

Avslutning.
Sjömaktens betydelse i detta krig är ofantlig. Den ligger
till att börja med bakom hela kriget, ly Englands marinpolitik
och utrikespolitik äro systrar. Vidare har elen som ovan framhliliis ' möjlig(4jort, alt kontinentalkri get ännu kan föras, och
slutLigen kommer den att fälla utslaget i den kamp, som nu
rasar.
Det är uppenbart, att samtliga krigförande spara sina flo ttor. Och var och en har skäl därtill, men Tyskland-Öste rrike
kanske mer än die andra. TYskland besitter slörre militär uthållighet än någon av sina fie1~der och möjligen lika stor ekonoIn~sk ; för.delarne till lands äro därför på Tyskl ands sida, och
0
lh kri get k an förhindras att vidare sprida sig, så bör Tyskland-Österrike k unna tvinga Rysslml'd och Frankrike till separatfr.ed. Det åters.tode därefter England, och kriget kommer
då att föra.s in i sin naturliga omfattning till en slullig kraft-
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mätning mellan Tyskland och England. Det blir nu tyska och
österrikisk a flottans uppgift alt gå emot den eng,e lska. Os terrikes flotla är överlägsen den engelska :M edelhavsstyrka n, och
England vågar ej avsevär t försvaga sina krafter i t r ords jön
för atl förstärka sin ställning ~~ lVIedelhaYct. Det ii.r unel er denna
förutsättning icke sannolikt, aU England kan segra pa hada
sjökrigsteatrar ne; ett nederlag på det ena eller andra håll et k 0 111 _
mer att framtvinga oberäkneliga kombinationer , som all a äro
beroende av i vilken utsträckning engelska flottan försvagas.
Innan något avgörande vunnits tillJands, Lorcle Tyskland- Oslerrike icke komma alt lämna motståndame tillfälle att upptaga
större strid till sjöss; de måste vänla och söka försvaga fram för
allt den engelska flottan så mycket som möjligt, för att en
gång gem ensamt med möjligast obrutna krafter gå emot denn a
Då fa1ler krigels avgörande.
1

,Å tnöjes man ej med utslag, vilket är givet av krigsrätt,
so!U h ålli:ts utom riket eller å fartyg under sjötåg; avlämne,
före Idoekan tolv å åttonde dagen efter det utslaget föll, den
dagen oräknad, sina be vär till den befälha Yare, a v vilken krigsrätten förordnad var, emot bevis, som av befälhavaren utgives.>>
2. Nöjdförklaring avgives i tvenne Yittnens närvaro. Anteckning om att den dömde förklarat sig nöjd göres å elen handling, på grund nuav förklaringen avgivits, underskrives av FC.
samt b estyrkes jämväl av närvarande villnen . Anteckningen
bör lämpligen Yara av följande lydelse:

»Infö r chefen å ... . ........ i nedanstående tvenne vittnens närvaro har ....... . ...... .. .. . ............. ...... .
denna dag förk larat sig nöjd med fältkrigsrättens utslag den
. . . . . . . . . . . . och Yillig alt undergå bestraffningen .
.. ....... . .. . ... den . . ............ 1915.
F a rtygschef. »

Verkställande av straff, ådömt genom
fältkrigsrätts utslag.
Inom Högsrte Bef~ilhavarens slab ha utarbetats nedan slaende bestämmeLser, som synas Yara av allmännare intresse.
l. För att fältkri gsriitlsutslag, genom vilket någon dömts till
Villkoren
·
l l"ll
IT
t
utatt
för
slag skall s ra ar·b e t e, ·f'··angel se el! er arres t·, s l;:a'Il l.:unna ver .;:s a as, erkunna verk- fordras , antingen atl den dömde förklarar sig nöjd m ed utslaget i enlighet med bestämmelsern a i lagen den 26 mars 1909,
ställas.
elfer att utslaget vinner laga kraft mot den dömde gen om att

denne före besvärstidens utgång ej tiH v·ederbörancl e b efälhavare ingiver besvär över utslaget.
I fråga om besvär över Hillkrigsrätts utslag stadgas i K. F.
om krigsdomstolar § 40.
Della stadgande iir av följande lydelse :

Om edelbart efter det nöjdförklaring en avgivits , införes elen
Kuno-1
m· , !se
i »Minnesanleckn inQ'slista ÖYer nö]'dförklarina
o.
'
.
kungörelsen den 10 december 1909) , och avsändes unelerrättelse om nöjdförklaring en genom vederbörande fartygschef till
Kungl. Krigshovrätten enligt följande formulär:
~

~

»Till K ung l. Krigs hovrätten.
. Jämlikt § 4 i lag av den 26 mars 1909 angående verkställighet av straff, ådömt genom icke laga kraft ägande utslag,
får jag äran meddela, alt ............. . . .. . ... . .. . ...... .
denna dag förklarat .sig nöjd med fältkdgsrä ltens å kustflottan
lltslag elen ....... ...... .... .. ..... , varigenom han ådömts

... .

· · · ....... .... .. den ............. . .. 1915.
Fartygschef.»

Allmänna
bestämmelser rörande
nöjdförklaringar.

-
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Nöjdförklaring m~i ick e atertagas. I-lar den dömde, innan
förklaringen avgives, besYärat sig över utslaget, skol a hes, iiren
an ses vara genom förklar ingen å ler kallade.

· ·· ttJ ·riosrätlsmal, förses mecl beY is ::tU besYär aY den dömde ej
ta ' "
,o·ivits (lagakraftbe vis) .
a' t'l
Dylikt b eYis brukar Yara a,· följand e lydelse:

3. I fråga om nöjdförklaring ar skiljer lagen på förklar j11 ,.
Olika Rlag
t>
av nöjdförklaringar. av häktad och icle h2ktacl person.

, Att besvär över delta utslag , för savilt härstädes fört di a -

Bcträ'ffande nöjd förkl a ring av häktad person stad gas h lanl[
annat, att förklaringen ej nut gälla, där ej den dömde fö re elen
dag, då förkla ringen avgi ves, och eft er d en dag, då utslaget för
honom vid rätten avkunnades, inom Hingelse haft bc liinke ticl
under h a dagar i följd. Nöjdförklaring av häktad p erson kan
s~\ledes ej taga s förr än på tredj e dagen efter det utslaget avkunnades m en må tagas senare. Lämp ligast är dock alt laga
nöjdförkla ringen pa lrecl'je dagen, på det alt häktnings liclen ej
m å bliva onödigtvis förlängd. För atl nöj d förklari ng skall
kmma ta gas och gälla, erfordras emellertid, alt utslage t d ler
auditörens bevis om den ådömda b estraffningen kommit vederbörande FC. tillhanda.
Ide häktad person äger avgiva nöjdförklaring före besvärstidens utgång (besvärstid' se mom. l). D-et är ej nödYändi.gt att tillfräga icke häktad på tredje dagen efter det u ts laget
avkunnades, fastän 'd etta tillvägagångssä tt i regel tillämpa s iiYen
b eträffande icke häktad. Om arrestlokal tillfälligtvi s är upptagen, kan det emellertid vara fördela k tigt att u ppskjuta med
tagandel av nöjdförklaring till dag före besvärstidens u tgang,
när arr·estlokalen blir ledig. Icke häktad person, som aYgiYil
nöjdförklaring , skall nämli gen, om straffet skall verk siiiilas ombord, genast påbörja straffet, men elj est genast häktas .
4. Har den genom fältkrigsrättsut slag dömde ick e nö jdUtslag, be· om elen
· t· m
··
· over
·· t sig
· men eJ· l1ell er b esvara
l
l
..
f
träffande
u t sl a ge
vilket nöjd- or\: ar at sig
skall
ovan),
är
h
l
om.
m
(se
förklar:ing för ändringssökan de bestämda tid'

0e~ha~~~:~~·

straffet genast gå i verkställighet utan hinder av åklagarens

ej av elen eller målsägandens besvär. Innan utsl ag i detta fall verkstii lles
.. d e t· c JliClb or
··
·
dömde
a an d e gores,
om el ess v erl(S t""ll
förts.an- ell er framsta··11 mng

lertid a v stabsin tenden ten , som är ansvari g fö r diariet röran de

rium öYer fältkrigsrättsm al nh·isar, icke till H B. ö,·er kusti1oltan in givits, varder h iirm ecl intygat.
•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

'

•

•

o

o

den .. ... . .... ... . . . 1915 .
E x offici o :

St a bsi nten dc nt.>>

5. Sedan utslaget p<i o van angive t sätt hliYit försett med Utslagets
verkantecknin g om nöjdförklaring eller med b.gakra ftbe\'iS , skall ställande
straffet omedelbart ga i verk ställighet.
HB. ger vid utslagels översiindancle order om dess verkställand e och brukar därvid bestämma, alt arres tstraff skall
avtjänas å vederbörande fartyg , samt att, efter strafl"els avtjänande, utslaget skall ti. Ler sliillas, försett metl verkställighets bevis. Om fartygets arrest är upptagen eller om arrest ej finnes
ombord, bör FC. hos HB. göra framställning o m straJfets avtj änande tl. annat kustflottans farlyg' eller i land. Erhåller FC.
på grund a-v dylik frams tällning order alt göra hemställan om
det ådömda straffets avtjänande å stationen, skall utslaget, vederbörligen försett med anteckning om nöjdförklaring eller m ed
lagakraftbevis, närsJu tas skrivelsen till Sta tionsbefälhava ren .
Ådömt stmffarbete eller fängelsestraff måsle alltid avtjänas
i land. Framställning om elylikt straffs verkställande göres i
regel a v H B. antingen hos vederbörande Konungens befallningshavande eller hos Stationsbefälh avare. Erhåller FC. för tids
vinnande eller a-v annat lämplighetsskä l order att göra dylik
~~.amställn ing, skall utslaget medfölja skriv·else, och skall däri
Jamväl m eddelan cFe lämnas om elen dömde är häktad och niir
häktningen ägde rum.

-

Häktad person adöres uneler bevakning och göres vid av.
Hinmandet till stationsmyndig het muntlig anmiiJan om att ha.1
l
l
'' ] t·a-c.
.. l1a'
ar
Vid transport fran farl.vg till ci,·il s traffan stalt skall lll ed.
föras förpassning i två ex., varav del ena exemplaret aterfås
k\·itler::rl.

Några reflektioner beträffande korpralsgraden inom flottan.
Anförande

-
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enlighet med § 31 av Sällskapets stadgar ay
ledamoten Selander.

När korpralsgraden genom Kungl. brev elen 26 septem ber
1909 blev organiserad inom flottan, hade detta för cgath av
en .ganska grundlig och långvarig utredning. Att döma av de
yttranden 'härutinnan, vilka på frågans förberedande stadi um
avgivi ls av olika myndigheter, synes fullständig enigh et fö relegat beträffande behovet av en dylik grad inom vt'\.rt yapcn.
Orsaken till att densamma icke tidigare blivit stadfiistad , var
icke heller att dess berätlig'ande i aUmä:nhet varit väl insett,
ulan fastmer att vissa svårigheter visat sig vid själva or;:(anisat1onen av en sådan grad. Den vanskligaste frågan att lösa
var mindre den angående själva befordran, utan kanske mer
tillvägagångssä ttet för den eventuella degradering, som då och
då med säkerhet skulle visa sig nödvändig. Man måste ju helt
na1urligt härvidlag iakttaga en vi s försiktighet för atl ej ral;:a
in i en återvändsgrän d.

209 --

I och med särski ljande av tjänstegrader och tjänstbarhelsIda sser blev emellertid delta degraderingssp örsmål på ett lyckligt sätt löst. Man undvek nämligen härigenom dels elen oegentlighet, som hade legat i en med degraderingen följande nedflyttning i tjänstbarhetsld ass, vilken klass ju endast är ett uttryck
för yrkesskickligh et, dels den med en sådan nedflytlning fören:ade lönereduktion en. Visserligen kom en dylik degradering
att medföra förluslen av d'e t korpraler , efter 12 månaders tjänstetid' såsom s~~dana, tillkommande lönetillägget. :Men utsikten till en sådan förlust torde likvisst ej kunna betraktas· annat
iin som ett mycket välbehövligt hot mot alt utsätta sig för
degradering och själva förluslen som en nyllig sporre till att
söka vinna förnyad befordran. I förbigående sagt haT denna
anordning också i praktiken visat sig ~ynnerligen ändamålsenlig.
Lika litet som någon meningsskiljak tighet beträtTande
koPpmlsgradenls >>rais·on d'etre >> förefanns hos vederbörande
myndigheter, lika litet torde någon dylil<. åtminstone i störr·e
utsträckning vid tillkomsten av korpralsgraden kunna hava
spåTals så att säga man ·och man emellan. Men seelan densamma väl existerat någon tid och dess verkningar visat sig
inom: olika tjänstegrenar, höjdes förvisso TÖsler här och var
över olämpligheten av en sådan grad eller åtminstone beträffande vissa därmed förenad'e olägenheter. Man anser visserligen i allmänhet fortfarande, att denna grads tillvaro ~ir fullt
berättigad, men man vill å andra sidan p~tst~t att korpralernas
ställning i disciplinärt hänseende och beträffande deras befälsrätt ej är nog stark. Jag måste oförbehållsam t tillslft, alt jag
i mångt och mycket delar ·denna mening. Icke så att jag anser
detta uteslutan de vara ett fel i organi,s atoriskt hänseende utan
fas tmer, att skulden härför måste i lika hög grad skjutas på
korpralerna själva. Korpralen har nämligen åtm instone vid
Yngr e år i allmänhet mycket ringa förmåga att hävda sin slällning, att verkligen taga och ulöva honom tillkommande befäl
och att uppträda med den kraft, som härför är erforderlig.
Det säger sig .själv a lt en korpral, som så intimt mngås med de
Tidskl-ift i Sjöväsendet.
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menilga, måste - kanske mer än andra ·som befinna sig i högre
tjänsteställning - städse noga aktgiva på sig sjäh· saY äl i s 0111
u tom tjänsten. Detta är j u i och för sig ingen hi t t sak och
man måste -erkänna, alt svårigheterna i betydlig man ökas ge.
nom den åld er och kanske även bildningsgrad dc ifragavarande
besitta. Men härav fö1jer också, dels att en noggran rekry te.
ring av själva graden blir erforderlig, dels atl för dessa in div ider
måste göras mer iin för andra i akt och mening att fiirhjiilpa
dem till a tl kunna sil l la sig i tillbörlig respekt hos den lllHl·erordnade.
Det enklaste och kanske mest effektiva s~illct för ernacndet av detta mål är atl saviii vid första befordran till korp ral
som vid en förnyad sådan företaga en J.-raj"tigore ga!lrwu än
vad hittill s varit fallet. Del har nämligen otvivclakligl visat
sig, att de i skolreglemente t för dylik befordran satta vi llkoren,
s~irskilt beträffande uppförande, äro för låga, för att mnn diirmcd skall kunna vara säkerställd att till korpraler erh ålla fullt
lämpligt manskap. D å dessa bestämmelser till ii venl yrs icke
äro för envar tillgängliga i minnet, tillåter jag m ig anföra dcsamma. Enligt § 11 (mom. 70 A.) i nämnda r eglemen te fo relras för att kunna från menig befordras till korpral:
l) att vara l:a klass sjöman och med godkännan de slutbetyg hava genomgatt fullständig kurs i korpralsskola;
2) att i b et yg för tjänstbarhet ombord senast hava erhallit
minst 7; samt
3) att i betyg för uppförande innehava m inst 8 och un der
de senast tilländalupna J 2 månaderna icke hava ha fl liig rc
än 6 >> .
Någon ändring av det första momentet kan icke ifr agns~il
tas. Att nämligen fullständig kurs i korpralsskola m ås te auses
såsom villkor är hell naturligt och a tt sänka fordring arna i
denna skola kan heller ej vara tillrådligt, då dessa belriifl'ande
humaniora äro satta lika med d em för armen och kustar tiller iet och måste - liksom de beträfl'ande de militära ämnena helt enl<elt anses erforderliga . De 2:a klass sjömän, vilk as intellektuella begåvning är så klen, att de nwd den kom pl ettering
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)er 0111 konunendiering, som sk olreglementet tillåter, icke kun el r es tera godkännande betyg, bliYa efter genomgången av~~~r~d J, urs i alla händelser uppflytlade till l :a klass sjöm än
kch dänned måste dessa lata sig nö ja.
0
1 det andra momentet regleras den för befordran nödvändi"a tjäns tbarheten . Härvid iir egentligen att märka, alt encla~t hän syn tagits till tjänstbarheten ombord'. Jag k~inner icke
de skäl , som föranlett vederbörande att anse vissa pres tanda
härutinnan tillfyllest. Om nu ocksa dessa kanske mcrönclels
äro tillräckliga, kan man likYii.l däremot göra elen invändnineren att en menig, som ombord kan til!Yinna sig betyget 7, bör
~venledes i land kunna erna detta betyg, varom ick e ma han
ej betraktas som tillr~ickligt kvalificerad för att bliva korpral.
Enstaka fall hava faktiskt inlräfl"al , dft aspiranten ly ckals erhåll a tillräckligt hög t betyg ombord för befordran, men icke
tilldela ls mer än betyget 6 i land. Det kan tänkas, a lt detta
förh ållande beror på lojhel hos incli1v iden ifråga, d å han Yet
att die t senare betyget icke har någon betydelse. Som det icke
finnes n ågon anledning alt lämna ett tillfälle osparat till dlen i
så fall välbehöYliga uppryckningen, torde i mom. 2 böra föreskrivas såsom Yillkor för befordran att i betyg för tjänstbarh et
ävenledes i land senast haYa erhållit minst 7.
Föl jande moment, som avhandlar det erforderliga uppförand'ebe tyget, måste pa grund av de erfarenhe t man Hilt angående disciplinen inom manskapsgraden anses vara minst lika
viktigt som det näst föregå~end'e bet6ifTancle tjänstbarhctsbetyg:et. En karl med snart sagl aldrig så god tjänstbarhet kan
omöjligt ick·e, om han ej fyller vissa fordringar beträffande uppförand e, vara lämpli-g till korpralsbefordran och elen dänned
förenade ställningen såsom överordnad och j"ör egångsmcm för
de m eniga. Jag vågar till och med påstå, att här möjligen finnes en av nycklarna till elen svårlösta frågan att inom sjömans kåren erh ålLa d'en eftersträvade goda disciplinen. Låt vara
att det fordras måno'a andra eg'enskaper hos ifrågavarande k år
för att disciplinen v~d etl krig skall visa sig vara så gr undfast
att den icke svik tar. Men jag tror ej del vara för mycket sagl,
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att utan att den enski1da individen kan själv påtvinga sig åtminstone ett visst mått av vad' som i dagligt tal menas m ed ett
gott uppförande, kunnra heller aldrig andra egenskaper utgöra
någm1 ersättning härför. Karlens förmåga härutinnan k an
otv i~velaktigt till ~en del angivas såsom mätare på hans k arak tär.
Därmed följer nämligen en viss självbehärskning, som icke kan
förekomma på andra kanske viktigare områden, om den ej
finns i tillräcklig grad, då det gäller ett måttfullt uppträd ande.
Kan man då lämpligen beträffande korpralsgraden i detta
hänseende sätta större fordringar , än vad skolreglementet stadgar? Jag besvarar denna fråga obetingat med ja. Det har
visat sig, att så utan svårighet kan ske, och att inom ri mliga
gränser våga uppställa stora fordringar är dessutom mimgen
gång det säkmste sättet att få dem uppfyllda. Såsom alls icke
orimhga minimi~ordringar på uppförande i och för b efordran
till korpral kunna följande uppsättas:
att under de senast tilländalupna 18 månaderna icke h aft
lägre uppförandebetyg än 6 och därav under cle senas te G mänaclerna icke lägre än 8 (ändringarna mot skolreglemen tet kursiverade).
Fördelen med en eventuell ändring i nyssnämnda riktning
är tvåfaldig. Först och främst skulle man nämligen sålunda
kunna vara avsevärt mera förvissad om, att till korpraler bleve
befordrade län11pliJgm·e menige än under nuvarande fö rhMl anden, varigenom givetvis samtidigt den för närvarand e ganska
ofta förekommande degraderingen till stor del kunde undvik as.
Dessutom skulle man med denna större utgallring kunna fö rminska en hittills såson1 rätt avsevärd känd olägenhet, de11 näm ligen att 1 :a sjömansklassen åtminstone tidtals bl1vit överhopad
med korpraler . Det har vid flerfaldiga tillfällen visat sig svårt
att verkställa kommenderingar- icke på grund av något överflöd p å folk i allmänhet - utan till följd av att det funnits
snart sagt uppsjö på korpraler, men däremot brist på meniga.
Vill man söka upprätthålla korpralens värdighet såsom b efälspers~ on, dug1er det ej att t. ex. sätta in honom i en varvsp:n·ac:
på någon underordnad befattning, där han kanske m åste ga 1
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. m ed en 3 :e klass sjöman och uträtta vanliga handräck-

p~I . . ·'be ten eller att kommendera honom vid stationstjänsten

11mgsai

..
. .
såsonr vaktmanskap, ~~ler såsom matsal~hand1~ackmng , ell:r dy..
Även ombord Jorekomma helt vrsst da och da saclana
lJ], t.
o
•
'
k
l
.. pliaa
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N ag,on b n st pa orpra er
olam
t>
b
minskningen
icke vara att • befara,
tor de bo·e·n oin den föres]aO'na
t>
~
•
..
d'etta
ocks
å
vid
något
enstaka
tillfälle
skulle mtraffa,
men 0 111
...
är det i alla händelse betydligt lättare att giva en 1 :a klass S.JOän att tilldela en korpral ett undermah,, e11 förhandsbefattning
·
~
l

ordnat uppdrag.
T idpankten för befordran till korpral ävensom elen då innehavda Qlclern, kunna visserligen n ågot varicera, den förra beroende på anställningstidens början, den senare på åldern vid
anställningen r-esp . karlskrivningen. Sådan befordran kan enligt gällande utbildningsplan emellertid merändels sägas äga
rum p å hösten efter genomgången yrkesskola, där sådan erford ras . Den kontraktsanställde innehar då i allmänhet en
ålder av 21 år och den karlskrivna 20 år, efter en anställningstid vid sjömanskåren av 3 resp. 2 år. Korpralen tilldelas sedermera efter 12 månader det honom enligt gällande stat tillkommande lönetillägget. Att härför sålunda fordras att vara korpral kan , såsom förut påpekats, icke anses annat än sås~om synnerligen lämpligt. Men å andra sidan får han detta tillägg efter
nys-snämnda tid i vilket fall som helst, hur han än uppfört sig
eller skött sig i sin tjänstgöring, endast han ej blivit degraderad.
Man frågar sig då, om det ej skulle vara fördelaktigare alt uppskjuta k orpralsbefordran 6 månad'er fö r att under denna tid
om möjligt närmare utröna karlens egenskaper särskilt i avseend e å befälsutövning, men att i så fall lå ta lönetillägget utfalla efter endast 6 månaders tjäns te tid såsom korpral, p å det
att icke karlen ifråga ytterligare skulle få vänta därpå 6 månader. Man skulle därig'enom erhålla än större visshet angående lämpligheten av befordran, samtidigt som den nya korpralen vunnit ett halvårs större erfarenhet och stad'ga , allt utan
att tiden för avlöningens höjande behövde framflyttas. En
Såc1an ändring, som den nu föreslagna, tor d e i icke obetydlig
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mån komma att bidraga till en god rekrytering av korpralsgraden på samma gång som antalet korpraler därigen om ytterligare något minskades. Att d'en skulle av de menige up pfa llas
som •en försärnring av deras befordringsförh ållanden är säkerligen icke alt befara, d å den dels icke berör deras ekono miska
ställning och då den menige i alla händelser därigenom ick e ko 111 _
mer att bliva sämre situerad än manskapet på armen , diir befordran till korpra l i allmänhet torde variera mellan en al cie 1
av 21 och 22 år, någon gång uppgående till 23 och i ensla ka
fall ägande rum vid tidigare ålder än 21 år. - I detta sa mmanhang torde böra påpekas önskvärdheten av att ov an omnämnda löneti'llägg för korpral måtte höjas från 10 till L) kr.
i månaden. Härigenom skulle korpralsgraden bliva ä n mer
·e ft.ersträvansvärd och lättheten att rekrytera dens amma med
goda element givetvis större.
Om enligt de t föregående sålunda en skärpning i bcstiimmelserna för b efordran till korpral måste anses önskviird, hl ir
detta av motsvarande skäl ä n mera fallet med dem, som gälla
förnyad befordran efter verkställd degradering. Skolregl emPntet bestämmer härutinnan (mom. 72) endast att >> förn yad bcfordmn får icke ifrågakomma, fiirriin den utstrukne m ed avseend·e å uppförande och tjänstbarhet åter uppfyller de för befordran faslstäl1d'a villkoren>>. Dessa fordringar måste a n ses
allt för små. Det torde i allmänhet vara fallet, att om m an en
gång fö rverkat en viss position , är det svårare att ånyo uppnå
denna, än vad förhållandet varit försl'a gången att intaga rlc nsamma - ja merendels är en sådan möjlighet h elt ut esl uten.
Denna semn'e påföljd kan emellertid ej ans es rimlig, synn erligast i fråga om så pass unga män, som det här gäller. :\1en
å andra sidan böra fordringarna för en rehabi'litering fullt rä ttvist skärpas, när en korpa! ej aktat för rov att förbr yta sig
därhän, att en utstrykning ur graden blivit följden. En såd an
utstrykning verkställes nämligen icke utan allvarliga skäl. Vanligtvis har elen normen följts, att nedflyttning ej företa gil s fiirr
än efter minst två disciplinstraff, ofta för ganska grova förseelser.

I ovan nämnda mom. 72 saknas därjämte bestämmelser

måno·a
o·ån!!·er återbefordran må ifrågakomma, och
for
b
b
det ha r fak tiskt hänt, att med ett ordagrannt folJande av gal'e fo" reskrifter en första klass sj' öman för nåe-ra år sedan
Iand·
'
.
u
..
•
.. ,·:l~ till fyra gånger blivit befordrad till korpral. Om namll:~11 det straff, som förorsakat degraderingen, haft till påföljd,
t> tt upp fö r andebetyget t. ex. blivit nedsatt till 5, behövs ju bl.ott
a
.
o
l3 m ån adler för att karlen i fråga åter skall vara klar, och sa
har befordran kommit så gott som automatiskt. Det säger sig
själv att detta icke kan vara lämpligt. - I anslutning till förslaget om ändring arv mom. 70 torde därför följande skärpta
bestä mm·elser i n 11om. 72 ävenledes vara erforderliga, nämligen
att ,, f örnyad befordran icke får ifrågakomma förrän den utstrukne såsom betyg i uppförande under de senast tilländalupna 18 månaderna icke haft lägre än 6 och därav under de
senaste 12 månadema ick·e lägre än 8, varjämte han i tjänst barhet såväl ombord som i land skall uppfylla de för befordran
fasts tällda villkoren. Förnyad befordran må fcke verkställas
mer än en gång. (Föreslagna ändringar kursiverade).
I sammanhang med nu anförda förslag till höjning av villko·r en fö r befordran till korpral, bör även beaktas nödvändigheten av ett rättvisare och säkrare sätt alt verkställa dessa befordringar. Det har för vederbörande myndighet visat sig ej
alltid vara så lätt att blott och bart ur de torra betygen läsa sig
till, om den ifråga varande aspiranten är värd en befordran eller
ej. Mången l :a klass sjöman kan ha lyckats undgå sådana
bestra ff ni111gar, att h an verl:li,g cn fyllt det föreskrivna m åttet för
befordran, men han kan samtidigt hava fullt tydligt ådagalagt
såd'an opålitlighel i sitt uppträdande och i sin tjänst i allmänhet, 'att h an måst anses ölämplig att giva befälsställning. Detta
förhållande är av vikt att beakta framför allt vid fråga om förnyad b efordran.
Nu finns 'i reg~emente för marinen del II, § 153: 3 bland
annat stadgat, att fartygschef skall tiU kårchefen göra anmälan,
när n ågon enligt skolreglementet vunnit kompetens för befordran till korpr al. Det skulle på grund av det nyss anförda för
..

hlll'U
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.
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•

..
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vederbörande kårchef vara till s lor hjälp , om han [1tminslonc
i fall av förnyad befordran kund€ jämsides med nämnda a n.
mälan från fartygschefen erhålla ett utiålande angaen dc den
ifrågasattes lämpligh et för befordran, eller om därmed id.L' hör
anstås för att ytterligare utröna den påtänktes kvalifika tione r i
berörda hänseende. För att tillgodose manskapets r ätt hör
emellertid ett bcsHimt max.-uppsko v här angivas, och torde
detta lämpligen böra sältas till högst 4 månader. I överensstämmelse härmed skulle jag därför vilja föreslå följan de Iiillägg dels till nyssnämnda § 152: 3 i reglemente för m mincn,
del II, nämligen: >> äv€nsom då del gäller förnyad befordran t ill
korpral avgiva utlåtande om. den ifrågasa lles lämplighet härför ,,
dels t iJl mom. 72 i skolreglementet nämligen: >> vederbörlig hiin.syn skall härvid tagas till enligt reglemente för marinen del lT,
§ 152: 3 från fartygschef inkommet utlåtande, dock alt da till rättavisning för opålitlighet eller dåligt uppförande eller bestraffning ej förekommit, befordran icke får fördröjas 111l'r iin
högst 4 månader ,, .
Såsom en invänd'n ing mot ovanstående samtliga fö rslag
skulle kanske kunna göras den, att de i skolreglementet n'dan
angivna befordringsvillkore n 'äro att betrakta såsom m inimifordringar, varför vederbörande kårchef redan nu äger alt i
tvivelaktiga fall låta anstå med befordran för att kunna hiitt re
styrka sin uppfattning angående lämpligheten att vcrkshilla en
sådan. Ytterligare bestämmelser härutinnan skulle således
kunna fö'l·efalla överflödiga, men det synes mig omöjligt all na
det tänkta målet utan att något utvidga de reglementariska
föreskrifterna, ävensom att de föreslagna bestämmelsern a fram för allt äro erforderliga av det skälet, att man måste slräm ti ll
att i möjligaste mån uppnå likhet mellan dc båda station ern a.

Förutom vad nu anförts beträffande befordran till korpralsgraden, finnas tvenne andra frågor, vilka ganska intimt beröra denna grads ställning och vilka jag i detta sammanh nng
beder att få omnä'm na.

-
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s edan gammalt har til'llalsorclet för manskapet varit under
Fråg-an om >> ni >> eller >> dU >> , eJl.er man skulle till
v
.
•
h m ed kunna säga >> han >> , är ännu oavgJord. Da l :a klass
oc
. ..
. ..
·ömän räknas till menige och korpmlerna tillhora denna SJO:~ansklass, hava dessa senare vanligtvis fått dela de förres lott
beträffande titulaturen. Det finnes heller ingenting härom
stadgJat i reglementet och en viss osäkerhet måsle på .grund
härav göra sig gi:illande. Då vi nu emellertid skapat en korpa1·acl' och - J·an utg,·ar därifrån -- i vår man Yilja bietraga
re::als b ' '
u
.
thll att .skilja den från de menige, måste ocks[t anses befogat,
att en bestämmelse bleve fastställd och konsekvent genomförd
med inneh åll att från och med l'orpral sl;all elen unelerordnade
benämnas med den militära titel, som tillkommer honom enligt
inneh avande grad. Om en korpral av sina överordnade alltid
tilltalades med benämningen >> korpral», skulle ban säkert känna
sig växa i sitt anseende och man skulle lika visst samtidigt i
önskvärd mån bidraga till att skafia honom mer respekt hos
den m enige.
Den andra frågan, som gäller den meniges skyldighet o!t
hälsa på korpraler, är kanske ej så li:itllöst. IHir står man inför en: redan reglementerad bestämmelse att så skall äga rum ,
men å and1·a sidan inför det faktum alt denna bestämmelse i
praktiken så gott .som aldrig efterföljes. Att ett dylikt förhållande i allmänhet verkar förslappande p å disciplinen liksom att
föro rdninerar vilka icke kunna efterföl]·as, m åsi e borttagas eller
t>
'
ersättas med andra, erkånnes av alla. Det är i detta falle t svårt
att avgöra, huruvida man skall beträda den Yägcn , som leder
till ett rigoröst fasth ållande av reglemcnlsparagraf en, att den
menige skall hälsa på korpralen, eller att helt enkelt borltaga
densamma. Det förra sättet torde nästan erbjuda oöverstigliga
hill!der, dels på grund av rent praktiska svårigh eter att genomföra detsamma, dels på grund av den ganska förklarliga obenäg'enheten hos korpralerna att vid alla upptänkliga tillfällen,
då de sammanträffa med meniga, avfordra dessa honnör. Att
hel t och h ållet borttaga nämnda bestämmelse skulle å andra
sidan komma att i betänklig grad fjärma det eftersträvade må. . t 1ssion
el'! s~
.
1 ,
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!et: höjandet av korpralernas anseende. Härvidlag som i lil Yeket annat torde det kanske bliva nödvändigt att vidtaga en koc111 _
prmniss, förslagsvis så alt beträffande den meniges häls nin g pa
korpraler förordnas att >>menig är endast skyldig verk stilila
honnör för korpral vid tintaJ av denna i tjänsten eller vid rapports avg~vande eller dylikt». Möjligen skulle n11an betriiJT"ancJe
denna fråga kanske därmed' kunna undvika Scylla u ta u att
falla i Charybdis.
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Femte huvudtitelns uppställning.
Några synpunkter vid en jämförelse med de engelska
Navy Estimates.
(1914 års senare statsverkspPoposition jämförd med Nav y
Estimates för 1914-15.)

I korthet skulle j1a g vilj a sammanfatta de ov::m nl lry d d a
önskemålen beträffande korpralsgraden på följande sätt :
l) skärpta och dessubon'l delvis något mera detaljerade bestämmelser för befordran äro av nöden för att erhålla dels en
bättre rekrytering av denna grad och dels en höjning av disci plinen såväl inom korpralsgraden som indirekt och icke minst
bland de menige inom sjömanskåren oeh bland de värnplik tige;
2) en framflyttning av tidpunkten för befordran är fö rdelaktig för
erhålla ytterligare kännedom om den m en iges
kvarifikationer, varjämte en höjning av korpralernas lön eliHlägg från 10 till 15 kr. i månaden är önsklig och i förenin g med
det föregående fullt motiverad ;

att

3) beslämmelser rörande tilltalsord för korpralerna och
angående de me111iges hälsningsskyldighet böra utfärdas samt
givas <Len form , att brott mot desamma kunna beivras .
Vid första påseende kunna de nu framlagda frågorna kanske tyckas vara mindre viktiga, men de tord e likväl vid närm are
eftertanke just i disc1plin:ärt hänseende visa sig vara av ganska
stor, ja till och med vital betydelse.

Mellan >>fembc huvudtit•eln>> och Ncwy Estimntes finnas givetvis en h el del tekniska olikheter, vilka betingas a v skillnader
i statsrätts !tig t eori och praxis i Sverige och England. Ä ven
synes det naturligt, att den oe11hördla skillnaden i styrka och
slagfärdighet melLan den svenska och engelska flottan bör fin nas uttryckt i uppställln ingen av r esp. länders sjöförs•v arsbudgeter. Men efter denna korrektion för differenser i statsskick och
maktställll'ing borde ej någm oLikheter kvarstå. Så är emellertid icke alls fallet: anslagen under sjöförsvarstiteln rubriceras
och fö·r delas i Sverige på ett helt annat säll än praxi1s är i England - allt under d'et de användas på ett förhållandevis lika
sätt i båda ländern a .
Det är, i förbigående sagt, visst icke givet, att det främmande 'fol'merna äro bättre just därför, att de äm främmande. Och
llJian vill km1sk e tillägga, att formerna överhuvudtaget spela en
bra liten roll, att det betyder föga u nder vilken rubrik ett visst
anslag utgår, brott det tillgodoser det givna nödvändiga ändamålet. Emellertid får man i detla sammanhang icke frånkänna
formen all betydelse. Såväl den initierande myndighetens regeringen - som den beskattande myndighetens - repres•enframgår
av den form, i vilken anslagen
tationen - befoo·,enhet
o
u
för·eslåis eller göras till föremål för votering. Och icke nog med
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att man i utgiftsbudgre tens form kan till en stor del avlä sa rene
ringens och representation ens inbördes befogenhet ; den sell~r~
.
mynd'ighetens förhånande vid anslagens hevajande tord e ;·•t 'en
.
c·l
s
förel -äncr·
av den form, i vilken anslao,en
1 mycket bero
en.
bb(_1 ·
v
.
Det synes .JU t. ex. naturligrt , atl en representation med en höo t
utvecklad uppfa tlning om sin makt i penningfrågor iir ovill~o
att bevilja ,,Jdumpsummorr ,,, hur mycket den än behj ärtar de~
krav ändlamålet i fråga ställer på statskassan. Om sam ma anslags.summa å ter förelägges ·den uppdelad i ett antal p(lster
synes den så mycket lättare dels kunna förstå anslaget del~
bevilja det. Just på grund' av .sist nämnda omsläncl'ighet torde
man höra tillmäta fo rmen i delta fall d. v. s. femte huvn dtitelns uppställning en viss vikt.
Sjöförsvarsbudgelerna i Sverdge och England äro i för sta
hand gr upperade på följande sätt:
Sverig·e.
1.

Ma1·inen.

Ord.
anslag.

England.
Extra
anslag.

A. Departementet
4,115
53,700
B. Marinförvaltningen och
marinstaben
23,450
136,000
C. Undervisnings109,413
verken ..... .
D. Flottan ........ . 14,430,775 7,499,616
E. Kustartilleriet 3,361,704 345,150
80::!, 77 4 395,311
F. Diverse .... .... .
2. Handeln .. ... . 3,959,392 592,900

officerare,
Vote A. Antal
sjömän m. m. .. .

Effektiva utgifter.
Vote

l.
2.

3.
4.
5.
6.
7.
8,

151,000
f-

A v löningar . . . .. . . . . B,SOO,OOO
N a turaunderhåll
och beklädnad 3,092,000
Sjukvård ... ... .. . ... 292,100
Civil personal vid
flottan ........ ... . 115,300
U ndervisning ..... . 175,000
64,700
Vetenskap .. ...... .
Reservpersonal .. . 489,900
FartygsbyggnaJ,
reparationer och
underhåll m. m.
Avd. l. Personal.. . 3 989,800
. l .. . 7',os7,400
lhatene
·2 . .,..
3. Arbeten
enligt
kontrakt 14,287,8°0

Vo te

9.
10.

11.
12.

Bestyckning ...... 5,554,300
Arbeten, nybyggnader och reparationer .. . ..... . 3,595,500
Diverse .. ..... ....... . 523,700
Amiralitetet ... .. . 483,500

Ineffelctivu tltgi(t8r.

Hal( Pay and
Reti1·ed Pay ... 1,003,700
14. Pensioner, gratial
och n ådegåvor 1,605,900
15. Civila pensioner,
Ersättningar .. . 399,400

13.

Den frågan framställer ,sig nu omedelharl: Vad är marinen?
Man tror måhända , att det är detsamma som sjöförsvaret eller nmn b orde åtminstone tro det, aU döma a<v ordets ursprung
(.och användning i detta fall). Men sjöförsvaret är ju dock
detsam m a .som flottan , och flottan åter finnes såsom en mindre
betydelsefull avdelning D., inklämd melLan C. Undervisningsverken och E. K ustartilleriel. Enligt vanlig uppfattning äro
vidare flottan, sjöförsvar och kustförs•var i,denli ska begrepp och
intet av dem kan sålunda vara liktyd igt med marin. Die
deutscl1e Marine och la m arine fmncois e, del är tyska resp.
franska flottan, men begreppet den svenska marinen kan ingen
definiera; i varje fall är det icke lili:tydig t med elen svenska flottan, ty denna är blott en underavdelning bland sex av denna
mystiska fö-reteelse >> 1narinen».
Det torde ej h eller h a varit n ågot verkligt behov som
för c:a tio år s·ec1an föranledde införandet a-v b egreppet ,, marin »
i \Svenskt officiellt språkbruk. Hade man rett sig ulan det i
~1 lll1dratals år, kunde man ock göra det för framti1den. Särskilt
1 hudgetformuläret var det onödigt att införa det, hl. a. a v det
Principiella .sk äl, att systematiseringen är mindre behövlig på
ords1dian än på penningsidan.
Det är rätt intressant att veta, vad de av riksdagen anvisade
ll1edel an vändas till - men dd framgår icke alls av sjöför-

-
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svarsbudgetens huvudgrupper. Man får visserligen erfara, a tt
>> marinen >> dTager över 27 mil!. kr. eller fiollan (avdelnin g D .! )
22 mill, men man \·el fortfarande intet om dessa mill illne rs
egen tliga användning.
Emellertid äro h uvudlgrupperna A- F i sin lur in dl'lacle
i mindre grupper och dessa åler i de egentliga anslagspo slt'rna.
Avdelningen D., d. v. s. flotlan, ~ir t. ex. uppdelad i :

I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.

3.

4.
5.

Avlöning, ers~ittningar m. m.,
Intendenturen,
Nybyggnad och underhåll,
Övningar,
Artilleribehov,
Torped- och gnislsignalväsendet,
M<inväsendet.
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personligt lönetillägg av 600 kronor för
år åt vardera av bataljonspredikanterna \"id flottans station i Karlskrona E. A. vV. Holmberg och E. A.
Collen ... ... .. .. .... . .......... .
Extra lönetiUägg för ar 1914, förslagsanslag ....... . . ........ .... . .. .
Ersättning för rustning och rotering,
förslagsanslag ................... .

1,200
2,000
6,900

Man häpnar i förstone över logiken i uppställningen: breelvid post l. på ö~ver fem och en halv millioner slå posterna 2, 3,

Dessa sju grupper äro sedan uppdelade i sammanlagt 32
anslagsposter. Huvudgrupperna A.-F. inneh ålla sammanla gt
79 anslagsposter. Härav framgår i förbigående sagt en annan
egendomlighet i uppstäLlningen: en huvudgrupp (D.) blan d sex
upptager över 80 7a av sammanlagda anslagssummorna unrler
>> Marinen >> och nära hälflen bland anslagsposternas anlal , men
förblir dock en uneleravdelning bland sex!
Redan av grupper111a I- VII borde, synes det, framgå , h uru
de t jugutvå millionerna för flottan (avdelning D.!) förbrulws.
Grupp I t . ex. borde innehålla summan avlöningar m . m. till
floltm1s personal. Den ser ut på detta .sätt:

Avlöning, ersätt ningar m. m.
Ordinarie
anslag.

l.

Avlöning för flottans karer och stater,
förslagsansl<ag
5,654,266

2.

Personligt löneliHägg åt marindirektören i fiottan C. E. Richson . .. .. .. .

E xtra
Dnslag.

4 och 5 pa sammanlagt 12,465 kr. Avlöningen för flottans
kårer och stater finnes emellertid annorstädes ,specificerad i elt
antal bilagor. Men där redog'Öres för och upp!a[Jes bTott personalens au[öning i land. Är flottans personal landg ående eller
sjögående ? Man har anledning även i delta .sammanhang att
göra den frågan . Vill man finna nftgon uppgift om personalens
verkliga avlöning får man icke nöja sig med att stud era grupp
l , utan bl. a. även leta inom grupp IV. Väl innehåller grupp I
den ojämförligt största delen av >> Avlöning, ersättningar m. nu>,
vilk et man ju vore fresb<l
men den innehåller ick,e allt att tr o.
Vad grupp II beträffar, så säger des<s beteckning »>nlendentu re!1» ingenting för en utomstående. V or e det ej bättre
exempelvi,s att benämna, den >>Beklädnad och naturaunclerh å lb ?
Grupprna III, V, VI ~och VII avs~e tydligen materielen.
Grupp V exempelvis skall efler allt aU döma tillgodose flottans
behorv av kanoner. Men det gör elen vusiSt icke. Den ser ut
på detta sätt.
Artilferibehou:
Ordinarie
anslag.

24.

2,365

Skjutförsök och inskjutning av kanoner ... .................. . .... . .

Extra
anslag.

40,000
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25 .
26.
27.

Förbättrill lg av proj ektilutred ningen
för ,·issa pansarbåt ar ... . ....... .
Nya kärnrör för kanon er ...... . .. .
Anskaffni ng av och försök med en
antiballon gkanon m. m.

-

lOO,Ooo
6o,oo 0
:w,ooo

Den fragan fram s li:iller sig omedelba rt, va r penga rna för
Svcri:ge-fa1rtygens kanoner slmla tagas. Det framgår icke an.
deles. a ,· sig sjäht, alt dessa inga und er grupp III, post 10.
>> KrigsJarty gsmaterie l». I verkli gheten göres en s lor skill na~
mellan pansarfartygens skrov, dess bepansTing, dess hcslvckning och dess maskineri , m en i fem te huvudtite ln ~tlcrfi;1 n cs
allt i en klumpsumma. Gruppen. >> Artillcribc hov :> tillgodoser
något helt annat än örLogsfartyge ns undle r byggnad m·tillcri bcstyckning - man skulle dock tro , alt dessa vore dc förnii ms ta
>> Artil1cribe hoven ».
F rågan är dessutom om ick e grupperl1'a V, VI och VII
sk ulle kunna sammanfa ttas i en enda: >> Bestyckni ng » (eller
>> Beväpn ing >> ). Ar'Lilleri, torpeder och minor utgöra örlogsfa rLygens vapen och benämnas j.u därför ock (i andra sammanhang) med det gemensam ma namnet bestyckni ng.
Grupp IV slu tli g·e n intag er en fullkomJig t enastäend e slällning, så till vida som ingen motsvar ighet därtill finn es inom
Navy Estimates . Den omständig heten, att den svenska flot tans
fa rtyg understun elom befinna sig under gång, utföra skjutningar eller k r igsövning ar, r ent av behandlas i femte huvudti teln
att <.len hl and
såsom en så benklansv ärd och mårkviird io·
o .sak '
ex. »Flottans
.
t
av
ans Lagen tilldelas en grupp fö r sig vid sidan
nybyggna d och llll!derhåll». Man synes utgå frå n den lt'orien,
a tt en flottas styrka en bart ligger i dess materiel, i dess bestycknings -, fart- och bepansrin gssiffror. Att denna sifferhop någon
gång behöver prövas eller röras en smula uti synes icke vara
så alldeles klart. Men då man har en r ela<tiv t stark s.tam, måste
denna ju övas för att göra s k ~il för avlöninge n, och därfiir utgår
- således nära 111og av en händelse -- ett ans1ag för öYning<H;
och man har gjorl detta anslag till en sjiilvstånd ig enhet för
att 'beständig t Yid tillfälle kunna lumma litet på del eller rent
av draga in det .
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JV[an har då glömt a tt flottans övningctr äro flottans liv.
p.et har ingen tänkt på. Men dra r man in anslaget för flottans
övnJingar får man icke längre benämna de k varståend e nitton
millionern a för >> anslag und!er avdelning D., Flottan » utan man
får 5 ummar1sk t klassificer a dem såsom »ansiag för sjökrigsm1usetU11 >> eller >> anslag fö·r lands tormsförr åd till sjöss >> . Till
ytterm era visso utgå de 3,110,000 kr. för flottan s. kri gsberedskap och övningan> i en klump summa, vars detaJjförd elning,
verkställd inom maeinsLab en, ·endas t mera sällan fram lågges inför riksdagen (1901 och 1914 ).
Vi ha redan antytt att Ncwy Estinwtes ic ke inneh ålla n ågon post: >> flottans övningar » e. el. Anledning en därtill är enkel : man har i England ins ett - och d'et var icke i går ! -- att
flottan är sjövapnet och ej en samling fartyg, säkert föra nkraide i någ~on hamn el1er väl förtöjda m ellan varvsducd 'alber,
vilka fartyg i allvarstide r med stor omgång rus tas upp och skickas ut - för att bes·egras. Man har ock inse tt icke blott att
detta sjö·v apen behöver träg en övning utan äv·e n att det år värdelös utan denna övning. Man utgå r helt enk elt ifrån , att flottan och d ess persmml är - sjögåencle . Detta är den grundprincip efter vilke111 Navy Estinwtes äro uppställda ; varje man
är inmönstra d på ett fartyg- eller icke i tjänst. Därför finnes
ej heller någon anslag'spo st: >> flottans krigsb ereds kap och övningar» i den eng,elsk a sjöförsvar sbudgeten ; för så vitt man icke
viJl kallUJ hela Navy Estinwtes för en dylik anslag:sgr upp . Alla
die olika anslagspo ster, som det .svenska övningsan slaget i själva
verket innehåller : för kol, ammuniti on, annan materialu tredning, sjötillägg m. m. återfinnas i Navy Estimates på sin rä tta
Plats d. v. s. under resr) . 1Jotes för undlerhåll bestycknin•T a vlöIl'mg m. m. och omgives clår ej av n ågon särs kild gloria d är fö r
att d e förbrukas till sjöss.
Hur föråld'racl och oegentlig fö r efaller ej femte huvudtite lns
llppstållni ng! Förå1drad därföre att den motsvarar den tid ' då
b"
under
atsmännen ö,vacJies vart tre el .J. e åT tre veck or och fartycren
o
.
l
l
ne lanheterna lågo i id e; och oegen1lig ·därföre, att den ej mot'
svarar
ly den svenska floHan h ar så långt medlena
ver l~ l'1gneten,
<
'

•

Tidsk1·i{t i Sjöväsendet .

t) '

15
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.
räckt följt m ed .sin lid; på d e sista tio åren h ar den i SJ.iilY"
•~< 'C r•
försprång!
ket tagit igen decennier av andras
H är nedan vill förf. skissera e tt förslag lill ny uppstii!lnincr
b
för rikssetalens femte huvudtjtel.

V.

Femte huvudtiteln. Sjöförsvarsdepartem entet

I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.

Avlöning och reseersiillni ngar.
Nettllrcwnde rhåli och beklädnad.
Nyb yggnad, unelerhåll och reparationer .
Bestyckning .
Undervisnin g m. m.
Departemen ter, J\. l örvaltninge n av sjöärenden och
amiral'stabe n.
Diverse.
Sjöfart en .

Hu vudgrupp I kunde åter uppdelas enljgt följand e:

1.

2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.

9.
10.

11.
12.
13.

Avlöning för flottans officerskår enligt efterfölj ande sp ec.
))
))
))
))
ingenjörkår
))
))
))
))
intendentlir kår
))
))
))
))
läkarkår
))
))
))
))
u n derofficerskå r
))
))
))
sjömanskär
))
))
))
))
))
skeppsgosse kår
))
))
))
reser v o f(icerare under
))
rep.-övning
))
))
))
))
reservofficer sasp.
))
))
))
))
reservintend entsasp.
))
))
))
))
poliskår
))
))
))
))
ecklesiastiks tat
))
))
))
reserv- oclz indragningsstater jämte
båtsmanskompanie~· >>

14.

P ersonligt lönetillägg åt direktören av 1 :a graden i flottans
ingenjörkår C. E. Rz'chson.

16.
l 7.

personl igt lönetiiWgg au 600 J.-r. för år åt varelera uv bataljonspred ikanterna vid /l ottcms stalion i Emlskrono
E . A . W. H oim berg och E . . \. CoUen.
Extra lönetill'ägg f ör är 191ft., förslagsansl ag.
E rsättning för rus tning och rotering, förslagscmsl ag.

Författaren tar för givet, att manga bättre förslag till ny
uppställning av femte huvudtiteln kunna framföras. Huvudsak en synes vara, att dess nmarancle fö råldrad e och h ögst
oegentliga uppställning frangas.
Begreppet »marinen » vill Yara en ledfyr in till labyrin ten.
Frågan är om det icke nu är tid p~'l att muddra en smula i inlopp et och hamnen, att utplåna ledfyren, som intet ann at är än
ett irrbloss och och ersä lta elen med en siiker enslinje:
Uneler sjöförsYal'St iteln endast vad som rätteligen hör till
sjö- fö rsvaret!
E n rationell sjöförsvarsb udget p<t grundvalen: sjögäeNle
personal och materiel!
Denna enslinje skulle måhända vara skickad att leda flottan in i den säkra hamn, den saknat uneler en hundraårig
irrfärd.
D. Lundquist.

Nya bestämmelser för marinens
reservoffice rare.
I 4: e hä.flet av Naut:isk tid skrift för i år har föresUlndar en
f~r Göteb orgs n:a vigationsskoJ a, f. d. reservlöjtna nten i flottan,
nk,s dagsmannen Alexander Th ore tagit lill orda i reservoffice rsfråg,a n, och vi å tergiva här h ans inlägg, i förhoppning att det
kan giva anledning till diskussion i den så viktiga frågan om
reservbefälets utbildning.

-
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Inom närn11a~te tiden torde Yara att motse fastställda de.
taljfö·r eskrifter rä<nande antagn ing, utbildning och p ensi onerina
av reservbefäl för flottan och kustartilleriet i enlighet mecl
under fjoJårets fö.rs·varsriksdag a ntagn a grunderna för rese rv.
personalen vid nmrinen. Förslag till sådana föresk rifter röra n.
de reser vofficerare (R. 0.) och reservofficersa spirant.e r rn. o.
A. ) vid fl.otla n ha i dagarne utarbetats av ch efen för marin sLaben och inl.c<imnats till K. Maj :t. Från chefen för kustartilleriet
ha ävenledes förslag uppgjorts i fråga om antagning och ulb ild .
ning m. m. av sådana kusta rtillerie t tilldelade R. O. A. och R. o
som skoJa rekryteras frå n hancl els.flo ttans befä lskår. l\Ie ninge;~
är att de nya bestämmelsern a för R. O. A. sk nla t illäm pas a llaredan i år på den kon tingent av sökande, som utexaminerats
från navigationssk,o1orna, ~Samt att det nya utbildningsp rogrammet skall tag1a sin början nästkommand e l oktober.
De av fjolå rets försvarsr il<sdag antagna grun derna för en
flottans res,er.vofficensk år äro i närmaste överensstämm else med
ett för denna k å r a v förre chefen för marinstaben , komm endör
Ankarcrona, den 25 september 1913 framLagt program. Del är
alltså det närmar·e utarbetandet av detta program , som n u kan
anse~ föreligga. Innan redogörelse h ärför lämnas m å det Yara
lämpligt att fr amhålLa att vår örlogsflottas behov ifr åga om befäl
framdel es i mycket stor utsträckning är avsdt tillgodoses medeist reservofficeral'e från handelsflottan. Vid full besättning
av ·officersb efattnjngarne torde cirka 35 p r oc. av antal·et k om ma
att u tgöras a v reservofficerar e. Den rullförda reservoffi ce rsp ersonalen synes utgöra ett i:innu högre pmcentantal av det hela:
mot omkring 375 .st amofficerare, kan beräknas cirka 300 resel',,officer are. Detta allt natuTligtvis unde1· a ntagande att t illloppet till r esenofficersk å1·en, blir det förväntade, om Yilket
m1a n emeUertid, eft·er genomseende av de nya bestämmelserna
för r es-crvofficerskå ren , m åste ställa sig tvekande.
Den nya reservofficers•o rganisationen vid' marin en , kan i
IStora drag sammanifattas i följande :
f1oltans och kustartill eriets reservofficerar e organiseras yar
för sig och ingå i respektive vapens organisationer ;

d:
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f]ott a·ns reser Yofl'icerare rekryteras genom årlig an tagning
O . A. bl and utexaminerade sjökapt ener från han.. R.
a V ?0
delsflottan , vilka fullgjort 360 dagars värnplikt och vilkas ålder
ick e överstiger 27 ar ;
r esenoffi cersaspiranter na und ergå li ksom n u 12 mån aders
u~biJdning; h ar aspiranlen blivit godkänd följer utnämning till
reser vun derlöjtnant, varefler omedelbart eft er aspir an tutbildningen en 12 manaders tjänstgöring som r eservunde rlöjnant
vidtager;
befordrin gen till reservlöjtnant sker efter cirka 8 :l.r och utnämn ing till r e~el'\' k ap ten, för vilken senare grad.s erhålland e
dock 6 månad ers fullgjorda rep etitionsövninga r er fordras, äger
rum efter 18 :!rs tjänstetid som reservofl'icer;
res ervofficers tjäns tgörin gsskyldighet utsträckes till och med
fyllda 45 år.
För r.e enofficerare tillhörande kus tartiller iet (mintjänsl )
gälla ungefär e1mhanda bestämmelser.
Tidsföljelen för utbi ldningen har man ti:inkl sig sahmda:
Ifall sjökaptensexa men a d agts före värnpliktstjäns tgöringen :
15 juni-H juni (12 mån. ) \·ämpliktst jänstgöring \'arunder ulbilclnin g sker Li ll uncJ.erbefiil;
1
15 juni-:30 september (3 , " man.) pcrmilteracl,
l oktober-3 0 .s eptember (12 män.) utbildning som R. O. A.
l oktober-30 sep tember ( 12 mån. ) utbildning som R. O.
Ifall styrmans- men icke sjökaptensexa men avlagts före
värnpli,ldstjänstgöring cn:
15 juni-U juni (12 man. ) \'ärnpliktsijäns t Yarunder ulbi1clning sker till underbefäl;
15 jun i-30 sep tember (15 1 1, man.) hemförlovning för
avläggande av sjökaptensexam en;
l okLo'ber-30 september (12 man.) utbild ning som R. O. A.
l oktober-30 september (12 mån.) utbildning som R . O.
Ifall Yi:irnpliktstjän stgöring fullgjorts före avläggandet av
styrmansexame n:
l oktober- 30 september (12 m~ln . ) utbildning som R. O . A.
l oktober- 30 sep tember (12 män .) utbi1dning som R. O.

-
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Angåend e slutligen lön e- och andra fönm\.ne r som till\·' 0 111ma r eservofii cersperso nalen , så synes ing·e n annan iinclri ng Yar
gjord fö r R. O. A. än att dessa fått sin beklädna dsh jiilp h ö ·~
Je
,·nn.
från nuvaran de 20 ti1l 25 kr. i mana:den · Rörande re•cr·
~
derlöjtna ntstjänst en, så har bär en ny löneslat uppsatts, ll1ect
löneförmån er, så Yilt undertec knad är i tillfälle alt nu kontrolIera uppgiften, i öv erensstä mmelse rned und erlöj lnant y je[ stam.
men. Beklädn a dshjälp en är upplagen till 20 kr. Slulligen atnjuter R. O. Yid und ergaende av den r epelilion skurs, som bl ivit
satt S'Om Yillkor fö r utnämni ng till reservka pten , resenun derlöjtnants avlöning , dock utan bekläcln adshjälp . Någon ökn inat>
•
•
r penswns be1oppet synes ick e vara för eslage t, varför detta to rde
stanna vid det hittillsva rande.
Bland r eservo1Ticerens förmåne r far 1·äl äv e n r iik nas att
det ifrågasal ts att vid beviljand e av rederilim eller stalsunclers töd tiill ån gb åtslinj er fordran skulle uppställa s om företriidesrätt för reseryoff icer till vissa befälsbe fattninga r ombord a dcssn
fartyg.
Hela a vlönings kostnade n för reservbe fälskåren , da den na
nått sin fulla utvecklin g, skulle belöpa sig till 73,3-10 kr. pr a r
Som av o\·anståe nde framg:u ha fordrin garna för re~c r v
o
ofl'icersu tbiklninu. . ., en, i J'timförel se m ed de hittills ;::,o'ällande , ste"h::tr
en
nsövning
repetitio
iska
obligator
en
D
gt.
rats högst väsentl1
viss-erlig en borttagit s m en i Mäll et ä r den grundläg gande för sl:J
utbildnin gsticl en ökad frä n (i d e fle sta fall ) ett a r till ick e min dre
än tre år. Den militära utbildnin gen för en reseryofl'icer fftr
nu s a mm a Hingel som mots,·ar ande utbiLdning för stam o1Ti ccren.
Att en i floHa ns tjänst väl h emmasla dd reservoff icer skall utgå
sont produkt a Y de skärpta tränings bestämm elserna sa mt ::tll
den förv~irvacle effektivi teten skall bibehålla sig n~tgra å r fra mål,
därom ka n man ej hiv'la . Emellert id måst e rlock som en s1·ag·
h et h os p rogramm et framh ållas, alt någon obligat·O'risk repe titionskur s un der hela den ti d, siig 20 ~tr , som resen o1T icereJ1
höcrre
ooTad a v vidt?
k varstå r i tjän s ten , icke fö rekomm er . Nåaon
..__.
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elen senare d elen av 20-årspe rioden, av
al'·thålland e, under
tekniska och militära färdighe terna torde
de
de en gång inhämta
å d en grund knappas t kunna motses.
p Vä1det och effektivi teten för försvare t av den n ya reservofficers or ganis,a honen må emellerti d vara en sak för sig om vilken här ej skall tvistas. Det som törhända i första rummet bör
tagas under överväga nde är i stället hmuvida flottan , m ed de
Jöne- och andra förmåne r som erbjudas resen·ofl'iceren , kan beräkn'a att få sitt behov av reservoff icerare tillgodos ett. I de tta
arv.seend'e kunna allvarlig a I:arhågor framstäl las. Värdesät tninaen ifråga om upp,offri ngarne i tid' och annan ekonomi sk fört>
mån , som den utexami nerade sjökapte nen efter d etta måste
underk asta sig för att bl] reservoff icer, synes uteslutan de blivit
gj.ord från statens synpunk t. Man måste m ellertid, då här är
fråga om en frivillig sak och ick e ett h ·ång, ihågkom ma, att
äNen den enskilda önslmr ha ett ord med i laget, vid bedöman det
av värde t av hans arbetskr aft. Utgår man från den synpunk ten, torde ersättnin gen som erbjudes för rese rvofficer stjänsten
verka föga lockande . Det gäUer ju dock att nedlägga två hela
år på en befattnin g, vid s1dan om det utsedda lcvnadsm ålet; en
befattnin g som icke kan anses lämna någon ekonomi sk valuta
utöver vUJd som åtgår i omkostn ader, för densamm as skötande .
Och deUa undler de år då tiden fö-r .skapand et av en anställni ng
inom' h andeLsflottan med möjlighe ter till befordra n och inkomster måste anses vara särskilt värdeful l. Ett par år försenad
anställni ng i ett bolag kan ju framdele s spela nog s å stor roll
våd bef".ordri ngar till befälhav arepost Att härvidla g få de två
åren i tj änst vkl' notlan tillgodor åknade är väl knappas t möjligt.
Det synes som om vid uppgöra ndet av den nya res en~offi
cers organisa tionen, vederbör ande militära rnyndigh eter konstruerat upp denna organisa hon något på fri hand, utan att efterhöra huru den till äventyrs kan anses tillfredss tälla elen andra
Parten samt att förslaget , vid den stora försvarsr eformen uneler
fjolåret, lyckats slinta igenom regering och riksdag utan att här
Vederbör ligen ha blivit synat i sömmar ne.
1
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