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Vilken del hade Abraham Duquesne i den 
svenska sjösegern i Femerbält den 13 

oktober 1644? 
Ett genmäle. 

Det blev 'Under vår sbonnaiktslicl icke svenska flottan för
unnat att i samma ,grad som hären ·hem:föra Jysande segrar 
över rikets fiender. Ofta nog slutade våra drabbningar till 
sj ös,s is om parties remises och ej sällan som nederlag. Kar,] 
Gustaf W.rangels förintande ·seger över danska flottan i de 
Femers'ka farvaUnen på hösten 1644 'utgör det me,st glänsande 
undantaget h·ån denna nedslående r.egel ·och har .även detta 
slag med rätta på grund a.v sin omfai'tning och sina följder 
väl kunnat jämföras med vår flottas slörsta sjöseger ~ den 
vid Svem;ksund 1790. 

Slor och välförtjänt var ·ock den 1äm Wrange•l a,y sin sam
tid till:erkändes för det manliga s.ätt, på vill<1et han förde den 
flotta an, ·som då endast sedan några månader stod under 
hans befäl efter det han på högsta befallning övergått från 
lant- tiH sjökriget. Hitintills har ej heller någon mig veter
ligen ofl'entligt sökt förringa hans .förtjänster härutinnan förr 
än författaren av en bi,og.rafi över den franske sjöhjä['ten 
Duquesne, som publicerats i Tidskriftens första häfte, sökt 
leda i bevis, att denne 'Senare skulle ha·va haft elt så avsevårt 
inflytande på slagets planläggning .och ledning att fog ej skuUe 
saknas för att tillägga honom en ej obetydlig del av äran för 
dess lyckliga utgång. Då jag ej kan erkänna det berättigade 
i denna omvärdering, '.30111, om den yore riktig, otvivelaktigt 
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slu1Jle beröra c·n av vår sjöhistorias märkesmän den v.ackraslte 
av de lagrar, vilka av ålder prytt hans hjässa, skall jag här 
nedan i största korthet söka ,gendriva härutinnan gjorda på
ståenden 1samt stöder mig då på, förutom W.rang.els ·egen rap
port över slaget, Arnold Munthes på djupgående forskningar 
fotadearhete Svenska SjöhjäHar, del V: 2, samt en av kapte
nen E. Biörklunrlundcr nyligen avslutad tjänstgöring vid fransk 
krigskurs för stabs.oiT:iccrare utarbetad .och på så,~äl svenska 
som franslm källor IStödd skildring av Duqesnes verksamhet i 
Östersjön, vilken redogörelse av författaren benäget ställts till 
~nitt förfogande. 

Far Duquesnes in·sats i slaget au beskaffenhet alt verka 
avgörande på dess utgång - se där den fråga som här tarvar 
r;tt bestämt svar. 

Förfatbaren av först nämnda i l :a :häftet av Tidskrift i 
Sjöväsende 1923 synliga biografi tage.r viss·erligen ej alldeles 
för gott vad franske ministern i Stockholm ansett sig på hösten 
1644 <kunna inrapportera rörande D: s förhållande under slaget 
"d ont il se p e ut diPc sans fair e tort an x amiraux qu'il et>ai t 
le dir·ecteur" men Jörut,sättcr å andra sidan dels att D. nu lik
som senar.e skuille hava1 g}ort tjänst som en sorls rådgivare 
el'ler flaggkapten åt \Vrangel samt i denna egens.kap bl. n. 
haH tillfälle att ingjuta sin anda i det kl'ligsråd, som kort före 
slla.get hölls på flagg sl«eppet; och dels hurusmn D. med s·itt 
förande <fartyg, Regina, vid 1slagets inledande ·skuUe hava gått 
i teten för 1lovartskolonncn av svenska flottan och dä'l·igenom 
från början och i dess viktigaste peri1od hava satt sin prägel 
på striden. 

Vad då först angår talet om D :s stJäUning som fla.ggkapten 
bord e detta omedelbart kunna förvisas bill de rena gissningar
nas område och därför ej här edordra något bemötande; det 
kan emellertid på goda grunder 1starkt hetvivlas att den tidens 
krig.föringsmetoder 'lämnade öppning för .någon härmed jäm
förlig befattning. D. hade ju 1f. ö . sitt eget skepp att föra i 
striden och gav detta honom sälkedigen alldeles bUräcklig 
syssclslättning. Att d enne d eltagit i förut omn,ämnda kl'igsråcl 
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är ju mycket möjligt men därför ingalunda säkert ; åtmin
sbone l<änner l\Iunthe intet lill härom i annan fonn än att 
tilli,ka med Blume och Anckarhielm som det synes några när
liggande f'artygschefer dit voro kallade. Att D. sl<iulle haft 
något av;görand'e inflytande på anfallsplanen anser jag sålunda 
ingalunda vara ådagalagt. 

Med avseende på de inledande manövrarna, varvid enligt 
~)iografien D. med sitt fartyg skulle hava satt sig i teten för 
flottan, h ·änvisas av dess författare till en av franske brännare
Juuptenen Ban os över s lagd lämnad skritftlig redogörelse*) , 
som av författaren anses 'lämna "de jämfördsevis tydliga,ste 
ooh •mest sann01l'i1l<a uppgifterna om fartygens ytterst svår
utredda, snart i 1nelee övergående manövrar" . 

I rak motsat s här till anför emellertid Munthe, som i sin 
,käUförteokning jämväl refererar till bemälde Banos, hu'l·us.om 
"i teten för lovartskolonnen (dc svenska skeppen oc<h. fartygen 
från \Vismar) gick \V r angel med Smålands Lejon som ledare 
och i teten för läkolonnen (de holländska sk,eppcn) gick 
,Anckarhielm med sitt flaggskepp Jupiter som ledare" - så
ledes alldeles kla,ra besked, som på intet sätt kunna missför
stås! Sanuna skildring av s1lagets första fas återfinnes hos 
Biörld und . 

Av ~största betydel·s~e för frågans bedömande är emellertid 
\Vrangels egen skildring av slagets in'ledning, sorrn i utdrag 
ordagrann t lyder sålunda:**) "Om natten emot dagen som var 
den 13 förleden Söndag gaf G:uclh till lycka at wädTet stilbele 
utaf och blev oss fa,voraib'le, så at man sig hantera kunde, 
straxt gav jagh 0111 morgonen bittida Lecken öfver flottan att 
the skuUe lyfta anckar och gick jagh så i HerraniS nampn på 
fiienden och hölt j agh med Eders Kongl. Maj :t s skepp det 
,högsta jagh kunde urp under 'landet, straxt lyfte ock fienden 
,anckar och g:ick han först ,j begynnelsen ifrån oss i menring 

* ) Jag 11ar sökt denna bL a . d r•il;,sarklYet, men på el en korta ticl , 

sum st;'ltt mig till llmb tYYärr ej ly cl;o.ls antr:iffa cl ensamma. 
.. ) Torn l] u hL: :-;y_ Fl11ll ltnS :-:j uU\g d c.J I lJil. Jdtt. C. 
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till att få the s·keppen som lågo i lää ifrån honmn till sigh, 
hwil'ke stormen dageG LiUförne ifrån avsatt hade, män när 
han sågh att medh Eder•s Kongl. Maj :ts skepp jagh honom 
kom något nära, lade Gener. med Patientia slraxt om emot 
mig, hwilken the andr.e skeppen straxt följde oclh då begynte 
vi med stycken huarandra hånleJigen cannonera ~ ~ ~ 
I medlertid med Ed. Kongl. Maj :t skepp engagerade jagh migh 
med de trenne störste fiendens skepp och ärnad•e jagh då 
borda med Patientia, men såsom mine segeJ ,och slöölen blefue 
sönderskutne at jagh intet 1lmnde regera skeppet, och till dess 
jagh fick botad ab!bordemde Capt. på Giötheborg, Thies Cor
neliesson, med Patieniia samt fransösrke maj oren du Quesn1e." 
I övrigt nämnes i rapporten denne senare endast med några 
~rd i samband därmed, att han alV 'Vrangel i fm·tsättningen 
.sändes att med Regina och tre andra fartyg förfölja den fly
ende fienden. 

Jag överlämnar åt Jäsaren alt avgöra huruvida i denna 
redogörelse kan utläsas något det minsta stöd för antagandet 
att Duquesne s'kulle .hava varH själen i den anJall:sslöt, som 
,betecknar inledningen till •och samtidigt det avgörande mo
mentet i den fientliga ·flottans förintelse. Att han d~iremot 
på ett högst förtjänstfullt .s1ätt dämmeler sekunderade sin 
,högste befälhavare 1igger i öppen dag ~ det är ju vac:kert så 
och länder den käcke fransmannen till evärderligt beröm. 

Med hänsyn till vad här ovan anförts tror jag mig, för 
eg.en del, trots Bannos', i meromnämnda biografi högst ofull
ständigt refererade, vittnesmål, vars vä.rde i jämförelse med 
den oft"ic1ella rapporten ·Över slaget i 1allt fa;]l måste betecknas 
.såsom minst ·sagt tvivelaktig, våga hävda att slaget vid Femern 
utkämpats under svensk leclruing och att det atltså är över 
,våra egna Järg.er ,ä,ran av denna vietJoria sprider, och alltjämt 
kommer att spnida, sin oförgätliga glans. För någon själY
förnekelse härutinnan ,finnes efter vad j ag trott mig .finna 
,varken plats eller !fog. 

Stocl-.holm i februari 1923. 
G. Unger. 
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Erfarenheter från världskriget beträffande 
bevakning av s j östyrka till ankars, sär
skilt mot u-båtar, samt u-båtars anfalls

metoder mot sådan sjöstyrka. 
Av en österrikisk sjöofficer, som deltagit i kriget. 

ÖYcrsättning av k8pten D. Landquist . 

(Forts. fr. l!äft. 2, sid. 80 .) 

B. Bevakning au en tillfällig ankarplats. 

Om en sjöstyrka under krig<stid blir tvingad att tillfälligt
vis ankra, bör i varje ifall en 'Sådan ankarplats hel<st utväljas, 
som blott har ett och .ett trångt inlopp och för övrigt av naturen 
redan är så skapad, att den lätt kan försvaras. 

Härvid böra följande skydds- och bevakningsåtgärder 

tillgripas: 
l) Om fartygen äro utrustade med egna torpednät böra 

des:sa utsättas. 
2) Hamninloppet ·bör avspärra1s med ett bomstängsel, för 

så vitt ett sådant medföres. 
3) Om Hera torpednät kunna disponeras, böra sådana ut

sättas även i hamninloppet. 
4) För den lrändelse att de under 2) ooh 3) omnämnda 

skyddsmedlen icke medföras i .sjö!styrkans träng, :så böra ~ 
om möjligt i god tid före ·sjöstyrkans inlöpande ~ minsvep
ningsfartyg (ångtråiare med bogsernät) inbeordras på den 
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utvalda m1karplatsen för att oaYbruiet och efter ett bestämt 
system avpatrnUera inloppet. I brist på dylika minsvepnings
fartyg kunna jagar·e rför ändamålet användas. Ja.garna böra 
därvid patrullera gruppvis och mellan ·sig (lnellan alderstä
varna) hava sträckta rlrc svepwirar (i ,längder av ungefär 50, 
80 och 130 m.) . . Med dessa syep söka jagarna med långsam 
fart genom den utanför hamninloppet liggande delen av öppna 
sjön i syfte att upptäcka u-båtar. 

5) Det .enklaste medlet att upptäcka ·anfall nattetid av 
jagare eller molortorpedbåtar är att utsätta ett s. k. "spärr
ljus" (Dcckunglichl), vilket anbringas på land på ena sidan 
av hamninloppet 'Så nära vattenytan som möjligt och avhländ,at 
mot sjösidan. Beroende på kustområdets eller hamninloppets 
konfiguration utsättas ett eller flera sådana spärrljus. För 
ändamålet kunna användas vanliga ombord befintliga foto.gen
lantärnor. 

På den ,j fö·rhål<landc till dc n L satta spärr l j u sen motsatta 
sidan av hamninloppet utsättes en pålitli·g postering (hCilst 
under befäl av ·officer). Varje inträngande övervattensfartyg 
kanuner ofelbart att upptäckas i det ögonblick då det avskär
mar det på andra stranden ·ståen:dc spärrljuset. Man är t. o. m. 
i stånd att med fullkomlig säket'het avgöra antalet master och 
skorstenar på det passetande fartyget. 

Är hamninloppet mycket brcLt, uppställes spärrljus·et 
lämpligast på ett mitt i inloppet förankrat mindre fartyg eUer 
båt. Sådana mell:antsationer böra anordnas bivcn vid fall av 
tjocka. 

6) Mycket lämpligt är även att av~pärra hamnloppet med 
en eller flera manillatrossar (vilka som bekant flyta på vatt
net); trossarna fästas till inloppets båda stränder. 

På detta sätt uppehållas anfallande ,motortorpedbåtar -
i bästa fall oklaras dera'S propellrar. U-båtar, som :söka in
tränga, komma sannolikt att fånga mani·llalrossen m •ed peri
~kopet och, om de .fortsätta s:in framfart, att på grund av häv
stångsverkan dyka upp med förstäven, varefter upptäckandel 
av u-bålen blir en fråga om mer eller mindre noggrann utkik. 
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Om u -håtschefcn å andra sidan i rätt tid uppmärksammat 
elen utlagda spärrtros sen, så kan del med fog i fråga-sättas, om 
han komm er att fortsätta sitt anfall; han måste misstänka e tt 
nät c1ll er annan u.båtsspärr under trossen och konnner för
modligen icke att i så fa'll riskera ett fortsatt inträngande. 

7) Det faller .av s'ig självt, att de ul:förda spärranord
ningarna måste flankeras antingen av ett i J.and uppställt bat
teri e'llc r av flera a rmerade, med stråLkastare utrustade hc
vakningsbåtar. 

8) Oundgängligt är även att anordna yUre bevakning av 
två eller flera jagare, varvid sär·skill bör ia:kttag•as att LiUdeqa 
dem ett sådant läge cll·r bevakningsområde, all den ene omöj
li gt kan komma i ·sikte från den andra, på det alt någon för
växling av egna eller fientliga farty1g helt må liJHl\i,ikas. 

Förfångning ·av dylika bevakningsbålar bör under mörker 
lika1ledcs i varje fall und vikas. 

Bevakningsfartyg eller båtar k unna nämligen enda·st lösa 
sin uppgift under den förutsättningen, att dc utan ringaste be
tänkande eller tvekan omedelbart taga varje i sikte kommande 
fartyg uneler eld. Av samma skäl bör allt inpasserande under 
mörker till egen huvudstyrka vara förbjudet; även fartyg, 
som avgiva vis·sa radiosignaler eller igenkänningstecken, böra 
riskera att bil i va beskj utna. 

Det må i samband därmed erinras om, atl även i de !Jäst 
utbi ldade örlogsflottor ha i varje :sjökrig ofrivilliga nattstrider 
m ellan egna sjöstridskrafter ägt rum, så t. ex. utanför Port 
Arthur den 15 april 1904 mellan japanska farty.g. Intet torde 
å andra sidan kunna verka mera demoraliserande för besätt
ningen å elt örlogsfartyg än att :finna att fartyget blivit be
skjutet eller t. o. m. triHTat av egna landsmäns projektiler. 

Igenkänningssignaler und er mörker ·såväl som vissa radio
signaler kunna av fienden uppsnappa'S ·och oanvändas. Man 
kan i detta ·häThsecndc icl\!e vara nog försiktig. Vid an f a Ilet 
Inot den ryska sjöslyrkan vid Port Arthur elen 3-9 februari 
1904 använde japan erna t. ex. ryska igenkänningssignaler för 
att oangripna komma in på skotthåll. 



- 10-1 -

1\Ian måste därför antaga ·sås·orn en huvudregel för bevak
nings utförande, att varje annall«ande .fartyg tages 'Under .e'ld 
omedelbart. 

9) Om med undervallenslyssnarapparater utrustade far
tyg rslå Lill ·förfogande, IJöra des•sa även tagas i anspråk vid 
bcv;akningens anordnande. 

På djupt vatten hava sådana lyssnarfartyg und er världs
kriget varit av mycket slor betyde•lse. Endast i Adriatiska 
Havel voro lyssnar:farrtyg en den direkta anledningen tiJ.l att 
ett dussin fientliga u-.båtm· kunde fö rstöras. Dessa fa·kta 
kunde konslateras för st eflcr Ju,igets sl ut och då på grund av 
fientliga uppgifte,r, ty .förstörandet av u-båtar förmedelst från 
lyssnarfartyg utkastade sj un.Juninor kan vis•serl1igen antagws 
men sällan med säkerhet konst.ateras . Bl·ott då stor·a oljefläc
kar c:Ucr luftkok uppstå eNer då ett förut tydligt förni.mbart 
buller (från ubåtens motore.r eller pumpar) med ens och för 
flera timmar upphörde, kunde man rä•kna med att u-båten 
förstörts. 

Sjunkminorna voro av Lvcnnc olika konstruktioner med 
olika uppgifter. Antingen exploderade de vid ans1ag mot nå
got hårt föremål (ett n-båbskrov eller hotten) .eller ock på ett 
instä·Ubart djup. Dc förstnäm nda hade en slags ansla.gständ
ning och användes därför mot å bolten sll.Haliggande u-båtar . 
De ti lldelades intill .kusten förlagda ·u-båtsjagare. I •Samband 
härmed må anmärkas, att det för til.Jintebgörandet av en· u-håt 
icke är nödvändigt att sjunkminan explod ePar i u-båtens ome
delbara h'ärhet. Då dc fl csla u.,bå:tar äro konstr,ueradc att 
emots lå ett tryck av 5 a G atmosfärer (cmotsvarande 50 a GO 
m . djup), så erfordras det blott ett tryck av några atmosfärer 
därutöver för att någron del av u-båtens s.krov skall t•ryc·l(las 
in, rOCh de kraftigaste rSjllnkminorna besutlo även på ett visst 
avstånd ·en sådan verkan. 

Det andra slaget av sjunkminor ·best·od av tvenne dela·r, 
deJ.s flytkroppen, dels minan, vilken •senare med kabel var 
förenad med den förra. Denna kabel kunde givas en godtyck
lig Hingd, och man kallade detta ntt "tempera" sjunkminan. 
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på angivet sätt ernåddes, att minan exploderade på clt visst 
inställt djup. Sjunkmin01r av detta slag mwändes mot u-båtar 
under 1gång och tilldelades samtliga sjögående jagare. Sj unk
minorna tm11'percrades i aUmänhet til'l 4 a 10 .tn. och utkastades 
gruppvis, då jagaren antogs vara rätt över u-båten. Jagaren'S 
fart måste öve•rstiga 10 !knop för att explosionen icke skulle 
skada .eget fartyg. 

l O) Del .faller av sig sj älv t, att farrtygcn i den till ankars 
J.iggandc huvudstyrkan m ås lc inlaga en viss grad av stridsbe
redskap och anordna förstärkt utkik - •särskilt nattetid. 
Ankarkättingarna måste va ra klara för urklamning, på det 
att fartygen skola Ya.ra klara att omedelbart lämna an
karplatsen antingen för alt gå till sjöss ellerr - för fartyg 
träflat av torped - för att, då rrisk för sjunkni·ng cUer kant
ril11g föreligg,e,r, ,kunna gå upp på land. 

Fullständig förskärmning au ljus är obetingat nödvändig 
såväl emot anfallande över- och undervattensfartyg som mot 
anfaiH från luften. T:ill ,och med antändandel av en cigarett 
har visat sig kunna röja ett fartyg. 

Del är svårt artt från ege t fartyg avgöra, om förskärm
nin.gen är fullständig elle11· icke. Lämpligt ä;r därJör att för 
k ontroll låta en motorbåt ell er dylikt gå runt varje iarty.g 
eller alt anmoda .när'liggande fartyg att kontr.ollera avskärm
ningen. 

11) strålkastare bö·ra användas, f6rst då anfall av fartyg 
eller flygplan med säkerhet konstaterats. 

En enkel förut övcrcnskO'lnmen aUarmsignal eller ~i nnu 

bättre ·Öppnandet av en strålkastare på var j c station el lc·r far 
tyg, som upptäckt ett mM, bör utgöra tillåtelse för övriga strål
kas tare att öppna. 

En annan signal från äldste befälhavaren (t. ex. höjd
riktat, blinkande ljus) hör vara ö''er.enskommen, viiliken an
befaller fö,rsli'ärmning av samtliga stråtkastare samt eld 
upphör. 

12) Det ~fartyg, som ligge.r tiU ankars närmast hamnin
loppet, bör avdelas såsom "vaktfarty.g". D es•S uppgift bör vara 
att h å lla särskilt hög beredskap och rg·od utkik, och det bör 
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yara berättigat i liUd1et med övrig,a bevakn!ingsorgan att avgiva 
allarmsignaL Beroende på omständigheterna kan även elt 
annat fadyg avdelas såsom "vakHartyg". Om ·sjöstyrkans 
uppehå!J på ankarplatsen varar längre tid, böra olika fartyg 1 
tur och onlning avdelas såsom vaktfartyg (t. ex. med ombyte 
yar annan natt). 

slutsatser. 

~Ied ovanstående torde så gott som samUiga dc åtgärder, 
som av en sjöstyrka till ankars under krigstid höi·a vidta,ga,s, 
blivit omnämnda. 

Dc antydda spärranordningarna lorde i de flesta fall visa 
sig vara tillfyllest - man bör dock icke förglömma, att varj e 
försv.arsmeclel !<an kastas ÖVJer ända med ett väl förherett och 
yäl utföd anfall. En noggrann och systematisk bevakning ay 
spärranordningarna är därför clt conditio sine qua non. 

I synnerhet vid e.1 sjöstyr:kas längre uppehåll å en och 
samma ankarplats, då månader kunna förgå utan ett fientligt 
anfall kommer till stånd, kan det 1ätt hända, att bevakningens 
uppmärksamhet ,sJappas; det är dä'l·för en av sjöstyrkebefäl
havarens förnämsta uppgifter att hålla vaksamheten vid liv 
och att hos var j c underlydande ~söka inpränta såväl bevak
ningens över huvud taget som den noggranna plikbuppfyllel
sens betydelse; var j e man skali rbibringas den övertygelsen, aH 

ett anfall kan komma när som helst, dag som natt, från luften , 
på vattnet eller under vattnet. 

Förtroende till den egna bevakningens .efTekiivitet sparar 
besättningarnas psykiska kraft och denna bibehålles därmed 
obruten för andra, slörre uppgifter. 

Har sjöstyl'lmn tiH sitt skydd utfört alla de spärranord
n~ngar, som i föregående avdelning beskrivits, torde anrfa:U av 
u-båtar mot en på så sätt "inspunnen" sjöstyrka blott hava 
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rätt sm å utsi'lder att lyckas och måste i varje fall anses före
nade med stor r i sk. 

A. Allmänna anmärkningar be träff ande annalkandet. 

Vrid annalkandet tirll den fientliga ankarplatsen bör u-båts
chefen i främsta rummet systematiskt och synnerligen nog
grant ub;;pana det sjöstyrk an omgivande farvattnet i syfte att 
faststä'll a läget av befintliga mineringar och segelrännor samt 
förhåLlandena vid .fientliga fartygs in- och utlöpande (tiderna, 
lmrserna, tiderna för öppethållande av bomstängsel, signaler 
'rör m inlots, öppnande av stängsel m. m.). 

Det tager lång tid och erfordrar mycket lugn och tålamod 
från u-'håltschrfeens s1ida att fastställa alla de för anfallet be
hövliga data, och det vore felaktigt att tro, att anfallet skulle 
kunna genomföras med en enda framstöt. Den u-båtsd1ef, 
1

som u tsetts att :genomföra ett så svårt arrfaUsföretag, måste 
':känna sig för" intill den fientliga ankarpJats.en, och det ska 
dar icke att rekognoscera anfallsområdet i detalj mer än en 
' .. gång. För sammLa änrdamål kunna även flera u -båtar fram
sändas efter varandra. Av största betydelse för orienrteringen 
.m . ;m. äro ock rfotografi,er, tagna från luften. Det mater,ial, 
·Som såliUnda ·hopsamlats, bör sedan sammanställas och nog
grant bearbetas, innan den utsedda n-båtschefen går fram tiJl 

anfall. 
För att :i möjligaste mån eliminera faran av minspräng-

ning äro alla modärna u -båtar försedda med ;mi111av:bärare, 
som bestå av vertirkala och horis·ontela skenor med sågtänder , 
vilka omgiva dc vertikala och hor.isontclla rodren, t01rnct och 
över'lmvud taget alla de ·utstående delar av skrovet, vilka 
kunn a fånga minankartrossar. Dc omtalade s:kenorna hava 
även till ändamål att underlätta för u-båten att komma fri från 
u-båtsnät eller att sönderriva andra tunnare nät (t. ex. fisk
nät, atwända såsom indikator-. eller söknät). 

Vid annalkandet bör u -båtschefen i för·sta rummet söka 
h ålla sin båt i en av de fria i:nfarts.rännorna. Det är nöd,,än
digt att vara väl underrättad om dj npförhållandena för al t 
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vid behov kunna lägga bålen på botten eller över hm"ud taget 
inlaga ett visst djup. Periskopet får tagas över vattenytan för 
längre rtid, enelast om någon sjögång råder eller om belysnings
förhållwndena äro synnerli.gen Lämpliga. Har u-båten blivit 
upptäc·kt, är nämligen genomförandet av anfallet synnorligcn 
försvårat, för att icl<c säga omöjliggjort; det torde i sådant fall 
vara lämpli.gast alt ·omedelbar t avbryla detsamma och att i 
u-l·äge anlräda åter tåget. Att u-båten upptäckls kan man sluta 
därav, atl per;is:kop et beskjutes eller dä,rav, att nå:gra jagare 
sl<ynda tilL I >förra .fallet kan 1u-båtsdwfen fortsätta sill anfall 
ell er vända tillbaka, i senare fallet måste han omedelbart lägga 
sin båt stilla på ibol!tcn - givetvis på ett visst avstånd från 
den punkt där uppbä ckten skett - samt stoppa alla pumpar 
och motorer . U-bålens [äge ·synes mest krit.iskt, då övervat
tensfartygen närma sig, och då var j e man i båten ·kan höra 
deras propcllerslag . 

.:\ro vattendjiUpen så stora, att u-båten icke kan gå ned 
till botten, är fartygschefens uppgift betydJigt försvå11·ad. För 
att undgå upptäckt av övervattens1farlygen är det i så fall nöd
vändigt att söka hålla ett visst djlllp stillaliggande. Så vitt för
fattaren 'har sig vckant, hava de för detta ändamål särskilt 
.utförda anordningarna icke v,isat si:g motsvara förväntnin
garna. Båten 'kommer alltid i en penellande rör.clse upp och 
ned, varvid det i o.lyckliga·ste fall kan inti·~ifia, att någon dc.l 
av båten ,],_.ommer över vattnet och därmed röjer bålens läge. 

En användbar merl:od är att sticka ut så många meter av 
ankarkättingen, som u-båten skall ligga stilla över botten, och 
att därefter göra båten något för tung, så att den sjunker, till s 
ankaret tager botten varefter båten blir J;ättad med attkarets 
vikt och kan förbliva "srvävande". För ändamålet ha några 
u-båtar utrustats med ankare såväl för som akter. Metoden 
är användbar blott vid förhållandevis lugnt vallen. 

B. Anfallet. 

Det anla.ges, att u-bålschefen u lan alt bliva upptäckt 
trängt fr D 11 till •späTren i hamn1nloppet. Det gäller därefter 
att passcLt spärranordningarna, vilket kan s'ke 

• 
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l) genom nälet, 
2) genom en öppning spärren, 
3) över nät e t. 

l) Genom nåtet. 
På cleUa sätt kunna endast de u-båtar intränga, ur vilka 

i ,u-läge manskap kan utskickas. Båtar av Lake-typ ha varit 
Jörsedcla med för sådant <ändamål användbara "dykrum". I 
detta rum instängas en dykare med biträden, varefter rummet 
fylles med tryCildurt, intill dess lufttrycket och vattentrycket 
utifrån bal ansera varandra, då en lucka i tryckskrovet kan 
öppnas, och dykaren kan utgå för att avskära några maskor 
på nätet . 

En anordnling såsom elen ovan beskrivna hade efter alilt 
att döma räddat ,flera u-båtar under kriget från und ergång, 
och det synes därför icke uteslutet, att u-båtar 1 framEden 
komma att förses med clykrmn. 

2) Genom öppning i spärren. 
Spärranordningarnas mest sårbara pun'kl är den öppning 

i desamma varigenom egna fartyg skola in- eller utpassera. 
För en u-båt, s·om vill intränga j usl ge!lom denna öppning, 
gäller det i första hand alt utvälja en sådan plats framför och 
intill spärren, varest u-3Jåten på hotlen lkan invänta en t~id

punkt, då passagen genom spärröppningen b[ir fri. Lämp
ligast är alt söka .följa om edelbart efter ett ingående fartyg. 

3) över nätet. 
För u-båtar kunna fri passage över spärren åstadkommas 

genom att dc bommar, som uppbära nälet, belastas med vikter 
och såmedcls tvingas tillräckligt djupt ned. 

Den vikt~gaste förutsäNningen för att elt sådant förcta'g 
skall lyckas är fullkomligt mörker nattetid samt dessutom, 
att spärren är så lång, aU bevakningen av elensamma måste 
utföras med bevakningsbåtar uneler gång. Vid annalkandet 
bör det dessutom iakttagas, att silhuetter äro skönjbara även 
i det fullkomhgas.tc mörker, samt att det därför är lämpligast 
att gå fram tätt intill land. Därn~ist bör det utrönas, huru 
bevakningen av spärren är anordnad och skall kunna und-



-110-

vikas. Denna rekognoscering bör 1ämpligen vara utförd i !för

' 'äg, på det alt den anfallande må vara på det (ld.ara med bc

vakningssystemct. 
Nedlas,landet av näthommarna utföres th eist från -en be

ledsagande jagare, ·som därefter med någon överenskommen 

signal ger Lill.känna för u-lbåtcn att passagen är klar. Sedan 

u-båten passera l, kan jagaren stanna för a tt i mö j ligasic mån 

skydda dess återtåg och markera öppningen i spärren eller 

också särskilt om det kan .förutses aU anfallet kommer all 

taga lång tid i anspråk - avlägsna sig och överlämna ål 

n-'bå tcn a tt på egen ·hand 'lösa återtågsuppgHten. Dan kan 

vara lämpligt att genom någon anordning på dc blyvikter, med 

vil·ka rrätot är nedtyngt, frigöra dem från bommarna eller kät

tingarna, sedan u-båten passerat, på del att fienden må fö r

bliva i okunnighet om huru spärren passerats. 

Sedan u -bålen väl inkommit på ankarplal~s.en, böra borpe

llerna icke avfyras, förrän fartygschefen genom en noggrann 

rek•ognoscering utrönt det värdefu,J>laste målet, strömförhål

landena samt elen lämpligaste relrättkursen. Sagda rekog

noscering synes häst kunna utföras nattetid. 

För u llförande aY retr~i ttcn är det av vikt att genom för c

gående iakttagels.er söka fastställa, när öppningen i spärr

anordningarna hållles fri för passage av bevakningsbåtar eller 

dylild. Om det utrönts, att passagen är fri vid vissa tider, 

lJör u-bå lschefcn om möjligt lägga sitt anfall så, att torpe

derna träffa sitt mål omedelbart efter det atl passagen öpp

nats. I den förvirring och uppståndelse, som de helt oförmo

dade torpedexplosionerna sannolikt framkalla, torde u-båts

chefen utan risk kunna ogenerat använda periskopet och med 

högsta fart styra 'Ut ur hamnen. 

Om det ~är omöjhgt att undkomma ur hamnen, emedan 

passagen i spårren icke öppnas, ·och u-båtens förråd hota att 

laga. slut, måste u•.bå tschcfen lbeslu>la sig för att ~}enomföra 

anfallet med uppoffring av det egna fartyget. I detta lfan 1är 

det låmpligast att ulföra lorpedan~aUet cfler mörkrets inbrott 

samt att därefter .c]yka upp, låta bes,ä tlningcn övergiva far-
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tyget och sluUigen låta detsamma gå till botlen med öppen 

tornl.ucka. För alt fienden iCJkc skall kunna anväillda u-båten 

efter att hava bärgat densamma J:Jör den i möjligaste mån för

störas för e sänkningen t. ex. med en ekrasitbomb med lång 

stubin. 
Alla ovan behandlade detaljer av förcta,get böra i möjE

gaste mån i ,förv.äg planeras och förher.edas, på det att det 

egna fartygel icke oskadat må 1falla i fiendens händer, vilket 

skulle medföra dt synnerligen dåligt moraliskt intryck på den 

egna Hott'ans bemanning. 

Anfall mot en förankrad och vä l bevakad sjöstyrka äro 

~bland dc mest svårlö sta uppgifter, som kunna förcl:äggas en 

u -båtschef. I princip gäll er det dock, att varje ~stridsmede~, 

avsett vare sig tför anfall eller förs,var, framkallar sitt e.get 

motmcdel, ·sam·t att rl en tekniska fullkomningen icke kan upp

väga anfal[s- och företagaranda hos personalen. Man inser 

härav, alt det icke ligger utom möjlighetens gränser för en 

·skicklig och förcl,agsam u~båtschef att ulvhma ett lyckligt r ·e 

,sultat av ett anfall ~även mot en av omfattande spärranord

ningar skyddad eskader. 

T·idslcri ft i Sjoväsendet. 10 
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Förefinnes inom flottan ett behov av special
utbildade navigeringsoHicerare, och hur skall 

detta i så fall tillgodoses? 

Innan man går in på att undersöka den ovan uppställda 
frågan, torde vara lämpligt göra klart för sig, om det för oss 
överhuvudtage,t erfordras annan navigeringsskicMighel än den , 
som i allmänhet plägar praktiseras, n'ämligen navigering med 
.kompass och •pejlskiva. Det kan j1u förefalla, 'Som om delta 
vore tillräckligt, på grund av att under våra fredsövningar be
·hovet av ortsbestämningar m. m. härigenom ·i regel kunnal 
fyllas, men i krigstid sam t med vidsträcktare möj•ligheter för 
fredsövningarnas utsträckande torde snart nog visa sig att 
. pejlskiva ej l1ängre räclwr Lill. För·st kommer väl ~det~a a.ll 
visa sig å u-båtarna, men även å andra farly•g måste 1 kngstl<l 
behov av snabb och säker ortbestämning ulom sikte av land 
framkomma, särskilt vid sjöstyrkors förening, navigering 
förbi minfält m. fl. tilltfäHen, varvid även bör ihågkommas atl 
fyrarna naHetid .ej längre giva den ledning, man från freds
övningarna vant sig vid såsom naturlig. 

Man ,kan lugnt påstå alt våra sjöotficerare i allmänhel dels 
på grnncl av bristande iiHEtlle och dels på grund a~ .. bristan~e 
intresse låtit den från KSS förvärvade färdigheten forfaJ,Ja till 
den grad, att de härutinnan alls ej fylla kravet på krigsbered
.sl<ap. LycldigLVIis är detla dåli,ga sakernas tillstånd ej svårt 
alt reparera, men det fordrar atl möjligheterna till övning ut
nyttjas och, där så befinnes lämpligt, övningar i orthestä111-
ning m. m. beordras. 
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Då den för vanlig praktis·k navigeringso!Ticerstj-~inst nöd
yändiga teoretiska Qch praktiska underbyggnaden lagts i KSS 
och påbyggts i KSHS, och då man bör sätla den fordran på 
yarje ofl"icer, och särskilt på amibord kommenderad navige
ringsofficer , att han även inom delta område hålller sig genom 
övning beredd för krigets . (~ordringar, anser jag al l hns oss 
intet beh ov av s<pecialubbildade nav·igeringsorTicerare för tjänst 
ombord å våra fartyg föreligger. Ytterligare ett sk~il härför 
torde vara att därest det skulle anses läm pli gt att införa spc
Ciialutbilclning för praktisk navigeringstjänst, det lätt slul'llc 
alstras den up})fattningen att denna tjänsl endast kunde be
stridas av specialister och bliva övriga otricerarc ovidkom
mande, varigenom otvivelaktig t elen UJllmänna nivån och fär
digheten skulle s än kas. 

Annorlunda ställer sig saken, om Jnan tager i betraktande 
de poster, huvudsakligen i land, di:ir mera ingående kunskaper 
behövas. A v dc officerare, som erfordra fuHständigare naviga
tionsutbildning vid K. :M. F :s nautiska avdelning och sjöin
strumentförråden, hava ·en ·del plägat gå igenom den s. k. 
N. F. E., numera ombildad och kallad navigationslärarekurs, 
N. L. K ., elle r också genomgått kurs vid "Die Deutsche See
warte" i Hamburg . 

Den senare av dessa är sannolikt mycl.;et väderfull, men 
det ligger i sakens natur, vilket också erfarenheten visat, aLt 
det endast är clt ytterligt fåtal otricerare, som få tilHälle ge
nomgå densamma. 

Den förra, numera alltså N. L. K., bir i huvudsak förlagd 
till S.tocl<holm s Navigationsskola. Officerare erhålla ej kom
mendering till densamma, utan endast en officer, S'Om råkar 
tjänstgöra vid Stockhol11ns slalion, och di:irtill har en tjänst
göring, som medgiver att bredvid denna genomgå klll·sen, har 
tillfälle a lt erhålla nämnda utbildning. Det är att märka alt 
föreläsnin garna av naturliga skäl ~iro för'lagcla till vanlig ar
betstid, eftermiddagarna måsle ägnas åt rä1mingar, studier och 
övriga hemar.beten, varför elevens ordinarie tjänst, som ofta 
ligger inom ett helt annat område, givclvis blir lidande på att 
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han genomgår en dylik kurs, vilken äYen på grund härav synes 

hava gi,,it intryck av ett slags privat kurs. 
Ofl'icerare, vilka vid den lämpliga åldern äro förlagda i 

Karlskrona, äro sjökommenderade eller hava en tjänstgöring 

i Stocldwlm sorrn, vilket väl allmännast är fallet, ej medgiver 

sådanl extra arbete, äro sålunda uteslutna från möjlighet att 

kunna genomgå denna kurs. Det h a r även visat slig, att del 
endast är el t Jålal officerar e, som haft .denna 'möjlighet, och de 
som genomgått kursen synas i a.Jlmänhet ha,ya gjort det för 
att vinna kompetens att söka navigationslärarebefattningen i 

KSS. Det är emellerti.d att märka att kursen ej är nödvändigt 

kompetensvillkor hänför. Tillräckligt antal elever hava gått 
igenom kursen för att undan för undan kunna förse KSS och 

KSHS med lärare, och de som genomgått kuPsen utan att bliva 
lärare i KSS hava i allmänhet ej använts å ovannämnda spe

cialbefa:ttningar, sannolikt beroende på vad för u t nämnts an

gående kursens hal<ft privata karaktär. 
Betr.äfiande våra uThderofiicersskolor, f. n. stymnansMas

sen, men erfter tilltänkt .omläggning, hela däcksavdeln'ingen, 

har aldrig fordrats någon speciell kompetens för und e! rvisning 
i navigation, utan hava lärarna därstädes komm enderats utan 

vidare, varefter vederbörande haH att på egen hand repelera 
s~na gamla kunskaper och så s.ätta i gårug ~och undervisa. Alt 
uneler sådana förhålla nden ,förs ta år ets undervisning måste 

vara mindre g1ivande ä1· naturligt och nödvändigt. Ofta, men 
vis•sL ej aHtid, har vederbörande lärare kvarstått ri Lre år, och 

sannolikt är, alt han andra och tredje året dels lärt sig själv 
ämnet ocJh dels lärt sig det så grundligt, alL han kan undervisa 

})ättre däri . Vidare 'har hiUills, och sannolikt blir så allti<l 
fallet, samma lärobok ai1Yänts i KSS och i UO-skolan, varför 
Järaren i stort sett står på den nivå, dit eleverna skola komma, 

vilke t givetvis är ur p edagogisk synpunkt orikligt. 
Det synes mig därför nödvändigt att ·lärarna i na,vigation 

i UO-sl"olan erhålla sp eecia l u lbrildning. 
Beträffande K. M. F: s nautiska avdelning och sjöins.tru

menbförrå den, för efall er mig behovel av inom navigationsde

talje n specialutbilda de o1Iiccrar c så uppenbart, a lt därom ej 
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skulle behöva ordas alls. Det behöver j'u endast .omnämnas, 
a tt rinom al1la andra delar av förvaltnings- och varstjänsten 
a nses nödvändigt använda specialu l!bildade officerare, och där 

finnas dock för vissa uppgi>fter .ingenjörer dessutom; inom 
denna för sjöofiicerare spec~ella gren tord e man därför med 

skäl kunna fordra att specialister finnas. Först efter ett eller 
fl era års tjänstgöring m ed avsevärt självstudium blir veder

börande kompetent att sköta pl1alsen, och då bliiver han even
tuellt bortkormmenderad. 

För ·det behov av lärarekrafter samt f.ör förvaltn:ings- och 

varvstj än st, som ovan anförts, anser j ag aliltså att specia lut
bi l.dade n a vigeringsofficerare erfordras. 

Ghret är ,att så ,]änge en specialutbildad navigeringsofficer 

är i den därför lämpliga å ldern, skall han vid sjökommende
ring å större fartyg bestrida post som NO, varigenom nödJig 
växelverkan mellan te,ori och praktik vinnes. 

Hur skall nu d etta behov tillgodoses? 
, ~~;r~~-n:~f';.'~~:·i"-.. ~""~ .. if~h_~,~.?;... ~-~-~ ... r- ~<L~:--;} .. L.; __ .:~_:.;~_ .. :·'?':~:.~ .. ·--.:~·Ii-;-~ ( 

Enligt föregå ende bliver behovet av speciaiutbriJdade navi
geringsofl'icerare betydligt större än vad f. n. är falle,t, och 

med nuvarande sätt att genomgå NLK torde behovet ej 'kunna 
fyllas. Då uppslår fråga om man ej .genom kommendering av 

elever, som söka kurs en, såsom till tjänstgöring, kan få behovet 
fyllt. Sådan sökn~ng skulle naturligen ej få äga rum förrän 

efter genomgången allmän Jwrs i KSHS, dock konuner häri
genom i vissa ämnen såsom matematik, mekanik och delvis 
navigation, dubbeHäsning att bliva fal1lct. 

Rent principi.ellt anser jag dock att det är felaktågt alt 
kommendera ett antal officerare till en kurs hu vu elsakligen 

förlagd till Stockholms Navigationsskola och delvis ledd av 
föreståndaren därstädes. Och framför allt sammanJaHer 

NLK:s kursplan i vissa fall ej m ed de områden, som våra 

b livande lärare odh speci1ali ster måste vam fullt h emma uti, 
varför un.derv:isntingen d elvis ej fyller det ,behov, som för ör

logsflottan förefinnes. Ej hell er kan därstädes meddelas un
dervisning i det arbete, som utföres vid våra sjöinslrument
förråcl. 
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På gr und häray anser jag, att fiollan själv bör taga hand 

om ifrågavarande undervisning, och att denna lämpligast 

sku lle ordnas genom att •bland KSHS fortsättningsl<'nrser i•n

rymdes en ny sådan, förslagsvis kallad na~vigalionskurs. Denna 

slmlle förlöpa jämnsides med nuvarande torped- och minkur

ser med naYigaLion som_ huvudämne, ämnel kemi vore obe

hövligt, och en del av den därigenom frigjorda tiden kund e 

.användas för ·en mindre kurs i teoretisk och praMisk astro

nomi. Ämnena malematik, fysik och skeppsbyggeri skulle 

tagas i samma omfattning som för övriga kurser. 

För ämnet navigation skulle i slora drag kursen omfatta: 

Teoreti~k och praktisk devialions läm, ut-förande av under

sökningar och prövningar av kompasser; 

Teoretisk och praldisk kännedom om gyrokompassen oc'h 

om i flo t lans fartyg befintliga gyrokompassanläggningar; 

FuUständig kännedom om inom flottan använda nautiska 

instrument, jämte j1us.ter:ing och pr·övning a\" dylika; 

Sj ökarteverkels arbetssätt och sj ökortframstsällni ng; 

Tidvailensteori, fullsländig k 1ännedom om tidval•tensbc

räkningar; 
Fullsländig kännedom om den astronomiska navigationen 

jämte praktisk tillämpning och 'beräkningar; 

N am tisk meteorol ogi; 
Radio- och u.-v.-signaltekniskens utnyttjande för naYiga

tior1en; 
Fullständig kännedom om a·lla vid sjöins·trurncnHörråd 

förekommande arbeten saml arbetsledningen därstädes; 

Notggrann teoretisk och praktisk kännedom om örlogsfar

tygs relativa rörelSCllH"oblem ·och manöverkortets an'vändn.ing. 

Därest flottan {rån en sådan specialkurs till.föres c :a två 

oliicerare vartannat år, torde o·van 'framhållna behov av spe

cialutbi,ldade navigerin,gsofricerare Jwnna fyllas. 

Stockholm i j an uari 1923. 
s. L'l{f. 
Kapten. 
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Är fredsvärnplikt nödvändig för flottan? "') 

· Av å lder •hava vi vant oss vid att belraklade värnpliktige 

som en integrerande del i flottans bemanning. Av ålder hava 

vi vant oss vid all ideligen utbilda nya fartygs1besättningar och 

vår tankegång ha·r kommil in i l<relsloppel värnpliktsinryck

ning, övningsåret börjar, rekrytutbildning, höger och vänster 

.om, skola på skola, då ocih då avhruten av en kortare sam

ö:vningsperiod; den senare tyvärr och obönhörligt med fartygs

besättningar, som blott fått en ytl ig .fernissa av fartygstjänst 

och stridsu tbi·ldning. Vi hava van t oss att betrakta· detta för

hållande icke såsom något oundvikligt ont utan som det nor

mala, j a det har gått oss så i blodet, all ett avsteg därifrån 

förefaUer mången såsom något overkligt, något otänkbart. 

Är då värnplikten för f:lottan nödvändig? 

Vi äro väl aJ.Ja ·ense om, vi sträva alla efter att flottan 

som är och förblir landels första försvarslinje och försvaret~ 
kärna, om .möjligt alltid bör vara 'beredd att hävda landets obe

~·?ende. Vi vilja, att de penningar, som_ komma sjöförsvar·et 

tillgodo, i första hand skola gå till den sjögående flottan, så 

~.~t denna, väl tränad och samövad, skall kunna uppfyUa de 

forvä.ntningar, som nationen S·täller på densamma. Låter detta 

~igoförenas med värnpliktsiden, såsom denna hHtills tillämpats 
1 . vart Ian d och sås,om man kan fönrlänta, att den kommer att 

ll_l.lämpas i framtiden? För att få svar på denna fråga be

h?ver man endast skärskåda en fartygsbesättning på exempe.l

VJS e tt av våra större farlyg under det s. l<. övningsåret. 
--- -

· ) Flireclrag !J {dll'l .i Sjöoffir r t'sföreningen i j anuQt'i 1923. 
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Den l november inrycka de värnpliktiga och börja genast 

sin tjänstgöring ombord. De hå första månaderna måste hu

vudsakligen ägnas ,den allra .första rckrytutbildningcn. Far

tygen äro då ej stort annat än flytande rekrythotelL Sedan 

konuner julperioden då övn~ngarna i stort sett stå stilla . All 

samövning Ligger n ere, 'då :hälften ~av fartygsbesättningarna är~o 

permitterade. Scdan, d. v. s. i medio av januari väntar man 

sig en lugn arbetsperiod . Men r edan den l febrlllari är de t 

slut med ,friden. Då komma stamrekrylerna, vilka enligt skol

sakkunniges utbildningsplan nu sk·ola gå ombord för att ge

nomgå rekrytskolans andra del. Det är första gången de 

trampa däcket på en örlogsman, ja oftast trampa något däck 

alls. Den enskild a utbildningen börjar ånyo. Nya skolor or

ganiseras. Den tre månad er gamla fördelningen brytes, man 

tar nya tag. När detta i sin tur fortgått c :a 2 månader före

står nästa besättningsbyte. Nu är det turen för dc värnplil<

tiga, vilka inryckt den l november, att gå i land. Dessa vän1-

pliktigas utbildning ombord har knappast hunnit över elen 

enskilda utbildningens s{adium. Någon verklig färdighet i 

skötanclet av ,farlygets nog så inYecklade mekanism :besitt<a de 

ingalunda; de äro dock 1Jättre än de, som komma i stället. 

Ty dessa sätta för första gången sin fot på ett örlogsfartyg 

efter ett rpa'r veckors övning på exercisplanen i land. Det 'bli r 

ånyo att börja på nytt. Kommer så slutet av april. Nya byten . 

Nya stammatroser komma ombord. Skjutsl<'olan skall börj a . 

Under de två månader av forcerat arbete, som skjutskolan 

pågår, gi~ves föga tid till samövning. Allt är nu skjutskola 

efter att ,förut ha ·varit r ekryt,skola. Ett är docl-: gemensamt: 

ständigt nya elever. 
För en gångs ,skull får man nu behålla sin besättning i 

stort sett orubbad unu.er mera än två månader. När skjut

skolan i slutet av j u ni är slut, vidtag·cs för första gången under 

arbetsåret samövning med en besättning, som lämnat det allr~a 

Iförsta rekrytstadiet Först nu finnes. möjlighet att aTbeta på 

att få fartyget i trim. 
Men tavlan har s,in mörka sida, ja denna sida är så mörk, 

att den nästan skymmer elen .ljusa, ty mu, när fartyget behövde 
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en lugn arbelspcdod för alt öva d en egna besättningen, sam 

- märk väl - nu för ,första gången verkligen kan samövas, 

nu 'hoppar man, därtill nödd och trvungen, direkt in på nästa 

skede: u tbildningcn av fartygsförband, ja av hela den rustade 

flottan. 
Förbandsullbildningen börjar således, det m åste med 

skärpa fas ts,Jås, på en tidpunkt, då elen enskilda farlygsu tbild

ningen ännu står i sin linda. Man gör skjutningar, övar allt 

mellan himmel odh jord, ~nnan det enlkla tfarlyget ens är till

närmel sevi:s samövat o~h färdigt. 

Efter l ' / , månad-s febril verksamhet stundar upplösnin

gen. Fartygsbesättningarna upprivas ånyo för höstskolorna. 

På några fartyg blir det skjutskola, på andra signalslwla, för

bandsindelningen häves, skolhemanningen börjar. Det statio

nära begreppet tar nya tag. 

I slutet av oktober och början av november ombenmnnas 

fartygen ånyo. Kretsloppet bör j ar igen. 

Uneler hela övningsår el är således enelast l '/, månad an

slagen för fartygets, förbandets och hela den rustade flottans 

samövning. 
För var oc'h en, 'som har någon inblick i skötseln av ett 

modernt fm·tyg, s tår det klart, att detta är för elen sjögående 

flottan synnerligen ~olycklig.t. Farlygct ,lämnar knappast re

krytstadi et, ännu mindre flottan. Någon verklig krigsbered

sk ap för efinnes aldrig. Landets j'örsta j'örsuarslinje är skol

bemannad. 
Detta lägger en ödesdiger hämsko på befälels uppfatt

ning. Man glömmer att tänka t1aktiskt och sjömansmässigt, 

tanken kretsar och intresset fångas av den första utbildningens 

detaljer och kO'mmer, trots ett intresserat odh verkligl gott ar

bete, ofta ej längre. 

De ,stora frågorna skjutas åt sidan. 

Den ta'.da, som ~här upprullats, är verklighetens. Ors•aken 

till att den är så mörk .:::r tvåfaLdig. För det första tager vårt 

skolsystem ej nödig hänsyn till elen rustade flottans krav. Det 

är emell ertid ett särskilt kapitel. För d et andra basera vi 
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flottans bemanning på värnpliktiga med korl tjänstetid, ej 
på 'Slam. På värnpliktiga, vi•sserligen av ett gott material, men 
på värnpliktiga , som aldrig på den korta tid, som står till buds, 
hinna uppläras att ens tillnärmelsevis nöjaktigt sköta sina be
fattningar. Hur skall då vår bemanningsfråga ordnas ? Går 

det verkligen med bara stam? 

Låt oss först gr:anska personalbehovet. Till grund för 
detta bör naturligt·vis l~ggas personalåtgången för dc rustade 
fartygen samt för stationer och var\'. 

Först vill jag syna fredsbchoyet. Antag alt året om äro 
ruslad e följande hela förband, således inga vingklippta två
fartygsdivisioner eller liknande styggelser: 

1 Sverige-di vi si on, 
1 j ag. -division, 
l tb.-fl.ottilj, 
1 ubAlottilj, 
l min-flottilj, 
l fb.-flottilj, således n1era än nu. 

Härtill komma långresefartyget och vinterkanonbåten 
samt på sommaren kadett-, skeppsgosse- och sjömätningsfar
tyg m . fL, vulka endast äro rustade periodvis. 

För samtliga dessa fartyg erfordras enligt mob.-tab. c :a 
2,400 man. 

Lägg härtill en reser·v av c :a 200 man för bemanning av 
logementsfartyg o. d. får man en totalsifl'ra för den rustade 
flottan av 2,600 man. 

Kommer så stations- och varvstjänsten. Enligt Marin
stabens beräkningar erfordras härför vid : 

Karlskrona sta~.i on . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . 374 man, 
och vid Stockholms station, Marstrand och ö . D. G. 

inberäknade 436 

Summa 810 man. 

Härtill måste läggas personal, som avses för kommende
ri,ng i UO- och K-skola . Erfarenheten har visat , att des·sa 
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skolor böra förläggas i land. Beräkna härför samt som perso
n alreserv 1,000 man. 

slutsumman blir då iför fartyg, slalioner, varv och skolor 
c :a 4,400 m •an . 

Detta stämmer ganska väl med den personalstyrka, som 
för närvarande är i tjänst. Av sjömanskå'l·ens numerär, 3,750, 
hållas c :a 20 % d. v. s. 750 nummer vakanta. Vårnplikts
ti llgången är, om man rälmar året runt, c:a 1,200 a 1,400 
m an. (Medeltal: enligt årets statsverksproposition 1,371.) 
Summa stam och värnpliktiga f. n. i tjänst 4,200~4,400 man. 

För fredsbehovets fyllande erfordras alltså, därest värn
p lik ten ·borttages, en ökning av sjömanskåren från 3,750 till 
4,400, d. v. s. 650 man. 

Kommer så mobiliseringshehovet. Hur stort är detta? 
Personalbehovet vid moh. beror naturligtvis ytterst på 

flo ttans fartygsbestånd eller rättare på personalbelhovet hos 
den del därav, som är värd att rustas. Det är ingen ide, att 
m edtaga fartyg, vilkas stridsvärde närmar sig O-punkten. Dy
lika fartyg stärka ej flottan, de försvaga densamma. Ett gam
malt, långsamt gående fartyg är intet plus, det är ett minus 
och ett avsevärt minus, ty det neddrager hela flottans fart, 
oöh därmed flottans möjlighet att välja strid på fördelaktiga 
villkor. 

Det , som är värt att vid mobil:isering rusta ~ även sedan 
fordringarna på fartygen s stridsv.ärcle reducerats ;till ett m ini
mum ~ synes mig, sedan de enl·igt ovan s tändigt rustade för
banden fråndragds, vara: 

G äldre pansarfartyg (fr. ·o. m. Dristigheten), 
Fylgia, 
4 torpedkryssare, 
6 j agare, 
8 1. kl. torpedbåtar, 
10 u -båtar, 
Rota, 
10 vedettbåtar, 
samt alla flygbåtar och mo tortorpedbåtar. 
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För att komma till ett så s tort antal fartyg måste man 

avsevärt nedpruta fordringarna på fartygens stridsvärde. Mot 

min egen personNga uppifattning har jag här medtagi·t fartyg , 

vilka på grund av sin omodärna konstruktion i ·en modärn 

flotta, med modärn uppfattning av sjökrigets krav, för länge 

sedan skulle legat på skrothögen. 

Des·sa vid mobilisering nyrustade fartyg kräva enligt gäl

lande mob.-tab. en mans•kapspersonal av c:a 2,700 man. 

Lägg härtill för hjälpfartyg fi,ån handelsflottan, minsvep

nings-, bevaknings- och trängfar,tyg samt för landtjänst ett 

ökat belwv av yrkesutbildad reservpeDsonal på i runt tal 1,500 

man. Denna siffra ,synes kanske något liten. Den förutsätter 

emellertid, att •besättningarna på .från handelsflottan rekvire

rade fartyg, så långt sig göra låter, ej borttagas från 

dessa fai~tyg vid mobilisering utan konstitueras i lämpliga 

grader oc'h kvar.stå ombord samt endast förstärkas med den 

yrkesper.sonal, som anses nödvändig. Härigenom bliva våra 

hjälpfartyg helt säl"ert bättre bemannade än enligt nuvarande 

plan. Som !bekant lillän'lpade engelsmännen under världs

kriget i stor utsträckning och med gott r esultat detta system. 

Det ökade personalbehovet av f. d. slam vid mob. bl.ir då 

2,700 + 1,500 lika m ed 4,200 man, d . v. s. i stort sett en för 

dubbling av den i fredstjänst varand e manskapsstyrkan. Det 

total>a behovet vid mobilisePing blir .således 4,400 + 4,200 = 

8,600 man. Se tab. l. 

Tabell l. 

Totalt manskapsbelwu. 

l I fred l Vid mob. 

l 5,300 

i} 3,300 

Rustade örlogsfartyg .............................. j 2,HOO 

hjälpfartyg .................. ·.·.·.·. -............... ·.·.·.! 
r~andtjänstgöring ... ... .. . .. .. ..... . 1,800 

Summa l 4,400 l 8,600 

Hur skall detta p er sonalbelhov fyllas ? 

Den föreslagna m anskapsstyrkan i fr ed är 4,400 man. 
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Denna bör liksom nu rekryteras dels från den 600 man starka 

skepps>gossekår.en, dels. genom anställning av manskap med 

kontrakt. 
Den årliga rekryteringen från skeppsgossekåren är enligt 

gällande berä.lming,sgrunder , teoretiskt och med full Skg-kår, 

162 man. Hur stort antal kontraktsanställda, ·som årligen böra 

antagas för att fylla under året uppkomna vakanser är svårt 

att exakt angiva . Låt oss. räkna m ed 800 man. Hur blir d å 

den årliga omsättningen inom •Sjömanskåren? För att få en 

bild hä•rav begagnar jag mig i stort sett av de avgångs % siffror, 

som användas i Marinstaben vid liknande beräkningar. Skill

naden betingas av att -beräJmingarna bär ej göras i deta·lj för 

varj.e yrkesgren utan för sjömanskåren i dess helhet. Omsätt

ningen framgår av nedanstående tabell: 

Tabell 2. 

Omsättning inom sjömanskåren. 

Skg. 
l 

Ktr. 

Årsklass Avgångs l 
l 

l Avgångs l 
l 

Kvar 
Of o Avgå Kvar o;o Avgå 

l. - l - - l - l - 800 

2. - - 1G2 7 56 744 

3. H 13 14.9 11) 74 670 

4. 15 22 127 10+ 70 600 

5. lO 13 114 70 420 180 

6. 10 J l J03 10+ 20 !GO 

7. lO JO 93 15 24 136 

8. 40 39 

l 
54 15 21 

l 
115 

l 9+äldrc 100 54 60 100 115 140 

JG2 862 800 3,545 

c: a 4,400 

Enligt här gjorda hcräkningar är den årliga avgången vid 

sjömanskåren 9G2 man. Det är emellertid klart, alt ej alla 

dessa kunna påräknas vid mobilisering. Elt icke ringa antal 
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avgår på grund av befordran till UO, andra avgå med döden , 

på grund av sjukdom eller av andra orsaker. För att vara 

på säkr a siclan toni c man ej böra r äkna m ed större personal 

reserv än c :a 650 man per årsklass, vilken summa naturligtvis 

minsl<'as, ju äldre årsklassen är. För att fylla mobiliserings

behovet av c :a 4,200 man L d. slam synes det därför va r a k lokt 

att räkna med 9 a 10 årsklasser. R~ickcr ej delta, står ju alltid 

möjligheten öppen alt inkall a fl era. Under alla omständig

heter hava ytler st få av den sålunda inkallade reservpersonalen 

nått så hög levnadsålder, att deras användning vid tjänst om

bord eller i land är oförenlig med lj änstens krav. Detta f r am.

för allt, om man vid lwmmencleringarn as uppgörande tilläm

par principen, att de värdefullaste av de nyrustade fartygen i 

först a hand bemannas med den i tjänst varande personal, s·om 

i fred upptagits för lancltjänstgöring. Därpå fyll er man på, 

undan för undan, med de yngre årsklasserna reserv, och avser 

de äldre hu vu d sakligcn för la111cl L j än st eller för sådana fartyg , 

där mindre krav ställas på elen rena yrkesskickligheten. 

Kvant,itativt Lm·dc sålunda inga h inder möta för att freds 

och mobiliseningsbcmanna flottan med stam och f. el . slam. 

Hur är det lnnalital ivl ? 
Vad fredsbemanningen heträlTar synes det vara tydligt all 

kvaliteten vid enbart slambemanning är vida högre än vid 

nuvarande hlanclsyslcm . I inledningen har påvi,sats, att den 

värnpliktige sällan får :;tannn mer än några månader ombord. 

Utbilclmingen blir därför synnerligen ojämn, den lider av fclel , 

att den värnpliktige på en onormalt kort tid måste inhämta 

kunskaper, vilka i de allra fl esta fall ej kunna smältas och 

dänför fort glömmas. l\ien ej nog härmed. Även stammens 

utbildning lider av dc ständiga personalhytcna, hela utbild

ningen flyler och lider en ·betänklig brist på stadga. 

övergår man till en1bart stam kunna pcr'sonalbylen as an

tal minskas odh stammen får, clärcsl utbildningsplanen jäm

kas, möjlighet till lång tids tjänst på samma fartyg. Man

skapet fostras då med befäl och unelerbefäl till enhetliga far ·· 

tygsbesättn ingar. Flottans första linje blir bemannad med 
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per soner, som ä ro örlogsmatroser till yrket, som hava sin ut

kom st och sitt levebröd av flottan och som därvid bindas med 

starka band. Att rätl utbilda .dem blir vår egen sak. 

Även vid mobilisering är en fartygsbemanning av f. d. 

stam kvali tativt Yida överlägsen en bem anning av värnplik

tiga, Vlill<a under någr a månader fått en örlogsfernissa, ett 

skal utan k~irna . Ty vare sig man välj er den värnpliktige, 

vilken tjänstgjort ombord från november ti Il april eller den, 

.som tjänstgjort från april till oktober, så äro hans kunskaper 

i örlogstjänsten vicla mindre än den f. el. stammatra.s, som av

gått cfler flerår ig tjänst, huvud sakligen fullgjord ombord. 

I detta sammanhang förtjänar även påpekas, att en stam

bemannad rflo>tta får sin egen reserv, vars äldre årsklasser ej 

behöva överföras til l arm~n. Vi behöva då ej utb ilda vårt fo lk 

vill landstormsmän utan till sjömän och örlogsrnatroscr. Vi 

behöva ej bi,bringa dem en s. k. allmän militär utiJildning med 

huvuclvikt på infanteriexercis och handvapensskjutning, som 

h öra bra Ii t et hemma på ett mod ä rn t örlogsfartyg; vi behöva 

ej lära våra kockar och eldare att sl<j u ta karbin, enbart av den 

anledningen, att de så ·måningom skola ingå ,j armens reserv 

fö r att bevaka etappvägarna till vår landgräns. Vår personal 

kan utbildas att tjäna flottan ooh tjäna elen genom yrkcsskic1<.

lighel i elen tjänstegren, där den från ungdomen fått sin skol

ning. Försvaret i sin heJ.het har därpå intet all förlora , sna

rare tvärtom. 
Både kvan titativt och kvaliLativt torde vi alltså genom att 

slopa fredsvärnp likten hava mycket att vinna. Flottans svår

lö sta 1bcmanningsproblent lwmmcr på rätt bog. 

l\Icn kostnadsf rågan lägger stora hinder i vägen säger 

m ången. Är detta med verkliga förhållandet överensstämman

de eller är det enelast den obotfärdiges förhinder ? Låtom oss 

räkna. 
Frcdshehovet, högt räknat är enlig t vad förut framför ts 

4,40 0 man. Nuvarande stat uppta,ger 3,750 man. Skillnaden 

är 650 man. Vad är kostnaclsdifl"crensen? Vare sig man 

fyll er vakanserna med stam eller värnpliktiga är kostnaden 
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för :beklädnad, sängserv,is, sjukvår,d, mathållning med mera, 
d. v. s. det så kallade naturaunded1ållet, detsamma. Kost
nadsdifferensen består i skillnaden mellan de kontanta lönerna 
plus en relativt minimal pensionskostnad. 

En värnpliktig har för närvarande 50 öre om dagen. En 
stammatros har under det första anställningsåret, d. v. s. 
under den tid, 'han i mwändbarhet är jämnställd med den 
värnpliktige, 62: 50 i månaden. Den stanl'anställdes lön ökas 
sedermera årligen med c :a 10 kr. pr måna1d. Utgående från , 
aU K. löner som nu är fatil et utgå till c :a 25 % och att menig
löner utgå till resterande 75 %, och vidare från, att uppflytt
ning i högre löneklass sker efter normal tid, torde medellönen 
för stammatrosen kunna sättas till c :,a 1,150 kr. 

Den årliga kontanta lönekostnaden b lir således 

för stam ... ..... . .. . . .. . ... . . .. kronor 1,150: -
för värnpli'ktig . . . . . . . . . . . . . . 182: 50 

.skillnaden är kronor 967: 50 

Ersättas 650 värnpliktiga med sta:m blir således kostnads
ökningen 650 gånger 967: 50 eller 628,875 kr. Dc värnplik
tigas familjebidrag jämte kostnaden rför deras inställelse täcka 
mer än väl den ökade kostnaden för rekrytering. Det blir till 
och med en icke oväsentlig besparing. Men ·avse denna för 
den ökning i sjötillägg och övningskostnad .som uppkommer 
genom utbyte av värnpliktig mot stam. Till dessa 630,000 kr. 
måste emellertid läggas en ökad pensionskostnad utöver den 
nuvarande; även därest synnerligen höga pensioner beräknas, 
torde denna dock ej uppgå till mer än 70,000 kr. årligen. 
Siffran kan förefalla väl ,Jåg men på grund av aU ett ytterst 
litet antal bland manskapet kvarstår till pensionsåldern torde 
det vara berättigat att ·anslå hela antalet pensionstagare till 
c :a 10 % av to lala manskapsstyrkan. ökningen i antalet pen
sionärer blir då 10 % av 650, d. v. s. 65. 

Summa lwstnadsökning för det hela blir då c :a 700,000 kr. 
Men det är en 'kostnadsökning, som nog i praktiken upp

väges av kostnadsminskning på annat !håll. Dc värnpliktiga 
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förbru ka årligen på våra fartyg säkerligen dyrbar och ömtålig 
materiel för hundratu senta·ls kron or för att ej tala om den 
materiel, som för fares, genom att våra fartyg och våra fö1•band 
aldrig n å över d et experimentella skolstadiet. 

Detta är emellertid sak er, som ej dir ekt kunna med siffror 
påvisas . Låtom oss därför .ej räkna med mmat än en kost
nadsökn ing av c :a 700,000 kr. årligen , för den händelse stam
bem anni ngen bleve verklighet. 

Är ej 'krigsberedskapen hos landets försia och med nuva
rande m ilitärpoli tiska läge viktigaste försvarslinje - vare sig 
det gäller krig eller neutralitetsförsvar - värt detta? När 
man betänker, att årets försvarshudget uppgår till den bety
dande summan av över 149 millioner kronor, undras det mig, 
om ej däri, eller i en kommande försvarsbudgct, en besparing 
på 700,000 kr. kunde göras genom indragning på annat håll, 
så att flottans näst nybyggnadskravet viktigaste spörsmål 
kund e slutgiltigt och tiUhedsställande lösas . 

Kostnadsfrågan är ej olöslig. Tvärtom. 
Farhågor hava uttalats, att flottan genom fredsvärnplik

tens slopande skulle förlora nödig kontakt med handelsflottan. 
Dessa farhågor äro till en viss grad berättigade, men det torde 
vara tillåtet att uttala ett visst tvivel , om ej värnplikten ~ma 

r are minskar än ökar flottans popularitet bland handels- och 
fiskeflottornas personal. 

Värnplikbens förespråkare G1ålla även fö re, att värnplikts
systemet medgiver större elasticitet, därest flottan skulle till
föras nya fartyg, och att det är läUare att få fartyg om ny
byggnadsfrågan ej drag,er ölmng av stampersonalen med sig i 
släptåg. Man förbiser, att vi för avsevärd tid framåt ej behöva 
öka våra kadrer vid nytbyggnad, ty i samma mån, som nya 
fartyg byggas, måste de gamla utrangeras. De hava tjänat 
länge nog. 

Ett sista skäl mot stambemanningen är den fruktan, som 
på sina håll och möjligen med räUa, förefinnes, ,au vi aldrig 
skola kunna hålla Yåra kadrer fulltaliga. Detta anser jag 
från flottans ,sida vara det enda verkliga skälet för värnplik
tens bibehållande. 

Tidskri/l i Sjö t·äsrndei . l l 
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. , Men månne det ej är väl klenmodigt. Jag tror det. 
För det första är det nog det ständiga jäktet med utbild

ning av nytt folk, år efter år och flera gånger om året, som 
tröttar ut vårt underbefäl bland manskapet, korpralerna, och 
gör att dessa draga sig för rekapitulation. Det är för många 
av dem trösllöst att länka sig denna eviga kretsgång, där de 
knappast hörjat skönj'l resultatet av nedlagt ar·hele, förrä n 

det är att börja om på nytt. 
Med uteslutande slam .hr man så småningom känna var

andra, samhörighetskänslan stärkes, och detta får ej undm
skattas. Personalen växer ihop. 

För det andra äro våra manskapslöner nu i stort sett 
jämnställda med övriga statsanställdas. Det hava de aldrig 
varit förr . Flottan har alltså nu smnma konkurrenskraft på 
arbetsmarknaden som övriga statens verk. Och vi måste 
själva göra vad v,i kunna fö·r att trygga vårt folks ekonomiska 
intressen. Däri måste manskapet ha stöd av sina egna myn

digheter. 
För det tredj e bör, mänskligt att döma, flottans rekry l

tillgång bliva större i samma mån som arbetstillfällena vid ar
men minskas. Och av pressdiskussion och offentliga uttalan
den att döma går armen mot en v.äsenUig kaderminskning. 

För det fjärde finnes alltid möjligheten att, därest rekry
teringen •skulle slå fel, inkalla erforderligt antal å sjömanshu s 
inskrivna värnpliktiga till fredstjänstgöring vid flottan. Men 
det är sista resursen, som ej bör tillgripas förrän vid verkligt 

behov. 
Därest exempelvis 10 % av sjömanskårens nummer stå 

vakanta, inkalla motsvarande antal värnpliktiga, d. v. s. 440 

man. 
För att göra denna värnplLkt, vilken bör vara ettårig, 

mindre betungande för individen, böra de inkallade åtnjuta 
samma avlönings- och andra •förmåner som stammatroser i 
lägsta löneldassens lägsta lönegrad. Härigenom vinnes stadga 
i u tgftsberäkningarna, vilka ständigt kunna baseras på 1samma 
manskapsstyrka, 4,400 man. Även övningar och pers,onalbyten 
kunna då för lång tid framåt beräknas. 
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Det blir visserligen en orättvisa, om vissa vpl. kategorier 
ibland skol'a örlogsövas, ibland icke. Men liknande orättvisa 
h,ar sedan länge burskap inom svensk värnplikislagstiftning. 
Vi behöva endast tänka på den olika tjänstetiden för värnplik
tiga vid olika vapens,lag, dc s. Je B-klassarna icke aH för

glömma. 
Kunna vi fritaga våra fis lmre och sjömän från frcdsvärn

phkt, u ta n att floHan därpå hur något a t t förlora , j a då må 
vi göra det. 

Och vi måste med dem slå eniga, alt n ågon inkallelse av 
sjömän för värnpliktsutlbi'ldning vid armen ej får förekomma. 
Sjöfolket hör flottan till. Behöva vi dem ej i fred skola de 
befrias från fredsvärnplikt. 

Det är emellertid ej nog med att flottan befrias från ett 
för handelsflottan betunga.nde och för örlogsflottan olyckligt 
värnpliktssystem. I samband med övergången till stamkadrer 
må•ste vi reformera oss själva. 

Vi få ej glömma att det är fartygen, som äro flottans 
kärna, att det är sjötjänstens krav, som äro de vitala, att det 
är för tjänst,en ombord vi skola uppfostra vårt folie Vi be
höva yrkesmän och sjömän, sjömän och yrkesmän. Det där
utöver är, är av ondo. Vårt skolsystem måste förenklas, ej 
tvärtom. Som dess A och O bör stå: Utbilda sjömän·! Byt ej 
besättningar på rustade fartyg l Eljest lämnar fl,ottan aldrig 
r ekrytstadi.et. Fartygens ofiicerare bli skolofiicerare, dess be
sättningar elever. Hava vi ej fått nog därav. 

Värnplikten är armens styrka, ,flottans svaghet. Dess av
skaffande är det första steget mot flottans frigörelse från 
hamn- och kajliggande, från skolsystem och kasernfartyg. 

Det är första steget ut mot sjömannens mål - en fri 
horisont. 

N. Arnberger. 
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Mina minnen från Skagerackslaget. 
Av Kommodor G. von Schoultz. 

översättning från ckt f inska originalet i "Finsk Militärtidskrift"" 

av ingenjörkommendörkapten R. Dillström. 

I. 

Avsikten med denna uppsats är icke att giva en fullstän
dg bild av slaget den 31 maj 1916. En uttömmande beskriv
ning av dets·amma kunde i detta nu anses försenad, varjämte 
den även skulle bliva allt för lång att intagas i en tidskrift. 
Dessutom kunde den med skäl anses onödig, då ju skagerack
slaget (Battle of Jutland) 'redan blivit behandlat t. o. m. i 
avseende å detaljer i flera under de senaste åren publicerad e 
arbeten. Däremot torde det kanske vara av intresse, att taga 
del av de personliga intryck jag erhöll under slaget i egenskap 
av den enda utländska officer, som på engelsk sida deltog däri 
och med livet kom därifrån.*) 

De utdrag ur min dagbok, som meddelas i det följ ·ande, 
äro påbörjade tre dagar för e slaget, dels för att giva läsaren 
en bild av livet i "Grand Fleet" under dess långa vistels·e i 
Scapa Flow, dels för att ådwgalägga att engelska flottan dc 

' ) En aoman ut1änd:sk sj öoff icer i sanlJma •s tällning som j a,g, en r epre
sentant för Eoglancls lluncl, fön an t J apan, förlo r ade l iYe t i ]) ör jan aY slaget 
vi cl slag,kr~·lss a t'~Cn ''Qu ccn :\far-~(sn ·lln clcrgång. 

l 
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närmaste dagarna före sin avgång från basen ej på något sätt 
var medvet-en om att den så snart slmUe stöta på den tyska 
högsj öflottan och att den icke !h eller på annat sätt förberett 
sig för ett sådant sammanträffande, än vad den gjort alltid 
sedan krigets !början före sina talrika kryssningar i Nordsjön. 

Under själva: slaget var jag den ende officer omboi·d, som 
ej hade något direkt att göra med stridsverksamhetens spe
cialuppgifter och det var sålunda möjligt för mig att under 
hela drabbningen uppehålla mig antingen å bryggan eHe!· i 
främre märsen, beroende på varifrån man bäst kunde följa 
slagets gång. På vardera platsen fanns dessutom en central 
för talrör, varför jag kunde få meddelanden om erhållna 
signaler och radiotelegram. I ·bland anlände dessa i så snabb 
följd att jag ej hann anteckna ens de viktigaste. 

Vid sådana perioder av striden, då mitt far tyg, H . M. S. 
"Herculus", öppnade eld, gingo fartygschefen, captain L. Clin
ton-Baker och offcierarna in i stridstornet och signalmännen 
in i stridssignalplatsen, så att bryggan och hela övre däcket 
·blevo alldeles tomma. Under början av slaget uppehöllo sig 
.visserligen två man på bryggan och ,skötte en därstädes för 
navigeringsändamål avs·edd mindre avståndsmätare. Då våra 
12-·tums· kanoner skjutit några salvor, vilka gjorde att hela 
bryggan våldsamt darrade, gick denna avståndsmätare sönder. 
Det är möjligt att icke skakningarna enbart voro skulden här
till, utan att avståndsmätaren träffats av någon rprojektil

~~kärva . Matroserna lämnade naturligtvis genast bryggan, där 
.]ag blev ensam för att .iakttaga kampen, som rasade runt om
kring mig. Under de första ögonblicken kändes ensamheten 
kuslig - på däcket syntes ej en enda man, :bryggor och över
byggnader, som i regel vimlade av träget sysselsatta matroser, 
voro nu alldeles tomma, men det oaktat rÖI'de sig fartyget 
fra ot . ma , genom mverkan av dess egna salvor skakade alla dess 
delar och voro de omhöljda av rök, :genom vilken jättekano
n erna slungade ut eld och järn . ... 

Enär jag således u nder hela slaget befann mig på översta 
bryggan, därifrån jag då och då äntrade upp i märsen, där 
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eldledningscentral en *) för vår l arliUeri befann sig, had e jag 

självfalle t ett exceptionellt golt Lillfälle att följa med stridens 

gång. I ett modernt örlogsfartyg gå j u vid stridslarm nästan 

alla oiTicerare och manskap in i torn, durkar, maskinrum 

o. s. v. ~nda till stridens slut få de var a där, u tan att se, vad 

som för efa ller omkring dem, och ofta kan det ju inträffa, att 

de ända Lill sill fartygs undergång ej veta, vilka öden d et egn a 

fartyget genomgått under kamp en. I jämförelse med denna 

huntddel av fartygets ofiicerskår såg jag naturligtvis mycket, 

men del Lör i alla fall lagas i hetra_,ktande, att en enskild per

son, som följer med ett sj öslag, ej på något sätt kan få en 

fullsländig hi.lcl av detsamma, ä ven om han skulle vara i det 

mest gynnsamma läge för observationer. Det måste dessutom 

ihågkommas a lt slaget utkämpades på ett omr åde, som bör 

m ätas ej i h undratals ut an i .tusentals kvadratkilometer och 

att däri deltogo mer än 300 far tyg och över 100,000 man. Det 

är således ej svårt att förstå, att en enskild persons iakttagel

ser icke äro tillfyllest för en bild av striden, utan att en sådan 

enelast kan åstadkommas genom att sammanställa de rappor

ter, som alla farlyg, eskadrar och divisioner inlämnat. 

Jag övergår nu till att skildra händelserna enligt mina 

,dagboksanteckningar od1 börjar med den 28 maj, alltså 3 

dagar innan slaget. Alla tid er i de t följand e hänföra sig till 

Greenwich'm edeltid. 

II. 

Utdrag ur min dagbok. 

Scapa Flow den 28 maj. I går kväll åt jag middag hos 

Captain Fisher ombord å slagskeppet "St. Vincent". Utom 

jag deltogo däri Captain Royels (kryssaren Canterbury) och 

Captain Fi·shcrs •bror, som är Sub. V. R. N. R. ooh i det 

civila lektor i döda språk vid Oxfords universitet. Den sist

nämnd e 'hade ungefär ett halvt år kämpat som soldat vid 

• ) ''Direclor F i ring' ' <:ller !Jett enkelt ''D . F. '·. 
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fr.onten i Belgien , därifrån han scd.an ÖYergålt till V. R. N. R. , 

och nu tjänstgjord e ombord på H. M. S. "Indifatigable", men 

h ar för avsikt att återvända iill armen. Hans å lder närm ar 

.sig 40 och han är clt typiskt exempel på en engelsman, som 

."made up his mind io fight" och sök er en p la ts, där h an kan 

få sitt lystmäte alt k ämpa. I början av kriget hade han varit 

med om drabbningen vid Ypr es och på Hill 60, från vars 

explosionst ratt engelsmännen ej på lång tid kunde draga sig 

tillbaka, utan fingo vara där som i en kokande h elvetesgryta. 

:Mot slutet av middagen a nlände även Captain Lee . 

Vi tala om kriget, om möj li ghe terna till dess snara slut, 

om det inre tillståndet i Tyskland (som ingen av oss känner 

till) om Asquith, Churchill, Balfour m. m. Då jag kl. 10,30 på 

kvällen gick ned i ångslupen, kom dimman plötsligt som en 

tät, vit slöja. Till alllycka hade kadetten, som skötte rodret, 

en båtkompass och hade även reda på riktningen, varför vårt 

fartyg snart påträfTades. 
Vår chef hade r ed an gått till kojs. Han hade fått en 

släng av en feber, som !han hade som 1ninnc av en under kryss

ning i Ost-Indien med k ryssaren "Berwick" ådragen malaria. 

D en 30 maj. Under gårdagen uppkom ,e tt rykte, att våd far

tyg "Herculus" skulle få äran alt tj änstgöra såsom flagg skepp 

för en nybildad 4 :c eskader under amiral Slurdee. Till denna 

esk ader skulle sammanföras alla här befintliga med 12-tums 

kanoner bes tyckade slagskepp med undantag av "Agincour t". 

I detta nu finnes av dem härstäd es 9 st. Den 10 :c (Dread

nought) .har blivit överförd till 3 :e eskadern, cl ä r den är flagg

skepp. Den nya eskadern skulle bes tå av 8 fartyg m ed det 

9 :e såsom reservfartyg för alt ersätta de, som dockas. I dag 

besannades ryktet. Tillsammans med amiral Sturdee få vi 

ombord 'hans flaggkapten, chefen på H. M. S. "Benbow", där 

amiralen nu för sin flagg, sam t därtill amiralens stab, som 

omf'attar 80 personer, därav 15 officerare. Captain Clinton

Bakcr förflyttas till "Benibow" och jag med honom, ty här blir 

det kna ppt om hytter även utan mig.. Vår gamla "Hcrculus" 

komm er a tt härbä rgera över 1,000 man, officerare och man-
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'Skap tillsammantagna, .ch uru hon från början år beräknad 
för endast 800-850. Alla fartygets officerare äro tvungna att 

flytta i sämre hytter. De få det trångt och obekvämt. Alla 
äro på dåligt humör och gå omkring surmu1na. Mest upp
tagen är sekonden, commander Dennison, m en det oaktat är 
han rask, på gott humör och lugn som alltid. 

I går kväll inbjöds jag av konteramiral Hont till H. M. S. 
"Colossus" för avprovning av löjtnant Burneys paravaner. Jag 
for dit kl. 9,,, på morgonen. Där fanns en manstark konunis
sion, ti].l vilken hörde kon tcrami1'al Dufi, konteramiral Pitz

Herbert, förutvarande chef på "Colossus", men numera chef 

för hela hestyret med minutläggning och minsvepning, några 
fartygschefer, minspecialister vid .flottan och sekonder, upp
finnaren själv- en ung löjtnant om c :a 24 år - , en professor 

vid sjökrigshögskolan i Greenwich samt någm tekniker, vilka 
Ullsammans med uppfhlinaren kommit från Portsmouth. Till 

redden anlände dessutom högst.e befälhavaren, amiral Jc.Jlicoe, 
hans stabschef amiral Madden m. fl. 

Provet kröntes med glänsande framgång. Paravanen skar 
av alla de minor, som voro i vägen för ·fartyget. Fartyget gick 

med 16- 12 knops fart ooh paravanen förde minorna åtmin
stone på 10-20 meters avstånd från fartygssidan, även då far
tyget stävade direkt på desamma. Minorna voro utlagda med 

två ankartåg samt voro överhuvudtaget i avseende å sina di
mensioner, flytkraft m. m. alldeles lika de tyska. Dc stego 

upp till vattenytan och hoppade som korkar ungefär vid en 
tredjedel av fartygets längd från förstäven. Paravanwirens 

längd var c :a 60 m. Efter utförd funktion höllo sig parava
nerna i sitt rätta läge. För deras upptagande måste fartyget 

dock stoppa. Vid undersökning eft er upptagandet visade det 
sig att paravanens båda stjärtdelar voro något skadade, rod
ren hade •böjt sig, vingarna likaså, i det järnet, som gav dem 
stadga, hade fått fel. Paravanen hade synbarligen slagit mot 
någon mina, förrän den avskurit ankartrossen. De anförda 

felen hindrade dock icke paravanen att hålla sig på sin plats 
och fortsätta sin funktion. 
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Jag samtalade med uppfinnaren, som meddelade att han 
fått lov att sälja patentet för sin uppfinning till Ryssland och 

Frankrike eller att framställa paravaner för dessa länder i 

England. Då han alltså erhållit tillstånd att göra enskilda 
kontrakt, torde det visa sig omöjligt för mig att enligt ett tidi

gare löfte få ritningar på ofl'iciell väg. 
Jag var även i tillfälle att samtala med högste befälhava

r en, amira<I J ellicoe, vid vars sida j,ag satt vid tfrukosten. An
gående flottans paravaner nämnde han att de delvis voro fär
diga, m en delvis även ännu under arbete. De äldsta model
Jerna simile användas ,för hjälpfartygen. Löjtnant Burney 

· ,]1ade a•rbetat över tre år på delta område. För snabbt utfö
rande av försöken hade Amiralitetet ställt örlogshamnens i 

Portsmouth alla resurser till hans förfogande. 
De försök, som und er gårdagen il1adc gjorts med jagare, 

vilka 1bogserade två paravaner i samma bogsertross, lyckades 
lika väl som Iförsöken i dag. Paravanerna skuro av alla minor 
(ända till 10 st.), vilka även dc voro utlagda med två ankarr
trossar. Vid gång med 24 knops fart rensades ·en 120 m. bred 
farl ed . Två minor, vilka voro utlagda på detta avstånd från 
varandra, blevo samtidigt avskurna. I ett fall 'Skar paravanen 

av en fingertjock järnring, som förenade tre kättingar från 
minan till ankartrossen. 

Innan Högste Befälhavaren lämnade "Colossus" visade jag 
honom ett telegram med inbjudan till det nästa möte, som de 

atlicrades marinattadu\er skulle hålla i London, och frågade, 
·huruvida han icke ansåg, att det skulle vara av större intre·sse 
för mig att stanna vid flottan. 

"Ja", svarade amiral Jellicoe vänligt småleende, "jag 
skulle råda Eder att uppskjuta resan till London till en senare 
tidpunkt, ty här kan Ni deltaga i en intressant expedition. 

Jag har just undertecknat instruktionerna, vilka som bäst 

utdelas åt eskadrarna. Då Ni återvänt ombord kan Ni bedja 
Clinton-Baker visa er nästa hemtliga skrivelse han får. Då 
Ni tagit del av densamma, tror jag att Ni anser det förmån
ligare att stanna här". 
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Seclan mniral Jellicoe lämnat oss, stannade jag ännu c :a 

en timme ombord på "Colossus", emedan mitt fartyg sköt tor

peder på redden, och anlände seelermera till "Hercnlcs" genast 

efter det hon ankrat. Jag anträll'adc chefen ännu på bryggan 

ooh meddelade honom vad Högste Befälhavaren hade sagt. 

''.Tag fick j u s l detta ytterst hemliga konvolut", svarade 

Clinton-Baker med clt skratt, "och jag var själv så ÖYertygad 

om dess sekreta natur, att jag tänkte självmant Le Eder taga 

eld av detsamma före mig och att seelan berätta åt mig, vad 

det innehåller - ifall Ni nämligen konslaterar alt innehållet 

ej är för hemligt för mig". 

Min chef, med vilken jag stod i elt mycket vänskapligt 

förhållande, var en smula svartsjuk på mig i anledning av alt 

hans högste chef på grund av internationella hövlighetshänsyn 

inbjöd mig till sig oftare än de egna befälhavarna. 

Scda.n jag erhållit del omfångsrika pakdeot, gick jag in i 

min 'hylt och öppnade detsamma. Jag fann däri detaljerade 

instruktioner för alla "Grand Flecls" styrkor, avseelda att föl

jas under en expedition, som elen 1 juni skulle företagas till 

Skagerack och Kattegatt. Expeditionen skulle ha till ändamål 

ej aNcnast att demonstrera Englands sjömilitära makt i dessa 

vatten, utan även att rensa dem från tyska örlogs- och han

delsfartyg, om vilka de marina spionage- och informations

byråerna allt som oftast rapporterade. Instruktionerna gällde 

även expeditionens detalj er, rendezvous'erna för 3 dygn fram

åt o. s. v. Själva "Grand Fleet" skulle ·ej gå längre än till 

Skagerack, men de lätta kryssarna och jagarna skulle sändas 

ända tiH Kattegatts innersta skrymslen. På grund av allt det 

jag sålunda fick veta, beslöt jag ej allenast att ·stanna vid 

flottan utan hade även för avsikt att anhålla av viceamiral 

Madclen, alt för ticlen för expeditionen bli överflyttad till någon 

av de lätta kryssarna. 

Efter kl. 3 gingo vi ut på Scapa Flow för att skjuta tor

peder mot avlägsna mM - ända lill 12,000 m. Torpederna 

voro av 21 tums diameter och försedela med uppvärmning. 
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De kunna skjutas ännu längre - ända till 18,000 m. -, men 

på Scapa Flow är elistansen för bekväm torpedskj ulning i 

de l ta nu begränsad till 12,000. m. Första skj utni.ngcn lycka

des: torpeden löp le bra och stannade sedan den gått sin be

stämda distans. Det andra skottet gick sämre: torpeden kom 

upp till vattenytan, placerade sig dock därefter i sin riiUa rikt

ning, men ,fö.rloracle mycken luft och löple ej på långt när 

den bestämda sträckan; synbarligen var uppvärmningsanord

ningen i olag. 
Kl. 7 på k väl]] en kom signalen: "Förberedelse till avgång 

med två timmars bendskap." Vi återvände till ankarplatsen 

och kl. 10 på kvällen avgick hela flottan från Scapa, med krys

sarna i täten och jagarna på sidorna. Det vm· ännu alld eles 

ljust, men det regnade något och en lätt dimma låg över 

vattnet. Vi gingo längs den södra farleden till Pent.lancl Firth 

och österut. 
I dessa farvatten h ade vid middagsticlen en fientlig u-båt 

anfallit våra patrullfartyg. Am iral Jellicoe fick ett radiotelc

gram därom medan vi frukosterade och sände genast två ja

gare och hydroplan för att förfölja u-båten. Jag har ej reda 

på hur det hela ·sedermera avlöpte. Ifall u~båten hade dykt 

och stannat kvar på vakt, hade den nu möjlighet att anfalla 

oss, då vi kommo ut från sundet. Stor.a fartyg synas nu på 

ett avstånd av 2-3 sjömil, men ett litet periskop kan svår

ligen upptäckas ens på litet avstånd. 
(Forts.) 
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Meddelande från främmade • manner. 
(FeJJruari 1923.) 

Amer i kas Förenta Stater. 

Modei·niserin!J av slauslwpp. Inom marinministeri et har utarbetats 
en fullständig plan för moclernisering av vissa farty g, för vilket änclamål 
extra till:.\ggsanslag GV 6,500,000 elollars lJeg~lras. Planen omfattar moder
ni•scringsarbeten a 13 s lagskepp. För aebetenas genomföeanclo skulle er
fol'clras i allt 30 milJ. dollars. 

Nöclvämligheten av el en föreslagna a lgårelen motiYeras huvudsakligen 
rlärav, att då rustningsbogriinsningen nedbringat antalet slagfartyg, måste 
dessa vara av m oclernaste slag och fullt jämngocla mccl övriga stormaikts
nottors. 

Moderniseringsarbetena skulle i förs ta Iland medföra en ökning av 
artilleriets ·pol'tee . Från saklmnni gt håll Ilar påpclmts, att med unelantag 
för clo sista 5 supor.clreadnougl!Ls, äro ,samtliga amerikanska s lagskepp i 
clctta avseende unclcrliigsna dc engelska, som genomsnittligt hava ett svår t 
artilleri m ed 5,000 yards läm·ge portee iin dc amerikanska fartygens. Sa
lunda skulle enelast Maryland, Gali ·f ·ornia, Tennessee, Colo
r a d o och \V c ,g t-V i r g i n i a hava kanoner som i sagda avseende kunna 
mäta sig med {]O engelska. 

Vicla.re ingår i planen: förändring ifrån kol- till oljeelclning å 6 slag
skepp, ökacl bopansring av däcken (för silq·clcl mot luftanfall ) samt för 
bättring av uncl ervat:tensskydcl ot genom bulges ocl1 ökad ccllinelelning. 

För varje fal'tyg beräknas clossa moclerniscringsat'beten 'komma att 
clmga en Licl av två a tro månacler. 

(Le 'l'emps, 1 febr. 1923.) 

Den förutvarande inclclningen av akti\·a flottan uti Atlantic Fleet och 
P ae ific Fleet är nyligen llpph änl, och samtliga rustR:clr fartyg äro nu för e
nad e unel er ett befcil. Flottans inclolning är i htlvmlsak följand e: 
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Sj älvständigt fartyg ut·om för!Jancl: slagskeppet M a r y l a n d (flag·g
sl,epp ,för högste JJe:färhavaren , Amiralen Hilar~y P. Jon es). 

s l a g f l 10 t t a n (Battle Fleet) : 

Flottflaggskepp: slagskeppet C a l i f o r n i a (Amiralen E. vV. Eberle ). 
5. slagskeppsdivisio nen: slagskeppen M e x i o o (Viceamiralen vV. R. 

Sllo emakc, älds:te DC och DC för 3. slagskeppsclivisionen), l el a h o och 

'r e n n e s s ·e e. 
4. slrugskeppseliYisionen: slagskeppen A r i z o n a (Konteramiralen C. 

F. Hugllos), ~1issis s ippi, P -e nnsylvania och Nevada. 
3. slagskeppselivisionen : slagskeppen N c w Y o r k (Konteramiralen 

n. H. Jackson ), 'fcxas och Oklahoma. 
J agat'flolLil j erna ("Destroyer .:-;quadrons Battle Fleet' ') : kryssaren 

c 11 a r l e s L o n (Konteramiralen G. H. Bmrage). Antalet floWlj cr okänt; 
varje flottilj lJestår av 38 jagare. Dcssu:tom :.\ro cle s. k. Dcs troyer tenders 
M e l v i Il e, A l t a i r och R i g e l tilldelade floltiljcrna. 

'l'ill s lagflottan ltöra därjämte såväl " light cruiser divisions" , "air
cr aft s quacl ron s·· •oc l! "fleet sulJmarine clivi sions", m en clessa förband :.\ro 

ännu ej organi serade. 

S paning s f l o t t a n (Scouting Fleet ) : 

Flottflaggskepp: slagskeppet \\'J. o m i n g (Viceamiral J . D. !\fe Do

nald ). 
1 . slagskc·ppsdivisionen: slagsl;:eppen C t a h (Konteramiral A. I-I. 

Scales), Nor.th Dakota, Delaware, Florida och Arkansas. 
Lätta kryssal'llivisionen: .\nnu ej sammansatt. 
Jrugarflottilj ema: R o c ll c s t e r (K·ontoramiral S. E. W. Kittel e). 

tenclrama B l a c k h a w k och B r i el g e p o r t samt D. j::tgarfloLtiljen om 
19 jagare och flottiljledal' en S 11 a r k e y . 

Lurteskael rama: T 11 c \Y r i g h t (flagg1slzepp och tender ), 18 st. 
F-5-L-spaningsplan ocl1 18 s t. P-1'-torp eclflygplan. 

'1'-räng: T 11 c R c l i o f · (Konteramiral L. H. lle St eigncl') samt vcrk
staclsfartyg, lasarettsfartyg, j'ol- ocl1 oljotransportfart~·g samt lJOgserbåtar. 

Lo .kalstyrJ;: .orna (Fleet Base Force ) : 
'l' 11 e P r o ,. y o n (Kon te ram i r al .J. V. Ch ase ) . styrkan omfattar i 

övrigt min ering s- ncl< min:syepningsfm·t~g samt trängfartyg. 
('Dhc NaYy, f ebr. 1023 m. fl. ) 

Den i september JG22 tillsatta kommissionen (orclförancle : Amiral 
Roclman) för utredning ocd1 för·slag röranetc flottans örlogsbaser har ny
ligen avslutat sina arl1 eten oc!1 inlämnat rapport. Denna uppLager försl<ag 
till en grundlig omläggnin g. Plcr ta,lct nu lJefintliga baser ocll ·varv haYa 
anlagts m ccl 11uvuclsaklig l1iinsyn till lokalför svaret. Antal örlogsvarv ii<' 
högs t botyclanclo men fl ertal et saknar militära utyecklingsmöjligh ctcr. 
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Kommissionen i'öre,;lilr slopanLJcL av ett stort antal sm~lere baser och ör

logsyar'Y; i stället sku lle minst h enn e stora örlogsbaser i ståneJ att r~·mma. 

h ela floltan .ordnas på Yard era l;usten. 

För i\LlanLcr·-kusLen föreslås för änd.::unåJ ct elcls området New York

:'fatTagansc Lt, dels Cl1esapeakc-viken, ocl1 för Stillal1avs-kusten San Fran

cisco-lJuktcn och. Pucgt Sound. Därjämte förrslås av kommi·ssioncn ord

na neJet av en framsl;jutcn IJas i Pan(tma-zoncn för -såYäl slagflottan som 

föl' n -båtar och lufLstriclo;l;n<fLer. En liknancJ c framskjuten bas, stor nog 

att 'kunna mottaga h ela flottan, borde anl;lggas vieJ Oahu å Hawai-öarnn. 

:\ rJJctena å elen sis tnämn(i <J, borcle me(] häns}n till Förenta statemas S~Ol\'t 

intressen i ~tilJa llaY.ct jJålJörjas först av alla. 

(Le Temps, 19 febr. 1923. ) 

Brasilien. 

.\ v LJcn lJrasil ianska flottctn äro sLllndigt rust&de följande fartyg : 

dc bäda slagskeppen (i\[inas Geracs och San Paulo ), 

Pn av cJc håtla Hitta kryssarna en i o G r a n el e d o s u 1 eller B a h i a), 

f-cm av cle ti o jagama, 

alla tre u-!Jätarna , 

kustt'örsvarsfat·t)·get F 1 o r i a n ·o, 

·lJ ~'l rgningsfa rLygct för u-båLar C e ar a, samt 

skolfartyget B c n j a m i n C o n s L a n t. 

Danmark. 

Enlig;t Kunclgörc lse for Sövmrn et elen 1 fclJr. 1923 skall fl o ttan be-

Lllspcrsonnl (lkfalingsm1Cncl) bestå av följande kategorier: 

Sj öo11'iceral'e, 

Däcks-off icerar e (Ar.till e l'i- og Sömine- ), 

Däcksofficersassisten ter (i\rLi !ler i- og Söminc-), 

Undct·.officcrarc (nytillsiiLtning i graclen äger ej rum ), 

Sj ökaclettc!' av älclsLa ocll näst lUcJstQ klassen, 

Diicksofficcrsc!eYCr av li.klsta klassenl' och 

S. k. l\fJicllrrt icligc Bcfnlingsmmnd. 

Av nämnda kategori er omfattar sj ö o ffi cc rare, cläcksoffi cerare, däcks

officcr~assisten .Lcr och. "illirlJ.ert icJigc Bc.fnlingsm1Cncl" följancl e gt'ader: 

S j öoit'ficlaare: 

Yiceaclmiral, 

Kon Lreadmira l, 

Komm endör.·, 

KOllllm emlörkapLaj n, 

örlogskap l-aj n, 
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KapLajn (nyLillsäL-tning äger ej rum ), 

K2j)Lajnlöj tnant, 

Sölöj tn anL av 1. Grad, 

Löjtn-ant (ny tillsäLtning äger ej rum), 

SöJöjtnant av 2. Gmcl. 

D:l c lk.sof.ficcrar .c : 

Ovcrarti ll eri mes tcr, 

Oversöm inemesrtcr, 

Art i llcrimcstcl' av 1. , 2. o el< 3. Gracl, 

Söminomester av 1. , <-. ocll 3. Gmd. 

niicksoft'icersassistcntcr: 

:\r-ti 11 er i assi6 tent, 

Söminca-ssistcn t. 

'\ [ i dl e t' L i el i g c D c f a l i n g s m :J) n el: 

Artillcriovet'l(Q nsLabel av 1. oelt 2. Gracl, 

:\Iatroso 1·crko osatbel 

!\lincovct'konsLaiJcl 

Haelioovcl'kons ta:l)C l 

England. 

Spöl'smftl e t om lwloni cmas flottor är ännu olöst. För nät'varande 

unelerhåll a Dominions c nc!a~ t smärre sjöstyrkor. I sin rapport angående 

orclnanJC!Bt av Domini·ons fö·rsYar, vilken avgaYs efter förrlagen rundresa, 

uttala;cle s ig amiral JelJicoe för lJLlJcltållrandet av minclt·c lokalstyrkor. 

Sedermera har em elJer.LkJ (!enna hans åsikt mött starkt moLståneJ 

h os en stoe del av lniLti ska maeincns myncligllcter, vilka särskilt framhåLla 

olägcn iJ·e.ten av att från engelska flo~lan lämna officerare och manskap till 

bemanning av Dominion s flotto1'. Engelska amiralitetet svne-s vara av clem 

m~ningen, aLL 'enclasL en .fullt enh etlig ·organisation av världsrikets samtliga 

SJos tr iclskeruftcr J'an med föra önskYärll homogenlitet ocl1 sammanhållning. 

Det föt·m odas att en inkoepor·ation av Dominions sjöstridskrafter i engelska 

flottan ä·r näm föl'Csti'l ende. 

(Le Temps, !, febr. 1923. ) 
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slagskeppet D t' c a el n o u g h t, Yilket blivit utranger at och desat'
merat, kostade fullt färd igt omkring 1 '/, mill. pu nd. Det uppgiYcs at t 
fat•tyget bl iYit ,föl' sålt till ''3hi pbreekcrs" för 4lo,OOO puncl. 

(Tl1e Hamp. 'rel. 26 jan. 1G23.) 

Medam å brittiska var\' ingen nyJnggnad av kr;·ssarc och j agare ägL 
rum sedan Yap enstillcståmt.ct, ocll enelast en u -båt b~·gg:ts , pågå och pla
ner-as ett st.ort antal nylyYggnader aY clylil"a fartyg inom övriga större 
mariner. i\lr. Arclliba!ocl I-lurcl lämnat' i "Druily 'l'e legrapll" nedanståeml c 
tablå cläröYer. 

Lätta kryssare. .Jagare. U-bMar. 

r~ ng land ... ··· ··· ····· .. .. . . .. . . .. ... ... ... .. . 1 

U . S. A . . 
Frankrike 
Italien 
Japan ............ .. .... .. 

(The 

10 

3 

13 

Harnp. Tel. 

~1 38 

19 12 

JO 4 

28 32 

26 jan. 1923. ) 

Kryssaren B i r m i n g 11 a m har nyl igen i CllatlJam unelergått äml
ringsarlJ cten rför om'kring 100,000 puncl. Kryssaren, s om är avseeld för 
East Inclia Sta:t ion, sjös attc.s 1913 och ctr på 5,44.0 tons depl., huvtldbestycl' 
ning.en utgö!'es av nio 15 cm. ,kan., •fa.rt 25, , knop. 

Dc n:·it s1agskepp en N e l s o n o el t H o d n e y u ppgivas skola förse s 
med en lluyudbest~·ckning a y 9 ~t. !oO cm. kanoner, uppställda i trenn e 
tl'ippcltorn i miclsl,q)pslinj en. Kan o·ne:rnas proj ektii.Yikt lärer vara om
klling 1 ton; a:IILså blir lwellsiclan,s pt·oj ekti lvikt c :a 9,000 kg. (.japanska 
och amerikan ska :ilagsk·epp a\' sena ste Lyp hava blott S elylika kanon er 
Yardera ). 

(L e Yac l1t , 17 febr. 1023.) 

. Fra n kr i k e. 

Nyhy!J!J Uader. :\lar inministcm .!Jat' mcclclclat, at L följand e n) b)·ggna 
der ri en! igl!et m c el el et antagna programmet kontrakterats n1ecl elen priYal :l. 
indu strien, nämligen: 2 u-bå lar ilos Cl1antiers clc la Loire , 2 u-llåtat' ho,; 
rJ tablisscmcnts ScilnciLler oclt 2 u-båtat' l1os Chant iers );ormancl. D Dssa 

u~båla r upJl t;'iYus J'ommu •a Lt i.lJ'aga en J' ostnacl •av 8 ' / , milJ. frcs varclera. 
(Le T e rnps. 11 .febr. 1023. ) 

Inom en nitra framtiLl lorclc fö rslag till eolt nyt t byggnadsprogram 
för flo ltan llaYa förelagts folkrcjlrescnta:t ion en . Förslaget ät· f. n. unel er 
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]}ehanclling i fin.ansLlepartcm cntet. Dess detaljer äro ännu .icke offentlig
gj.orda, men ,j in I1clhet lärer ·förs~aget omJatta flottans å:tceuppbyggand c 
under ett tjugotal å t· lframåt, och vara .grundat på \Vashingtonkonferensens 
överenskommelser . Intet slag1farty.g skulle påbörjas för e utgången av år 
1.932, men beträffande övriga fartygsty p er: lätta kryss·arc , jagare, u-båtar 
och flygd epåfal"tyg, skulle lJörj an göras för att inom nämncia överenskom
melsers ram uppbringa tonnaget till det behöYliga, sålunda i allt 360,000 

tons ;,·.tfartyg, 65,000 tons u -lJåtar ocl1 60,000 tons flygd epåfartyg . 
Första byggnadsperioden skulle omfatt,a ticlen 192!1-1930. Unelee 

sagda pN iocl skulle ny lJyggnaclerna ay G lätta kr;,•ssarc. 15 -s• töere och 2'< 

mindre jagare jämte 34 u~båtar äga rum, vi!lket allt skulle clraga en årlig 
J;:o stnael aY omkPing 300 nlil•l. fe·a nrs. 

(L e T emp s, 1'• febr. 1923. ) 

Italien. 

Marin m in is tern , amiral Thaon cli Hcvel, hat' nyligen inför ministcr
rMet (J"amlagt ocle stora ,clragen av s itt flottprogram. Mini sterrådet l1a1· 
gill at programm ets huvudpunkter ocl1 bcmyncLigat mrur·inmiruistcrn att låta 
vtarlJ.et~a .förslage~s text ·Oeil clet•aljer i samråcl rneel ·finansminislern. 

Försl3Jgcts lmvmldt·ag i1ro : 
nen rustade flottcm tir f. n. o tillräcl,lig J.Jåcle för personalens normala 

u tbi•ldnling ocli 1'öt· mötamlc rav politiska och militäea krav. "Fartygen ", 
framl1i:\l1 er amintlen , " föJ'C!Urv•as bet~yclligt mindre clå de äro rus,baclc. Offi
cerare oel1 l.J esättningar måste även l!illl.Jri nga längre ticler till sjös•s". 

Gällande s.t,at up[Yta,ger 40,000 man, b es tåonde av Lvcnne inikallelser 
å 15,000 man Yartlcra, ji.Lmte 10,000 man stamanställda, uneleroffi cerare däri 
inb eräkna.cl·e . Dcmn·a pet·sonalstyrka böt• ökas och reorg.anriscras. Den 
två-årigra tjänst e:Vidcn utgör , enligt amira~lcns uppf,attning. e tt ifarligt mU
nimum , m en .a\' polit isk·a skäl anses clock i •iclen ick e nu kunna ökas .till 
elen önskvärda., nämligen tre å r. Amiral en anser det Yara nöclvändigt a tt 
öka ans tällningslicl en mr .cle ·sotamanställcla för att c!ärigcnom giYa fartygs
hesä:Uningama boiittr.c staclg•a. 

Han föreslåt' att öka tjcin s tgö~· ings,t,jd c n :för Yrtt'npliktiga till 28 m i:\
!Htcler och att gracl,lis unncr tYcnnc 't r öl;.'a. personalens an La! titl lo5,000 

man, v·aray .omkrio,g 15,000 man s lamanställda oc l1 30,000 man Yät·nplikbiga 
t v.enn e inkallclscklasscr. 

Bco träff',ancl e ma•t eri elen anfö',r amimlen: 
:vrecl 11än s ~·n Lill Ll c L ri'tclanclc finansi ell a Jl{ge t ocl1 fal'L~· g,sb~·ggnad s

förhåUand cn i l\Ieclellmwt anses floHan bö ra tillsvillare b•ib c!J ållas v•icl sin 
nuvarand e st}rk,a, men ])e.fi'nLl•igra farty g böra i yeclerbörlig tic! ersätta s 
med ny a . 

Tidskr i ft i Sj öväsend el. 12 
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F l o~ Lan s nuYarande sl)"l''l;a - som J;an aJ1tieS Yara rLiJ ir l\cl;lig- är i 

fråga om J:\tta f·ar.~yg följan clo : 8 lätta J;r,ssare, 6'• j.ag·m·e, 43 u-b å lar. 

Denna st)Tl;a J;omm cr, om n)·riJyggnad er ick-e för e taga-s, alt åt· 1931 vara 

reclucerrurt till 2,1 jaga:re och ;, u-båtat'. Det ä r dilxför nödvändigt att ome

delbart v icllaga iUgärcler för e•Lt s uccessivt m·sä l ~and e av fö t', ldrade fart )'(,:, 

\1ilket jämväl med ltänsyn till Ya.rY-s ind•us tri cn IJör ske jämnt och regc·I

IJund c.t unclcrr ufr :igflYarand e t·iclsperiocl. 
' l' ill r eclfln l]) e ,·iljacle ny.Jn·ggn aLl e l' för å r 192,::) (2, lätta ·kryssar-r, ;, n -

hä trur ocl r '• jagare) böra föl' tl ilrpii närmaste följ fLI1'll e år tillk omma: 

J\)2, '•- 1925: 2 Iätola kr )':'S::trc . 4 j agn r e oc-11 1, u -båta •· : 

10:2::\- Hl26: ;, jaga l' c oc l1 1, u-b åla·r; 

.1 02,7- 1928 : J hUt l;ryssare, 4 j ag•cu·e ocl1 u-IJåtar . 

n et t'iliTantl e örlogsl1asc rnn fr-amh åll e r Jnini s lern , att erfarenh elern a 

från kri ge t gh·it Yid l1 amlen, att d essa i s·iU nuvarande sJ;ick icke mot

svara dc for llt·in.g;u· so m ''oöm ställas pEt cl cm. :\Jinförsvaret och skydd. 

m ot an!' ::ull från 11 -båta r är· o i J)e ilov av ett lJ et)·cll igt förstl\rkamle. 

Försök pågå rn ell n ya mintyper ocll dj·Jik a torcle in om kort Yara 

utexpeT im cn Le rad c. 
Av cJkonomiska skäl \r ar Yarvsclriften i Neap el ne,nagts, men h am-

nens tln{\ ervattens-för-svar a\'scs att förs·tärkas. 
Föl' luftförsYaret .föreslås en ölznin g aY lJudge ten ti ll 15 milJ. lire. 

(Le 'r emps, 8 fciJr. 1923.) 

Japan. 

Fråga.n om •petroleum-tillgången syssclsätLCl' liYligt marinens myn

digh eter. Ge:n.om elen inh emska ol j e tli.Jgångens gradvisa sjunkande miistc 

allt mcr·a olja imp or~crrus. Den japanska. procluJ;Lioncn, som för ni\.gm åt' 

seelan uppgick ttill IJ50,000 to ns å rli gen. Ilar n edgått till unel e r 300,000 lons. 

En stor clel av denna kvantite t a n\'ämles för lJ elysningsänclam ål. Företagna. 

horrning,sumlersölc oingar eft er nya fy ndi gh elor å Formosa och Sac lla.lin 

hava varit re-sultatlösa. Hegc rillJgen ltar varit nöd sakacl att insätta b c t)·iJ

l igt ökat tonnage föl' imp orten av petroleum ; denna hämtas 11u\'uclsakli g ~ n 

från Born0o , vars produktion rfä'rra å re t uppgi ck till 350,000 tons. Impor

tCln till Amerika tlppgick ·suiJllma år tm 100,000 tons. 
(Le Temps, 4 febr. 1923. ) 

Av-sikten är· all inn evara.nclc år sträcka kölar·na till tYenne lcr-yssaro 

av •S·äi'skilt stark t~ p . 
Scdan hö-s ten 1918 llaYa ,j J a:pan färdigby gg ts 8 lätla Jc r~·ssare. 
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Kr) ssam rr T a m fl oeil K u m a, p<l<börjadc enelast fyra m änaLle r ticlj 

gare än elen amerikan ska O m a h a (l917 ), ulgingo på cxpcd i ~ion r eclalll i 

augusti 1920. K i s o, K i 'l a m .j oc h O h- I , påbö rjaclc uneler senare hälften 

rrv å r 191\l, v oro i t jänst för e okto!Jer 1921 ; I s u d z 11 oclr N a g a r a, pa

])örjac!c tmclcr augusti~septemlJcr 1920, bleYo färclig's tällcla på 2,0 månader , 

Y u r c, stape-llagd i maj 1921 , sjösattes dc.n 1:'i febr . .1 922 od1 förPlog sina 

JWOvturel' ,i novemb er samma år. 

Japan lta l' ifyra anclra kry•sc;arc i det nät·muste fi\rcli.ga, Yarjilmtc 

a rb e tena <l. ytterligare srx n~·R äro påhur.jacle. 

(Le 'r emp s. 3 fehr. 19:!3 .) 

Und er 192,2 huva 12 n~ a u-hi'l.Lar pål)örjals, av vilka 7 på 900 t ons 

ocl1 :J p ii J ,300 lon s . l l -il å ~e n n :r n ä l' <på :!,000 ton s clcplaccm cn t ,h1cd en 

aktionsradi e aY Hi,OOO'. dess llf'Yilpnin.g ulf!'ör ·c.s a,· 2 l;anoner , J6 t o rp ccler 

jämte e tt antal mino r' . Sagcla u-llftt tord e lla,,a påjJörjats i jtmi 1922 . 

Ytterl•igarc 3 JJäta.r a ,· sa mrna .typ äro kunLt'ak terade oc l1 läm Yam på

!Jörjacle. 

Antale t i J apan bes tälhla u-h ätar på :1,500 tons ell er stönc d eplace

ment uppgat· till 10. Dessut om torcle 12 av cle 21t i det nya pl'·ogmmmc t 

ingäenll e u-1);'\.Lama :;ann oHkL vam av 'Sj·s•tni\mncla tJ'P; J apan skulle S<

luncla in om en s nar ft' ambicl h aYa 22 u-bå tar ::tY stö r'1S l•a t~·p. 

För jlimförelse fr·amh åll cs, att Föt·enta staterna ännu llaYa enclas<t 

G u-b åtar (T'l-'1'3 och VI- V3) av liknand e storlek (3 å 1,106 tons och 3 

å 2,025 lon s y•ar·clcra ) . A Y ö\riga 100 u-b åtae, som fig'u ee1·a på cl e rr amer·i

kansk a fcu,lyg ,; li s:la n, iiro alla på unel er 1,000 ton s i ytläge och omkri ng 

lvälften p ii ru indre ii n GOD tons d e placemen L. 

Det iir f. ii. ltl.ig·st anmärkningsvärt med v.ilkcn snrubh ll e.t u-båts

byggandet i.l·,;·c l' rum j Japan . Sälu ocla pilb örjades cxempelvi·s u-b åten n :e 

62, j nowmb Pt· 1\}2,[ ocl1 sjö·saLtes redan elen .13 apeil 1922. Al'be lena d llrå 

voro -.·id ,.; r lap ellöpnrin~gen f.ortsJo·icln.a till 53 % och f rrrtyget t orcl e vari.t 1 

tjänst r edan i clcc<'mlw t· s . ii. Byggnacl stiLlcn för d c nya 1,500 tons u -bå

Larna berlikn ns. 'till 15 m[macl-e,r oc \1 för 2,000 ton s u-lJ åtama till 18-20 

månader. I Am erika .li\l'Cr för lJ c t,·Liligt minclrc u-b [tta r beräknas en b}gg

nads. ~id aY :J0- 36 månrmlcr. 
(Le 'r em ps, 1't f cbl' . .1023.) 

Norge. 

I ;;,[arbdtd el en IG f crlJuari Il es löts J'r·-amläggunLIP ::t \· proposrition om 

beviljun c\ e av 800.000 kr. fC11· r r pnration av l'lo.tlan s fartyg efl ee n eut.ra li-
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Letsvärnet ocl1 225,000 ke. föe påböejand.e av b~·ggandet av ett n)· Lt min
utlä,g•gruings•fartJ·.g •a,v "G lommen"-t~·p . 

Av "Giommen"-typen finnas två faet)·g, "Giommen" ooh "Laugen" , 
viLka bå:cva byggeles under kr·ige t. 

Samtidi•&t •slwllc r cgoringen fea,mlägg•a försLag om att clc tvenn e 
u-lJ.åJtax, B 3 och B 1,, v ilka~S skrov i Clll·liighe,t med stoetingsbcslutct 19~2 

äro uneler byggnad å Koldnms mck. verkstad, skola fäecligl)}ggas v1W flot
tans huvuclistation så •s•n~et ·skeovcn leveecras feå:n Koldnres. Erforderliga 
m edel härtill äro reserverode. 

U-båten B 1 äe -sedan kort ti c! tmbaJ;a rustad; B 2 är un clee byggnad 
i Horton .och bc·rä:knas va1·a fäedis· till hö,sten. 

(Ticlens 'regn, 17 febr. 1923. ) 

Spanien. 

Ar.ets Ö\"!llinglscskadce .skaH inncvn rande år bestå av s lag•skeppen 
E ,g p a n •a, A l p h o n 1s c X I II och J a i m c I sam t jagarn a B u s t a m e. n t e, 
V'illamiil och Cador •so . 

Arb etena m ed J ali ·m e I ,av·slutacles å vannet .i Fel'l'ol unel er t r 1922. 

A samma \'larv pägå arbetena •På cl·cn sjösatta kryssaren R c :j n a-E u g e n i a, 
kry•ssaren n :r 6, som sk•all bära namnet D ,o n B l a s L e z a (i •st. f. A m i
ra l-Cervcra, som .flörut angivits ), Ilar sjösatts, kr~·ssarcn n:r 7 star 
ännu på >S tapelll. 

A varvet i Cat'tag'wa I1m·:a. arbe tena å u-il:Jäten B 1 avsl u la ts i l1örjan 
av 1922, u-b åtarna B 2 och B 3 äro i d et närmaste färd iga, ~· ttc rlig;a.rc tre 
u-bå tar äro unel er by.ggna:cl. Dessa u-bätar äro på 610 tons clepl., 16 knop 
,j ytläge, hestyolming 4. tol'pcdbuber och 2 luflvärn.ska:n:oner. P å samma 
val':v ])yggos 3 ja1gare på 1,145 tons och 34 !mops fart, bestyckade m ell 

3 st. 10 cm. kwn., 2 1s t. 117 mm. · luftvärnskanoruer och 4 s t. 53," cm. torpe-el
tub er samt 3 kanonbåtar (·elen fö-r~sba kaHad Can o vas el el Castillo) p& 1,333 

tons och 15 knops fal't. 
TranSIJ.lOl'tfartyget D c el a l o har inrättats ti ll d epöJat·tJ·g för flyg

båtar •och kan därjämte m ed taga ombord ett luf>tskep.p a\' små cJ,imensioncr . 
(Le Yacht, 17 febr. 1923.) 
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Innehåll i åtskilliga maritima och krigsveten
skapliga tidskrifter 1922-1923. 

Slt•ategi och taldik. 

'11he Stucly of Strategy ........ .... ..... ................ .. 
Di e deutsche Feldzu.g•seröffnung zut· Lancle dm 

Wcstcn im Jahre 1914 uncl di e Kan alki:1ste 

Sj ökrigshistoeia. 

Di e Flottenfiihrung im ers ten Kni·e.gshalbjahl' 
uncl d rus Seeikrie.gswerk, von Aclmiml a. D. 
v. Ingen o hl ....................... ...... .......... . 

Destroyerexperi-ences dur'ing th·e great war .. . 
'l'he lllocacle of Gerwany by th e tcnth crui scr-

squaclron in the Atlantic .............. .. .. 

Sl<eppsby!Jgeri och fartyn smasldnc•·. 

Kontrapro•pellcrn ............... .. ......... ..... .. .. .. . 

J"nftln·igslwnst. 

:VIane,uvring a:ircraft dn form aHo n ..... .. ......... .. 
LuHkri g18t ... ..... .... ...................... .. .......... .. 

Divet•se. 

Pöl'-sval'ct ocl1 i·sbrytal'frågan 

Il P. U. s. N. I. , s ic!. 1. 

i\I. H. , s ic!. 19. 

J\1. R., sk!. 1. 

P. U. S. N. I., sic!. 39 o. 261. 

J. n. s. I., s ic!. 1. 

N. 'r .', -s id. t,o. 

P. U. S . N. I. , s id. 79. 

K. V. A. 'l'. , s ic!. 65. 

N. 'l' . s id. 69. 



A. T. 

D. T. f. S. 

J. d. 'l'. T. 

J. R. S. I. 

K M. 
K. T. 
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Använda förkortningar: 

= Artilleri tidskrift. 

= 'l'idskrift for S0vresen (Dansk). 

= Jahrbucll der drahtlosen Telegraphie und Telephonia. 

= Journal of the Ro)·al Uniteet Service Institution. 

= Kommersiella Meddelanden. 

= Svensk Kustartilleritidskrift. 

K. V. A. II. (T. ) = Kungl. Krigsvetenskapsakademiens Handlingar (Tid

skrift). 

1\L R. 
M. T. 

N. M. R. 

N. 'r. 
N. T. f. S. 
P. U . S. N . I. 

R. A. 

R. M. 

S. A. 
S. F. 
S. G. 
S. L . '1'. 

T. F. 
'l'. H. 
T. M. 
'l'. T. 

U. S. G. 
V. F . 

Y. 

= Marine H.unclschau. 

= Svensk Militär 'l'idskrift. 

= The naval and military record. 

= Nautisk tidskrift. 

= Norsk tidskrift for Sj0vresen. 

= Proeectings of the Uniteet States Naval Institute. 

= Revue d'artillerie. 

= Revue maritime. 

= Scientific American. 

= Svensk Plagg. 

= Scandinavian Shipping Gazette. 

= Svensk Lots- och Fyrtidning. 

= Tidskrift i Fortifikationen. 

= Tidskrift i militär hälsovård. 

= 'l'idskrift för maskinister. 

= Teknisk Tidskrift. 

= United Service Gazette. 

= Vår Flotta. 

= Le Yacht. 




