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Årsberättelse i radiotelegrafi för år 1925. 
AYg iH'll ,·id Eungl. Odog,;nlf\llll; ts :"illslwpcl;: sammanh·ä<l c rlcn :; 

fcb.ni;u·i HJ'2 .) nx l ed a mo le n H C' n d a h L 

Ett och annat om rad ioteknikens ställning vid 
årsskiftet 1925-1 926. 

Sedan mitt meddelande till örlogsmannasällskapet år 1921 
har radioteknikens utveckling gått praktiskt taget utesl~1tande 

i elektronrönets tecken. Hur mångskiftande ifråga om nya upp
slag och hur över all förväntan storartad ifråg·a om praktisk 
användning än denna utveckling gestaltat sig, vill jag· här först 
som sist som min åsikt fastslå, att utvecklingens resultat åt
minst one ifråg·a om örlogs- och handelsmarinens behov ter sig 
ganska otillfredsställande med tanke på de rika möjlig·heter, som 
i och med elektronrönets införande föreligga. De två huvud
orsakerna härtill ser jag å en a sidan däri, att just denna rikedom 
på möj ligheter för vederbörande tekniska skapare utgjort en 
embarras de richesse, å andra sidan i den merkantilt sett starkt 
undanskymda stäUning, i vilken den lavinartat ansvällande rund
radioindustr ien bragt sjöfartsradion. 

Att framsteg·en inom rundradioindustrien ej utan vidare 
kunna tillgodogöras för handels- och krigsflottornas bruk beror 
åter därpå, att rundradion uteslutande arbetar med telefoni, 
har snart sagt obegränsade utrymmen och anskaffningsmedel 
för sändarna samt slutligen arbetar med en för varje sändare 
fastst älld vågläng·d och tid, under det att örlogs- och h andels~ 
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marinen är hänvisad till huvudsaklig-en telegrafi, starkt beg-rän

sade utrymmen och anskaffning-skostnader samt variabla och 

för mottag·aren ofta okända våglängder och tider för signalering-. 

Att vi för vår del i svenska marinen ej kunnat föra utveck

lingen på en kort väg till stabiliserade, till utrymmet koncen

trerade samt i användningen enkla och oömma, för marina ända

mål speciellt lämpade apparattyper, får i första rummet till 

skrivas den omläggning, som skett i arbetssättet från tiden fö r 

tonstationernas tillkomst och i andra rummet den omständig-

heten att rörfabrikationen på grund av sina fabrikationsteknislm 

finesser helt måst ligga i de stora ledande firmornas händer, 

varför en emancipation ifrån dessa firmor varit omöj lig och 

möjligheten att utbilda eg-na apparattyper varit inskränkt g·enorn 

det stora inflytande, som de tillg-ängliga rörens konstruktion 

g-ivetvis har på hela apparaturen. I vad mån andra länders 

mariner, i första rummet de stora amerikanska och engelska, 

i detta hänseende nått längTe än vi, därom är jag· med ledning 

av de knappa upplysningar, som förelegat, ej i stånd att yttra 

mig, men av allt att döma synes även deras radioteknik befinna 

sig- i en lång-t ifrån avslutad, ständigt fortgående skridning. 

Efter dessa mera allmänt hållna påpekanden vill jag· i det 

följande, i elen mån omfattning·en av detta meddelande tillåter, 

mera detaljerat ingå på någTa enstaka punkter av det som just 

nu sker, respektive borde ske. 

Sändarens våglängdskonstans. 

Ett verkligt utnyttjande av de medelst elektronrör alstrade 

kontinuerliga svängningarna för telegrafi (ej telefoni) i örlogs

tjänsten förutsätter av lätt insedda skäl en nästan matematiskt 

noggrann konstanthållning av den utsända våg-längden. De för

hoppningar, som i detta hänseende knötos till elektronrörets in

förande i tekniken som generator av högfrekventa svängningar, 

ha tyvärr ej motsvarats av verkligheten. Orsakerna härtill äro 

att söka dels hos sändarantennens variabla elektriska dimen

sioner, dels hos rörets eget fysikaliska arbetssätt. 
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Antennvariationerna på ett fartyg framkallas åter dels av 

fartygets krängning och stampning-, dels av ändring·ar i den 

omgivande atmosfärens dielektricitetskonstant, huvudsaklig·en på 

grund av växlande vatten- och ånghalt. Av dessa variationer 

äro de förra de besvärligaste, eftersom de försiggå jämförelsevis 

hastigt, under det att de senare på grund av sitt långsamma 

förlopp helt kunna oskadliggöras, förutsatt att telegrafisten är 

i stånd att tillräckligt noggrannt kontrollera och justera den 

utsända våglängden. 
Anskaffandet av en härför ägnad kontrollapparat är givetvis 

ett ofrånkomligt krav för örlogsstationen. För konstruktionen 

av elensamma finnas inga principiella svårigheter. Amerikanska 

radiofirmor annonsera sådana till salu. Huru stor deras nog

grannhet är i verkligheten, är mig icke bekant. 

Variationerna på grund av sjöhävning· kvarstå emellertid 

och kunna icke utan en avsevärd komplikation av sändaren 

oskadliggöras. Ända tills på sista tiden har för detta ändamål 

användandet av en s. k mellankrets ansetts vara det allena 

saliggörande medlet. Mellankretsprincipen är i korthet uttryckt 

<len, att elektronröret ej g·enerar svängningar omedelbart i an

t ennkretsen, utan i en sluten s. k mellankrets, som sedermera 

inducerar svängningar i antennkretsen. Metoden för emellertid 

ej till målet och det i så mycket mindre grad, ju högTe verk

ningsgrad man fordrar av sändaren. Vidare är mellankretsen 

mycket skrymmande, dyrbar och för manöverbarheten en för

sämrande anordning·. 
En annan metod är den s. k separata svängningsalstringen, 

som kännetecknas därav, att det eg·en tliga sändarröret ej är 

försett med återkoppling, utan arbetar som förstärkare av en 

i en särskild självgenerancle, mindre rörkrets alstrad och till 

huvudrörets galler och anod överförd växelspänning·. Ehuru 

även denna metod betyder en komplikation av sändare, är elen 

i så måtto lång·t fördelaktigare och utsiktsfullare, som för det 

första den extra självgenerande svängningskretsen bär och för

brukar en långt mindre svängande energi än mellankretsen och 
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för det andra ändamålet - eliminerandet av antennvariatio

nernas inflytande på våglängden - verklig·en kan ernås. 

Som av det följande framgår, är genom användandet av 

separat svängningsalstring det oaktat mellankretsen icke slut

giltigt avlivad. Det förtjänar därför framhållas, att en mellan

krets vid separat svängningsalstring är långt mindre avskräc

~. ande än vid självgenerering· genom återkoppling på huvud

sändarröret. I senare fallet kan nämligen icke kopplingen mellan 

an tennkrets och mellankrets ökas utöver ett visst i och för sig· 

mycket litet värde, den s. k. kritiska kopplingsgraclen, utan att 

en plötslig· betydande ändring av våglängden inträder, uneler det 

att i förra fallet samma koppling kan ökas till en helt annan 

storleksordning, vilket medför de oskattbara praktiska förde

larna, dels att mellankretsen utan att sänka verkningsgraden 

kan dimensioneras långt mindre till volym och pris, dels att 

inställning·en av antennkretsavstämningen och kopplingsgraden 

mellan rör och mellankrets kan göras mycket grov, under det 

att det oaktat utan infytande på våglängden den fulla effekten 

kan tillföras antennkretsen endast genom inställning av gynn

sammaste koppling mellan antenn och mellankrets. I verklig

heten ställa sig förhållandena vid ändranclet av denna sistnämnda 

koppling· till och med så gynnsamma, att huvudsändarröret först 

i samma mån upptar energi ur sin spänning·skälla som effekten 

i antennkretsen ökas. Härav är nämligen en kanske i första 

Ögonblicket till synes oväsentlig följd den, att den riktiga kopp

lingsinställning·en kan avläsas lika väl på likströmsamperemetern 

i huvudrörets matareström som på högfrekvensamperemetern i 

antennen. Den stora praktiska betydelsen ligger däri, att lik

strömsamperemetrarna kunna byggas med långt större inställ

ningssnabbhet än högfrekvensamperemetrarna. 

Frånsett variationer i antennkretsen, ligger en annan svå

righet för konstanthållande av sändarvåglängden som redan ovan 

sagts i själva rörets fysikaliska arbetssätt. Det skulle föra för 

långt att här ingå på alla de faktorer, som härvid inverka, och 

dessutom äro de tills dato åtminstone inte för mig· fullt kända. 

Men följande sats härom anser jag· mig med fullt fog· kunna 
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formulera: Ju mindre dämpad den krets är, i vilken sväng·nin

garna genereras, d. v. s. ju mindre den under en sväng·nin,g från 

generatorröret till kretsen avlevererade energien behöver vara 

i förhållande till den i kretsen svängande energien, desto mindre 

inflytande har generatorröret på det alstrade svängningstalet, 

d. v. s. våglängden. Betydelsen härav vid jämförelse mellan 

självgenererande huvudsändarrör och separat svängningsalstring 

är påtaglig, ty dämpn.ing·en är i förra fallet föreskriven av an

tennen och verkningsgraden, under det att i senare fallet dämp

ningen utan större vidlyftig·heter kan göras praktiskt taget hur 

liten som helst, utan att härvid verkningsgraden nämnvärt ned

sättes, detta senare åter beroende därpå, att effekten i den 

separata svängningskretsen endast är en obetydlighet g·entemot 

effekten i huvudsändarkret sen. 
Till sist vill jag i detta sammanhang påpeka, att variatio

nerna i antennen via huvudsändarrörets inre kapacitet, ehuru 

· i ytterst förminskad skala, kunna påverka separata alstrings

kretsens vågläng·d, men denna inverkan kan på två sätt i varje 

praktiskt önskvärd gTad förminskas, antingen genom att lösa 

kopplingen mellan separata generatorkretsen och huvudrörets 

galler-anodsträcka eller genom att upphäva huvudsändarrörets 

kapacitiva inverkan genom tillämpande av den, ursprungligen 

för mottagare uppfunna, s. k neutrodynkopplingen. Enligt min 

åsikt är den förra metoden såsom varande långt mindre kompli

cerad och billigare i praktiskt utförande att föredraga. 

Undvikande av s. k. övertoner, d. v . s. våglängder av högre 
svängningstal än grundvågens hos rörsändare. 

Vid behandiandet av detta problem har i tekniken för sjö

fartsändamål enligt min uppfattning en massa svårigheter in

dragits, som egentligen ej höra där hemma, utan slentrianmäs

sigt överflyttas från rundradio- respektive storstationstekniken. 

Uppkomsten av övertoner betingas nämligen av ett hög

gradigt utnyttjande av ett givet sändarrörs prestationsförmåga. 

Detta kan i korthet förklaras så: Gränsbelastningen för ett givet 
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sändarrör bestämmes av anodens upphettning, vilken åter är 
beroende på elektronströmmens styrka och elektronernas anslags
hastighet mot anoden. Denna senare åter är bestämd av poten
tialfallet inom röret. Huvudsakligen genom val av lämplig gallcr
vilospänning är det möjligt komma därhän, att elektronström
men mot anoden endast inträffar under den tid, då rörets inre 
potentialfall är ett minium, varig·enom den utanför röret av
givna högfrekvenseffekten har kunnat driva upp ända till 9 
gång·er elen inuti röret förbrukade effekten. En sådan g·ene
rering karakteriseras av en spetsig strömkurva och en trubbig 
spänningskurva hos den från röret till generatorkretsen leve
rerade högfrekvensen. Såväl matematiskt som fysikaliskt kunna 
sådana, från sinusformen starkt avvikande svängningar, tänkas 
ersatta med en ren sinussvängning· av grundfrekvensen och ett 
större eller mindre antal 1;ena sinussväng·ningar av högre frek
venser. Problemet att undertrycka dessa högTe frekvensers 
uppträdande i antennen betingas därför därigenom, att man 
ur ett givet rör söker draga den högsta möjl~ga effekten. Ty 
om man nöjer sig med ett lika stort utanför röret avgivet 
effektbelopp som det inuti röret förbrukad.e, förlöper såväl ström 
som spänning inom och utom röret praktiskt sett rent sinus
formigt, d. v. s. röret genererar endast en gTundfrekvens, inga 
högre frekvenser. 

För de allra flesta sjöfartsändamål _ torde en avg·iven rör
effel<:t av l kw. vara fullt nog· - förutsatt nämligen att ing·a 
stora mellankretsförluster eller förluster i antennförlängningen 
införas. Rör med inre och yttre effektbelopp av ungefär l kw. 
kunna numera mycket väl byggas. För bortsilandet av över
frekvenser från antennkretsen är åtminstone en mellankrets 
nödvändig, varvid de§sutom på sistone en del genialiskt knepiga 
extra anordningar visat sig· högst effektiva. Det är nu enligt 
min åsikt för sjöfartsändamållångt viktig·are att för enkelhetens 
skp.ll använda ett stort rör med enelast 50 ° j 0 verkningsgrad 
och därmed vara befriad från alla bekymmer och komplikationer 
för avläg·snande av överfrekvenser, än att arbeta med små ror 
m~<;l hög verkningsgrad, mellankretsar och ovnga knep. Ju 
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förr de i sjöfartsradion intresserade kunna förmå de levererande 
firmorna att taga hänsyn till denna omständighet desto bättre. 

Tekniken vid själva förf.ärdigandet av si:indarrören. 

På detta område har utom en massa smärre detaljförbätt
ringar det ofantliga framsteget gjorts, att man lyckats samman
smälta ett glasrör med ett kopparrör, utan att otätheten vare 
sig på sammansmältningsstället eller i själva kopparrörsväggen 
längre kunnat påvisas. Detta ansåg·s för några år sedan som 
alldeles omöjligt, numera har såsom så ofta förr nödvändighetens 
krav framtvingat förut oanade fabrikationsmöjligheter. I ett 
sådant rör utgör det tillsmälta kopparröret själva anoden och 
innesluter i sig mer eller mindre koncentriskt galler och katod. 
Glasröret tjänstgör som hållare för g·aller och katod jämte bådas 
genomföring·ar. Vinsten med denna anordning är att anoden -
kopparröret kan omgivas med en mantel och kylas genom i det 
mellan anoden och manteln befintliga mellanrummet cirkulerande 
vattnet. Som ett rörs prestationsförmåga, såsom förut påpekats, 
är begränsat av anodens uppvärmning, inses lätt det praktiska 
värdet av detta framsteg· inom fabrikationen. Ett modernt 
sändarrör med vattenkyld kopparanod upptill 20 kw. avgiven 
effekt är ej större än ett gammalt 200 a 400 watts rör. Då 
emellertid det cirkulerande kylvattnet direkt berör elen hög
spända anoden måste det isoleras från pumpar och behållare. 
Detta sker genom att vattnet ledes genom en tillräckligt lång 
i spole upplindad g·ummislang. Det förtjänar kanske i sjöfarts
radions intresse påpekas, att här endast sötvatten, ej saltvatten 
kan ifrågakomma på grund av det senares stora·ledningsförmåg·a. 

Växelström eller likströn1- som energikälla för rörsända1·e. 

Utveckling-en har ända tills ·på sistone g-ått mer och mer i 
:växelströmmens· tecken, detta betyder som bekant en oerhörd 
komplikation av sändaren genom likriktareanordningar och an
ordningar för att oskadliggöra likriktarna vidhäng·ande felkällor. 
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Det är med stor tillfredsställelse jag här kan meddela, att man 
numera i Tyskland tycks definitivt övergå till matning· av särt

daraggregaten direkt från högspända likströmsmaskiner. Att 

detta skett först nu, har berott dels på de maskinbyggande 
firmornas otroliga konservatism ifråga om övre gränsen för 
likströmsmaskiners spänning, kanske även något på att radio

firmorna ansett med sitt intresse förenligt få tillfälle leverera 
likriktareanordningar, men mest på en - jag kan inte kalla 

det annorlunda - rent skrockfull r ädsla för den högspända 

likströmmen från köparnas sida. Numera har man som sagt 
inga betänkligheter i den tyska örlogs- eller handelsflottan mot 

den högspända likströmmen, men begränsas tyvärr ännu an
vändningen av densamma genom bristande smidig·het hos kon

struktörerna av likströmsgeneratorer till sändare med en högsta 
anodspänning av 4,000 volt. 

Jag, som från första början ansett likströmsmatningen som 
den enda riktiga, ser inga oövervinnerliga konstruktiva svårig

heter för byggandet av 10,000 volts likströmsgeneratorer och 
hoppas inom parentes sagt inom den närmaste framtiden själv 
få tillfälle bygga sådana generatorer. Det vore att hoppas, att 
avnämarna i denna punkt följa tyskarnas exempel och uppgiva 

sin på inga sakskäl grundade motvilja mot den högspända lik
strömmen . 

Mottagarens våglängdskonstans. 

Det faller av sig självt, att det för sjöfartsradion ar hka 
nödvändigt att ständigt med samma grad av noggrannhet kunna 
kontrollera mottagarens som avsändarens våglängdsinställning·. 

Samma apparat, som ännu fattas för detta ändamål hos avsän
daren, men som ju förr dess bättre ovillkorligen måste anskaffas, 
kan naturligtvis användas för kontraliering av mottagaren. 

Problemet att förhindra snabbt försiggående våglängdsför
ändringar under mottagningens gång inskränker sig givetvis 

till förhindrandet av variationer genom antennen, då ju starkt 
energibelastade rör ej förekomma vid mottagaren . Lösningen 

- 111-

av detta problem lig·ger enligt min åsikt helt enkelt däri, att 
man avstår från den intensitetsökning, som ernås genom att 

låta antennen ingå i en på den ankommande våg·en avstämd 
krets, men i stället ersätter det på så sätt förlorade genom 
högfrekvensförstärkning. Mottagarens avstämning blir då full

ständigt oberoende av antennens variationer. Lägger man så 
härtill de båda omständigheterna, dels att atmosfäriska störnin

gar försätta antennen i just de svängningar, på vilka den är 
avstämd, dels att vid mottagningen med överlagrare eller själv

svängande audion, om antennkretsen är avstämd, de mycket 
förhatade s. k. kvittrande störning·arna av närbelägna mottagare 
göra sig gällande, men ej om antennen är oavstämd, så torde 

den praktiska nyttan av att uppgiva antennens avstämning mer 
än väl kunna anses motivera förlust en av intensitet och införan
det av en denna förlust ersättande högfrekvensförstärkning. 

slutligen kommer härtill, även om denna ännu ej av veder
börande fullt uppskattas, den fördelen, att vid detta förfarings
sätt ett större antal mottagare samtidigt kunna arbeta med 
olika våglängder på samma antenn, respektive att dessa motta
gare kunna vara förenade i en telefon, så att en telegrafist 
kan samtidigt lystra till anrop på flera våglän1gder. 

H ögfrekve nsf örstärkningstekmiken. 

För det allra största flertalet fartygs behov torde en enstegs

högfrekvensförstärkning med den avstämda kretsen inlagd i 
förstärkarrörets anodkrets åtminstone ännu så länge vara till
fyllest. Dock erfordras härvidlag, att åtminstone för våglängder 
under 1,000 meter den avstämda kretsens återverkan via för

stärkningsrörets kapacitet upphäves. Ett medel härtill är den 
redan förut omnämnda s. k. neutrodynkopplingen, men anser 
jag densamma vara en så allvarlig komplikation, att man hellre 
bör med all makt försöka få rör fabricerade speciellt för detta 
ändamål med minimal inre kapacitet. Detta är så mycket lät

tare att ernå, som den här ifrågakommande förstärkta strömmen 
endast uppgår till en oändligt liten bråkdel av elektronemissionen 
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hos de ännu allmänt brukliga mottagarrören, vilka genomgående 
äro dimensionerade för högtalareströmstyrkor. 

För de fall, där en flerstegshögfrekvensförstärkning av 
känslighets- och selektionshänsyn blir nödvändig·, torde enligt 
min åsikt systemet med mellanfrekvens - de s. k superhetero
dynprincipen - vara den enda riktiga. Ty motståndskopplade 
rörkaskader giva allt för liten förstärkningsgrad per rör och 
ing·en selektivitet, transformatorkopplade kaskader måstf) hava 
varje transformator avstämd, vilket visserligen ger en i samma 
mån ökad selektivitet som kopplingen mellan transformatorlind
ning·arna göres lösare, men detta innebär en alldeles otillåtlig 
komplikation av mottag·arens manövrering· för olika våglängder. 
Enligt superheterodynprincipen, där alla transformatorerna ar
beta med elen av våglängelen oberoende konstanta mellanfrek
vensen, begränsas däremot antalet inställningar till ett minium, 
under det att rörens fulla förstärkning utnyttjas och all Önsk
värd selektivitet ernås. 

Fabrikation av mottagarrör. 

Den viktigaste nyheten på detta område torde vara in
förandet av s. k lågtemperaturrör; dessa hava i likhet med de 
gamla Wehmelt- och Lieben-rören en med oxid överdragen katod 
1 stället för en tråd av svårsmält metall. De utmärka sig för 
en långt mindre strömförbrukning· för katodens uppvärmning 
och äro väl närmast att betrakta såsom en nödvändighetsvara 
för rundradiomottagningen. Huruvida de komma att uttränga 
de gamla högtemperaturrören på fartygsstationer, där ström
förbrukningen torde vara av långt mindre betydelse, beror på 
om lågtemperaturrören klinna i lika mån tillfredsställa ovnga 
fordringar, som hittills uppfyllts av högtemperaturrören. Detta 
torde väl elen närmaste framtiden komma att utvisa. 

Audionerna. 

I mitt sista meddelande framhöll jag, att de bruklig·a audio
nerna hava en mycket låg likriktareverkningsgracl, som skulle 
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kunna höjas till en helt annan storleksordning·, om deras g·aller 
försågos med en likadan spänningsfördelning från elen ena till 
den andra ändan som den, vilken är oundviklig längs katoden 
till följd av det genom glödströmmen framkallade spänning·sfallet. 
Tyvärr har ing·en rörfabrikant hittills visat förståelse för denna 
synpunkt. Kanske kan härutinnan liksom ifråga om likström
men för sändarrören en ändring till det bättre förväntas inträda. 

Användandet av myclc.et korta våglängder. 

Den mest uppseendeväckande, men på samma gång ifråg·a 
om sina slutliga praktiska användningsmöjligheter ännu ej ut
redda nyheten inom radiotekniken sedan mitt sista meddelande 
utgöra otvivelaktigt de rön, som g-jorts med användning· av 
mycket korta våglängder. 

Man hade förr funnit, att ehuru i och för sig· en antenns 
strålningsförmåga starkt ökas med avtagande våglängd, så upp
vägdes dock denna fördel, dels därav att överföringen medelst 
korta våglängder starkt influerades av terränghinder, dels var 
den starkt beroende på årstiden och olika tider av dygnet, dels 
slutlig·en kunde man överhuvudtag·et icke överbygga stora eli
stanser med korta våglängder. Nu har man på de senaste åren 
g·jort härifrån starkt avvikande erfarenheter, i det man funnit, 
att även vid jämförelsevis små sändarenergimängder mottag
ning·sintensiteten är tillfredsställande även på de största i prak
tiken förekommande distanser. Härvid · har man gått så långt, 
att, uneler det att 200 a 300 meter förr utgjorde den undre 
vågläng·dsgränsen, så koncentrera sig försöksarbetena med korta 
vågor numera omkring trakten 30 till 20 meter. 

Det får väl anses bevisat, att elen strålning, som med så 
liten energiförlust når fram över så stora sträckor, ej längTe 
följer jordytan, utan förlöper i uppåt krökta banor. Diiremot 
är den fysikaliska förklaringen t ill denna strålningsväg·ens krök
ning långt ifrån utredd. Den första förklaring man tillgrep 
Yar: antag·anclet av t;tt s. k heavysideskikt i atmosfärens hÖgTe 
.regio,ner. Detta skikt, som för .. sin tillvaro skuUe tacka sol-
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strålningens ioniserande inverkan på de starkt förtunnade högre 

luftlagren, skulle enligt denna förklaring verlm som ett elektriskt 

ledande koncentriskt hölje omkring jordkulan, varigenom den ej 

jordbundna strålningen reflekterades ungefär som mot en me

tal1vägg. Detta förklaringssätt är med all säkerhet allt för 

summariskt och med verkligheten ej förenligt. Ett annat för

klaringssätt, som bland andra jag själv tillgripit och undersökt , 

kan i korthet beskrivas på följande sätt: Den elektromagnetiska 

strålnin g·en från en radiosändare antages lyda samma lagar, som 

gälla för ljusstrålningens förlopp genom 1uftlager av varierande 

täthet. Den icke jordbundna strålningen förlöper enligt detta 

förk]aringssätt efter liknande krökta banor som ljuset t. ex. vid 

det naturfenomen, som kallas för hägTing. Trots den stora skill

naden i frekvens är nämligen den för dessa banors krökning· 

bestämmande brytningskoefficienten för radiovågorna högst obe

tydligt mindre än ljusvågornas. 
För våglängder i området låt oss säga 400 till 70 meter 

fann man, att mottagningsintensiteten ej avtager kontinuerligt 

med växande avstånd från sändarestationen, utan till en hörjan 

raskt minskas ända till fullständigt försvinnande, därpå åter 

växer och förminskas ända till nytt försvinnande o. s. v., så 

att sändaren omgives av koncentriska zoner av mottagnings

intensitet, som varierar mellan O och maximala värden. Till 

förklaring av detta fenomen tänkte man sig· mottag·ningsinten

siteten som en resultant av den jordbundna stråJTiingen och 

strålningen mot rymden. Då den senare givetvis på grund av 

banans krökning vid inträffandet på mottagningsstället genom

löpt en längre väg än den förra, så skulle följaktligen avstånd 

förekomma, där de båda strålningarna genom 180° fasförskjut

ning upphäva varandra - interferens - , under det att där

emellan distanser finnas, där de båda strålningarna åter genom 

faslikhet förstärka varandra. Dessa fenomen låta sig väl in

passas i den sista teorien för rymdstrålningens krökning. 

Men när man studerar resultaten med de kortaste vågorna, 

uppstå nya betänkliigheter. Att de på varandra följande starka 

och svaga mottagningszonerna härvid så gott som alldeles för-
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svinna är visserligen också enligt samma teori väl förklarligt, 

om man betänker, att den jordbundna strålningens räckvidd allt 

mer förringas ju kortare vågorna bli. Nu påstå emellertid de 

som praktiskt arbeta på detta område, att vid användandet av 

mycket korta vågor , efter det den jordbundna strålningen ej 

längre kan iakttagas, en lång sträcka - ända tilll 1,000-tals km. 

_ uppträder, där ej heller den krökta rymdstrålningen mot

tages, utan denna ger sig först tillkänna på mycket stora av

stånd. Härför saknas enligt min åsikt varj e plausibel förklaring. 

Jag· vill emel[ertid ej underlåta att påpeka, att de försök, varpå 

dessa iakttag·elser grunda sig, så vitt mig är bekant, alla diri

gerats av de i och för sig kommersiellt förkla rliga strävandena 

att ersätta långdist anstelegraferingen medelst långa våglängder 

och stora effektbelopp med kortvågssändning under användande 

av små sändare och små effektbelopp . J ag anser den därför 

nu allmänt som faktum konstaterade omständig·heten, att mycket 

korta vågor först på mycket långa distanser kunna mottagas, 

långt ifrån slutgiltigt bevisad genom målmedvetet anordnade 

försöksserier . 
Huru föga utsiktsfulla försök äro att genom teoretiska över

läggningar förklara hithörande fenomen, inser man snart, när 

man betänker, att våra begrepp om den e)2ktromagnetiska strål

ningens fysikaliska natur äro i högsta gTad svävande. Som 

bekant så gott som avlivades elen gamla bekväma Maxwell

Herzska t eorien om etern som ett fö rmedlande medium, när 

man ej kunde konstatera, att på grund av jordens rörelse i 

rymden en därav betingad s. k. etervind b1åst e· förbi oss. Härav 

gavs upphov till de bekanta Einsteinska speciella och allmänna 

relativitetsteorierna, vilka visserlig·en, huru svårfattlig·a och 

n~otsträvigt mottagna de voro till en början, dock hade bland 

annat det goda med sig, att de visserligen ej löste, men helt 

enkelt avlägsnade det ofattliga oändlighetsbegTeppet. Nu hava 

på sistone amerikanska vetenskapsmän återigen konst aterat 

etervindens befintlighet, varför vetenskapen nu åter står vack

lande mellan de båda teorierna. Det sannolika är väl, att rela

tivitetspr inciperna innehåHa många korn av sanning·, men att 
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äe ej kunna giva oss ett uttömmande och tillfredsställande be

grepp om den elektromag·netiska strålningens natur. Detta 

kunna vi först vänta oss, när vi fått klarhet om samhandet 

mel:lan energi och materiel, respektive huruvida dessa båda kun

na omvandlas i varandra: Det förefaller mig, som om de nya 

rönen om den krökta radiorymdstrålningen borde föranleda de 

rent vetenskap]~ga forskarna till ett målmedvetet och intimt 

samarbete med radioteknikens män och att först g·enom ett så

dant samarbete båda parterna skulle hava utsikter att komma 

verkligheten, respektive förståendet av elensamma inpå livet. 

Det är naturligtvis, icke minst med hänsyn til:l vad jag

nyss framhållit, mycket svårt att profetera till vi}ka praktiska 

konsekvenser av radiotelmiken de nya erfarenheterna med kort

vågorna skola föra, men om man betänker, att å ena sidan 

1\!Iarconibollag·et för närvarande förp liktig·at sig att förse det 

hela jordklotet omspännande br ittiska imperiet med ett nät av 

stationer för långdistanstelegrafering, gTundade på kortvågs

principen, vilkas sändare skola utstråla flera l O-tals kw., å 

andra sidan en skolyngling i Djursholm med 30 watts tillrförd 

anodeffekt upprätthåller förbi ndelse med Australien, så gör man 

sig ovillkorligen den fråg·an, om icke redan sådana omständig-

heter av princip dödsdöma en i större omfat tning· t iUämpad kort

vågsteknik J ag kan inte frånkomma känslan av det olycksdigTa, 

som li gg·er i att - jag ber om förlåtelse för liknelsen - de 

över hela jordklotet mer eller mindre jämt utspridda 1,630 

millioner människorna skulle elektroakustiskt sammanpressas på 

en bikupas område. Bien hava ju, när det blir för t rångt i 

en kupa den möj ligheten att svärma och bilda nya samh ä1len , 

under det vi människor ohjälpligt äro bundna vid vår planet. 
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Hur grunden lades till det tyska nederlaget. 

En i stora högkvarteret anställd högre tysk sjöofficers 

vittnesbörd om förefintl iga svåra brister inom 

högsta kr igsledningen. ':' ) 

Det torde väl numera kunna betraktas såsom i det allra 

närmaste axiomatiskt, att den största, för att icke säg·a enda, 

möjlig·het en för tyskarna att föra världskriget t ill ett för dem 

gynnsamt slut, var och förblev oupplösligt förbunden med ett 

av dem från aUra första början genom största möjliga kraft

utveckling· tillkämpat, bestämt övertag· över motståndarna i 

väster d,. v. s. Frankrike och England; på ett utnötningskrig stod 

här uppenbarligen intet att vinna men väl mycket att förlora. 

Om alltså den tyska härens operationer i norra Frankrike, 

enligt beräkning·, lett till ett förkrossande nederlag för de 

fransk-engelska an11eerna före september månads utg·ång 1914 

och inom samma tid den tyska flottan, vilket långt ifrån var 

otänkbart, lyckats att i en huvuddrabbning besegra den engelska, 

hade för visso ganska goda utsikter förelegat för att redan då 

kunna tvinga Frankrike ut ur kriget och vad vet man väl om 

''') E n rid i'1 t·cb hiitjan fJ-;IIn~liilld a nh;"lll;m om p lats t"ii t dL'Illla 

nt·likel i E:ung-1 . lCI·ig~rclcn ska psa l<aclcmit' n s ! id s lu·irt hat · ill' t·cdii litö.r·v n 

<tvv is;tls mC'll fijt·k];u·i tig<' n n ll p l al:; tlit t'.i liitiHlf' lJc• t t'das till' Il tll ii,i li g·l'll 

Il·a 111 p ~t v:'u·ct1 c ll c t· ~o mtllill'l' ll. 
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huru detta i sådant fall ti ll slut kommit att g·estalta s1g för 
engelsmännen? 

I stort sett voro nog även, åtminstone i vad avser krig·
föringen till lands, dessa synpunkter såväl insedda som behörigen 
beaktade av elen tyska högsta krigsledning·en, varpå det närmast 
till hands liggande beviset återfinnes i tillämpanclet, åtminstone 
i dess huvuddrag, av den mång·omtalacle Schlieffenska operations
planen, vilken som bekant vid ett tvåfrontskrig hade till första 
mål att medelst en hänsynslös offensiv i väster snarast över
ändakasta där mötande lantmilitära maktmedel; först därefter 
ansågs tiden vara mogen för att gå bröstgäng·es tillväga även 
mot fienden i öster. 

Vid plan1äggandet av operationerna till sjöss fick den mot 
väster sålunda primärt inriktade tyska offensivandan emellertid 
icke motsvarande spelrum. Den i Nordsjön sammandragna 
Hochseef1otte tilldelades tvärtom en starkt defensiv roll, detta 
av politiska skäl, de där erhöllo nödtorftig strategisk betäckning 
bakom utfärdade direktiv om anordnandet av ett guerillakrig 
mot Eng)ands överlägsna flotta i ändamål att dymedelst söka 
utjämna styrkeförhållandena till Tysklands fördel innan något 
avgörande s}'ag t ill sjöss söktes eller antog·s. 

De högt ställda förhoppningarna på det tyska initialan
fallets effektivitet blevo emellertid icke infriade. Den Schlief
fenska planen, som i sin akademiska form f. ö. aldrig· blev fulil.t 
g-enomförd, strandade vid Marne och flottan förlorade genom 
henne påtvingad inaktivitet under höstmånaderna 1914 sin 
chance, vilken a~,drig skulle eller kunde återkomma. 

Mycket är, jämväl inom vårt land, hittintills skrivet om 
ledandet av Tysklands politik och omhänderhavandet av dess 
\·äldiga stridsmaskineri uneler dessa krigets första, så ytterligt 
betydelsefulla veckor. Som naturligt är hava hithörande fråg·or , 
och då i regel mer eller mindre ensidigt, behandlats av Iant
eller sjömilitära skriftställare allt efter ämnets natur och det 
element, å vilket de skildrade krigsoperationerna blivit utförda. 
Exempel på författare, som tagit sig· an den vida mer krävande 
uppg·iften att, frånsett erforderlig politisk orientering, järnsides 
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skildra huvuddragen av den högre krigföringen såväl till lands 
som sjöss, gives dock, och intages härvidlag ett bemärkt rum 
av den tyske viceamiralen H o p m a n, vilken i ett år 1925 

publicerat, synnerligen läsvärt arbete, Das Kriegstagebuch eines 
.deutschen Seeoffiziers, bl. a. underkastar krigföringen i stort 
under de första månaderna en allsidigt lagd kritisk gTanskning. 
Stoffet härtill har Hopman huvudsakEgen hopbragt under 
t jänstgöring i stora högkvarteret såsom chefens för Reichs
Marine-Amt., storamiral v. Tirpitz, närmaste man och med
hjälpare, vilken framskjutna ställning i och för sig torde utgöra 
en fullt tillräcklig borgen för vederhäftigheten hos de av honom 
sålunda inregistrerade iakttagelserna. 

Då jag trott det vara av allmännare intresse att för en 
gångs skull få se högsta krigsleclning·ens problem belyst ur 
sjörnilitär synpunkt, har jag verkställt nedanstående referat av 
Hopmans betraktelser häröver i vad avser Tyskland under 
världskrigets begynnelseakt, i anslutning vartill jag för egen 
del t illåtit mig framställa några allmänna betraktelser i det tid 
efter annan även hos oss omdebatterade ämnet. 

A. Inledning. 

»Der Krieg ist ein Instrument der Politik, er muss not
wendig· ihren Charakter tragen, er muss mit ihren Maassen 
messen. Die Fiihrung des l):rieges in seinen Hauptumrissen ist 
daher die Politik selbst, welche die Feder mit dem Degen 
vertauscht, aber darum nicht aufgehört hat, nach ihren eigenen 
Gesetzen zu denken». 

Denna Clausewitz' så utomordenUigt tänkvärda sats beled
sagar Hopman inlednin g·svis med några reflektioner rörande 
sammansättningen och halten hos den politiska riksledning, som 
vid krigsutbrottet fick sig pålagt det oerhörda ansvaret för 
länkandet av tyska folkets framtida öden. Resultatet av en 
sådan undersökning visar sig vara av övervägande nedslående 
natur. Läget 1914 syntes erhjuJa vissa likheter med elen mot 
:Fredrik den store i sjuåriga kriget riktade europeiska koali-

'.fidslcrift i Sjöväsendet. 8 
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tionen. Emellertid var Wilhelm II varken såsom statsman eller 
strateg någon Fredrik den store, vilkens snilles högsta kraft
utveckl;ing just utlöstes genom läget »Feinde rin g·sum». Han 
var ej heller någon Wilhelm den segerrike, som för sina fram
gångar hade att tacka en personlig· ansvarskänslas nervstarka 
mod, känslan för tingens verklighet och manlig storhet samt ett 
orubbligt förtroende till de av honom med säker blick utvalda 
rådgivarna. I Bismareks ställe stod en Bethmann-Hollweg, en 
man, som, enligt Tirpitz' karaktäristik, icke kunde något annat 
än gräva ned sig i t vivel och, i det Ögonblick England förklarade 
krig, själs11igt skakad medgav att hans statskonst störtat till
sammans som ett korthus. Den man, som skulle till lcmds leda 
millioner t yska krigare bar samma namn som den genialiske 
härföraren under senast e stora krig·, men var ingen ande av 
dennes ande, en duktige, ärlig, modig soldat med sunt och prak
tiskt förstånd, en gentleman i ordets bästa bemärkelse, men 
ingen man »mit jener Glut in seiner Brust, dem Lichte des 
Geistes, an dem sich die GJut des Vorsatzes, das Licht der 
Hoffnung alller anderen von neuem entzundem>. Såsom efter
följ are till greve von Schlieffen hade han i stort sett endast 
trampat vidare i dennes fotspår. Men hans brist på egen ska
pande kraft hade snarare förvanskat än förkovrat det motta.g·na 
arvet. Därtill var han en kroppsligen sjuk man och ett lever
lidande hade ingalunda förblivit utan inflytande på hans själs
liga krafter. Ledare för de tyska ~jöstridskrafterna var, enligt 
författningarna och sin vid mobiliseringen uttryckligen betonade 
vilja, kejsaren själv, och förblev så under kriget i större stra
tegisk bemärkelse vida mer än vad falloet var med krigföringen 
till lands, på vilket område han från första början avhöll sig 
från varje inblandning· av reell, innebörd. Sedan han avslagit 
von Tirpitz' anhållan om att få den strategiska ledningen av 
sjökriget åt sig uppdragen, förblev kejsarens huvudsaklige råd
givare på detta område chefen för amiral,staben, vilken befatt
ning vid krigsutbrottet uppbars av Amiral v. Pohl, en man, 
som i sitt bröst för visso icke bar den för lösandet av hela 
luig·ets största och mest avgörande uppgift - skakandet av 
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Englands sjömakt - erforderliga gnistan . Jämte och över ho
nom gjorde sig emellertid allt från krigets början chefens för 
marinkabinette, amiral v . Mi.iller, inflytande på kejsaren i fråga 
um disposition av flottan i hög grad gällande. 

B. Flottornas O]Jerationsplaner. 

Vad Tysklands flotta skulle uträtta var inga småsaker. Om 
fiendens överlägsenhet i landkriget redan syntes betydande, så 
var den till sjöss å andra sidan rent av överväldigande. Tyskland 
stod näm]agen , endast understött av den tämligen obet ydli ga 
Cisterrikisk-ungerska flottan , mot Europas tre· starkaste sjömak
ter: Englands, Frankrikes och Rysslands. Den förras numeriska 
överläg·senhet över den tyska flottan kunde, sedan aHa fartygs
Idasser summariskt sammanräknat s, uppskattas till vä1 det dubb
la. Dess väsentliga del var sedan årata1 med front mot Tyskland 
sammandragen i hamnarna på Storbrittaniens ost- och sydkust. 
Tysklands fullständiga avskärande från förbindeJ!sen med världs
haven , vilket, som man på den tiden allmänt antog, måste med
föra Tysklands snara strypande, kunde endast undgås g·enom 
ett avgörande slag mot den engelska huvudflottan i Nordsjön . 
Härom var man i Tysklands ledande sjömilitära kretsar full
ständigt på det klara . Rörande de engelska operationsplanerna 
var på tysk sida föga ],änt. Pressmeddelanden av allmän art 
och fragmentariska fram ställningar av senaste årens flottman
Övrar, hade endast kunna bilda underlag· ti1J vissa förmodanden 
rörande dessas innebörd. Att Eng·land skulle våga sig på att 
anfalla den tyska flottan i dennas hamnar och stödjepunkter 
ansåg man sig· å tysk sida med hänsyn till sjöbefästn ingarnas 
tillstånd samt torped- och minvapnens betydande utveckling ej 
Lehöva räkna med. Ett engel.skt misslyckande skulle ju hava 
inneburit en oerhörd förlust i prestige för flottan, varigenom 
ock det engelska folket skulle gått miste om det starkaste kittet 
för sammanhållande av dess nationelia kraft och tillfö1'sikt. 

Den andra metoden representerades av en närblockad av 
Nordsjökusten och infart sportarna till Östersjön. En sådan var 
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även, i kombination med besättandet av Borkum och Emsmyn
ningen, efter vad som nu är bekant, ända ti1Jl året 1911 av 
engelska amiralitetet planerad. Sedermera hade emellertid 
Vvinston Churchill, i egenskap av förste amiralitetslord, vid till
trädet till nämnda befattning· låtit revidera krigsplanerna och 
i funt samförstånd med de högre befälhavarna på flottan t. v. 
fas tslagit fjärrblockad som norm för desamma, vilket även av
speglade sig· i de engelska flottmanövrarna 1912 och 1913. 

Vid f järrblockad måste räknas med ett avspärrande av 
Nordsjön ungefär å linjen Skottlands nordspets - Södra Norge, 
som i så fall endast bevakades av lätta stridskrafter, under det 
att slagflottan stödde sig på sina operationsbaser och stödje
punkter i Scapa Flow, Cromarty och Rosyth. I Engelska Kanalen 
lmnde man förutse sammandragandet av äldre s1agskepp och 
lättare stridskrafter. Fjärrblockaden framstod för den tyska 
flottan otvivelaktigt som den minst önskvärda formen för krig
föringen. England blockerade Tyskland redan genom sitt läge. 
Lik en väldig dammbyggnad avskiljde det Nordsjön från världs
havet, genom sina hamnar å de långsträckta syd- och ostkus
terna flankerande in- och utfallsvägarna från och till oceanen. 
Varje långvarigare framstöt av tyska flottan innebar därför en 
fara för hela den engelska flottans koncentration mot den förra 
och betydde alltså, vid brittiska flottans numerära överlägsenhet 
samt en personell krigsberedskap, som ej fingo underskattas, 
ett farligt vågstycke. Emellertid motsvarade fjärrblockaden 
ingalunda den eng·elska sjökrigföringens traditionella offensiv
anda. Och särskilt var att vänta att täckandet av de till 
Frankrike dirigerade engelska trupptransporterna skulle bringa 
betydliga delar av eng·elska flottan i närheten av de tyska kus
terna, ävensom att tyska demonstrationer mot engelska kusten 
simile från brittiska folket framtvinga höga rop på skydd av 
flottan. 

Operationsordern till tyska högsjöflottan för krigföringen i 
Nordsjön löd i korthet sålunda: »1. Operationernas mål skall vara 
att skada engelska flottan såväl genom framstötar mot bevak
nings- och blockadfartyg i tyska bukten som genom en ända 
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fram mot engelska kusten framskjuten hänsynslös torped-, min
och, om möjligt, u-båtsoffensiv. 2. Sedan genom denna krig
föring en eftersträvad styrkeutjämning· åstadkommits skall, 
efter beredskapshållande och koncentration av alla stridskrafter, 
ett försök göras att under gynnsammast möjliga omständigheter 
insätta flottan till slag. Skulle dessförinnan ett dylikt tillfälle 
till slag yppa sig skulle detta likaledes utnyttjas». 

Bedömandet av när »g·ynnsamt tillfälle till slag» kunde an" 
ses hava uppkommit, var visserligen överlämnat åt högsjöflottans 
chef, och ej hell:er var ett aktivt uppträdande av flottan inom 
tyska bukten sagda chef förbjudet utan tvärtom anbefallt. Men 
detta oaktat var operationsordern i sin avfattning ett missgrepp . 
Den syntes nämligen snarare hava till ändamål att förlama än 
befordra ledarens initiativ och erbjöd denne möjlighet att söka 
täckning för overksamhet och tillbakahållande bakom en strängt 
bokstavlig tolkning· av densamma. 

Om sålunda icke utsikterna för Tysklands unga flotta i det 
forsta eldprov, som nu förestod henne, framstodo såsom särskilt 
lysande kunde dock stora resultat må hända hava stått att 
vinna genom en ögonblicklig handi"ing av djärvaste slag. Här
emot talade emellertid å andra siclan ej oviktiga skäl. För den 
händelse de första avgörandena i lanclkrig·et föllo i den riktning, 
som tyska operationsplanen utstakat, och således Belgiens över
rumpling och Frankrikes nedslående kunnat g·enomföras under 
några få veckor, så hade ett förhandsinsättande av tyska flottan 
måhända icke varit ändamålsenligt. Tvärtom kunde ett mot 
Englands herravälde till sjöss riktat småkrig·, som baserats på 
belgiska och franska kanalhamnar, utföras mycket verksammare 
än från det starkt indrag·na hörnet uppe i tyska bukten och 
därigenom kunnat ännu mera underlätta Bachseeflottes ingri
pande. Sådana synpunkter kunde emellertid ing·alunda rätt
färdiga dennas helt avvaktande hållning· under de första krigs
veckorna. De vid denna tid utförda min-, u-båts- och kryssare
företagen fingo mer eller mindre karaktären av stötar i luften 
utan påtaglig·a resultat och utan att ens inhösta några uppJ,ys
ningar rörande engelska flottans rörelser. Ej heller voro de 
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tillrräckligt eftertryckliga för att förmå den i Scapa Flow lig
gande eller i norra Nordsjön under taktiska och arti lleristiska 
övningar sysselsatta Grand Fleet att övergiva sin välbetänkta 
tillbakadragenhet. Jellicoe uppnådde fu}Jständigt ostört sina 
krigsmål, trupptransporternas säkrande, skyeld mot fientliga 
}anclstigningsföretag och Nordsjöns avspärrande, utan att utsätta 
sina st ridskrafter för några förluster genom ett tyskt småkrig·. 
För att förmå engelska flottans huvudstyrka att nalkas de tyska 
kusterna· hade erfordrats starkare medel. Man räknade även 
på engelsk sida med ett energiskt störande av transporterna 
över Kanalen. Denna tyskarnas underlåtenhet betecknar Jel.licoe 
som en brst på offensivanda, vi lken hade förvånat icke allenast 
honom utan jämväl flertalet brittiska sjöofficerare. Enligt 
Hopmans åsikt hade ticlig·ast möjligt utförda, om även endast 
korta, framstötar med den samlade tyska flottan län gs holländska 
kusten till höjden av Texel tvungit det engelska amiral~tetet till 
motåtgärder, varigenom på ett tidi gt stadium betydliga delar av 
engelska flottan bragts dit motståndaren önskade e]Jer till tyska 
bukten och närheten av angränsande kuster. Om det i så fall 
hade lyckats tyskarna att få känning· med fienden och i all 
synnerhet om tillfälle härv id beretts dem att få utföra nattliga 
torpedanfall, så hade måhända de tyska jagarna kunnat få ut
föra det g·oda arbete, som J ellicoe åsyftar då han skri ve r: »the 
branch of the German Navy, from which I expected very good 
vvork, was the destroyer serv1ce» . 

C. Den tyska här-ens operationsplan. 

Den tyska härens operationsplan var, såsom tidigare på
pekats, en t yvärr redan starkt utvattnad produkt av generalen, 
g-reve v. Schlieffens hand. Den innefattade ett framträngande 
genom Belgien samt en överflygling och omfattning av franska 
armen från Belgien och Nord-Frankrike, varigenom den franska 
härens redan i och för sig starkt böjda front, avskild från Paris 
och med ryggen st älld mot Rhen och Jurabergen, skulle tvingas 
ti ll ett förintelseslag. Armens huvudstridskrafter skulle för detta 
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ändamål på högra flygeln och i mitten koncentreras till stöt
armeer och den svängande flygelns formering göras så djup att 
dess framskjutande till belgiska eller nordfranska kusterna däri
o·enom var säkrad. I r ikslanden förutsågs endast ett svagt 
;-ränsskydd, som i händelse av en fransk framstöt, om så er
fordrades, borde vika tillbaka över Rhen i avsikt att så långt 
som möjligt avlägsna fransmännens högra flygel från eget lands 
kraftkällor och samtidigt hindra den från att hastigt kunna 
komma till den vänstra flygelns understöd. Framg·ång·en av 
denna plan, som åsyftade »icke många men en seger» var helt 
beroende av norra flygeln , som därför måste gÖras och hållas 

· så stark som möjligt. 
Den plan, efter vilken den tyska hären i augusti 1914 upp

marscherade, företedde icke mer den klassiska följdriktigheten 
i Schlieffens tankegång· . . Å ena sidan skulle möjligheten av ett 
f ientligt infall i riksländerna eller t. o. m. i Syd-Tyskland allt 
för mycket hava upprört kejsarens lianelsfaderliga känslor och 
3. andra sidan hade man hållit det för riktigt att vid södra 
flygeln så länge binda de häravdelningar, vilkas uppryckande 
på den hög-ra flygeln ti ll följd av uppmarschlinj ernas överbe
lastning kunde äga rum först under ett senare skede av opera
t ionerna, tills dess transportvägarna i norr blivit frigjorda. 
Detta hade haft till följd uppställandet av tvenne armeer, den 
6. och den 7. i riksländerna. Förberedelser för deras snara 
transporterande till den nordliga flygeln voro emellertid i tid 
träffade. 

I öster, mot Ryssland, hade planerats en defensiv, som räk
nade med ett t illfälligt uppgivande av ej oväsentliga landsdelar. 
Efter Frankrikes krossande skulle så i öster följa en avgörande 
stöt, som lovade allt större resultat ju läng-re fi enden inträngt 
i landet. Det erfordrades i sanning att vara ägare till starka 
nerver för att underkasta sig något dylikt, men Schlieffen lär 
ju också en gång· hava sagt: »Och då ryssarna anlända till Berlin 
f å vi icke visa oss svaga nog att därav låta leda oss från vårt 
förnämsta mål, Frankrikes krossande. Ju längre de framtränga, 
ju lättare är det för oss att sedan avskära den1» . 
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Kraftmätningens tyngdpunkt låg vi d nedre Rhen . Belg-ien 
Yar den franska inkörsporten härtill. Den som först försäkrade 
sig om densamma, försäkrade sig ock om ett försprång, som 
ställde den slutliga segern i utsikt. Trots den tyska uppmarsch1. 
vi dlådande fel tillf'öll detta försteg- Tyskland och hade därstädes 
ock förblivit om blott även i fortsättningen den Schlieffenska 
planens grundlinjer blivit . med järnhård konsekvens fasthålln a. 

D. Tysldands utsikter att vinna loriget. 

Vissa utsikter f ör Tyskland att genom ett hastigt segerlopp 
spränga den för dess förintande bildade koalitionen ~Örelågo 

alltså, men tyv~rr drog den tyska hären ej så välrustad i f ält 
som önskligt hade varit. Brist på beslutsamhet och politiskt 
mod hos regering·en tillika med kortsynthet hos representationen 
hade under de båda senaste decennierna givit upphov till ett 
stillastående i arbetet på förstärkande av Tysklands militära 
slagkraft, som med hän syn till grannarnas feberaktiga rustningar 
ingalunda var försvarligt . Tysklands folkkraft var militäriskt 
sett ej i tillräcklig grad utnyttjad. Det var icke Tysklands 
överdrivna utan tvärtom dess i förhållande till folkkraft och 
nationalförmögenhet otillräckliga krigsförberedelser, som föran
lett dess motståndare att gå till krig. Här var politiken Tysk
lands öde, politiken hos en man som satt på Bismareks stol men 
som »politisch und finanziell nicht in der Lage war» att under
stödja de mest trängande krav på medel till försvaret s vidmakt
hållande, icke finansiellt emedan han liksom Wermuth':') betrak
t Ade försvarsväsendet som ett »geldfressendes Ressorb samt 
fruktade riksdagens internationellt betonade partier, och icke 
politiskt , emedan han såsom god kälkborgare hyllade det kråk
vinkelmässig-a mottot »Framför allt : reta icke fiendem>. 

Alla stora statsmän äro även strateger i detta ords vidaste 
bemärkelse. Kejsar Wilhelm I har lämnat Bismarck det vits
ordet att han äg·de en soldats hj ärta och sinne. Bethman-Hollweg· 
saknade varje droppe av soldatblod; han var den typiske repre-

':') Bcllunnn-Hollll·cg.-; l"jn;tll ölllinlslcr . 
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sentanten för den ansvarsskyg-ge byråkraten . Och vid hans sida 
stod som fältherre en man, vilken själv kände sin otillräcklighet 
och av den här, som av honom skulle ledas, ing·alunda betraktades 
såsom någon härförare av större mått. 

Så drog, säg-er Hopman, Tyskland ut i kriget utan statsman 
och utan strateger. För så vitt icke under nödens tryck andra 
politiska och militära ledare snart nog framträdde för att fram
kalla och utlösa de hos Tysklands folk nedlagda väldiga krafterna, 
voro framtidsutsikterna för visso mörka. Ty män skapa histo

r ien, icke folk. 

E. Tyska högs.iöflottans beredskapshållande. 

Hochseeflotte samlades efter krig·sutbrottet på Jade. För 
att i behörig tid bliva underr:"ittad om fientliga stridskralters an
nalkande förlades utanfö r Helgalandsbukten en skärm av jagare 
och där bakom ett antal kryssare. Den tröttande vakttjänsten, 
den långvarig·a men sällan till utlösning kommande stridsbered
skapen ställde, frånsett överansträng-ning· av fartygsmateriel, 
höga fordringar på officerarnas och besättningarnas mod och 
uthållighet. De hade tänkt sig kriget helt annorlunda och 
önskade endast att föras mot fienden. Må vara att tyska flott
ledning·en av strategiska och politiska gTunder ej såg sig i stånd 
att infria de förhoppnin gar, som närdes av unga officerare och 
matroser, ~å vara att den genom operationsordern och andra 
omständigheter måste avstå från snabba offensivstötar i riktning 
mot den engelska kusten , men trots allt detta borde flottan dock 
fått röra på sig·, ut från det gula vattnet på Jade i elen rena 
sjöluften och kampatmosfären, som verkade så uppfriskande på 
hjärtan, sinnen och nerver. 

Orsakerna till flottans tillbakahållande lågo emellertid ej 
enbart hos hög·sta krig-sledningen. Från början g-jorde sig- visser
ligen kejsarens, eller rättare sagt hans rådg-ivares, direkta in
flytande starkt gällande. Sålunda ingick t . ex. den 8 augusti i 
stora hög·kvarteret underrätt else om att fientlig·a stridskrafter 
koncentrerats framför inloppet till Engelska Kanalen för täc
kande av pågående trupptransporter. På uppdrag av kejsaren 
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beordrade då chefen för amiralstaben flottans chef att framsända 

jagare, minfartyg och u-båtar till anfall, men framhölls i sam

band härmed uttryckligen att även under föreliggande expedi

tion operationsorderns grundanvisningar skulle följas. slag

flottans insättande var härigenom bortfuskat. Betecknande för 

den synvinkel, under vilken r ikskansleren Bethmann Hollweg 

vid denna tid betraktade det strategiskt-politiska läget, äro vissa 

dagboksanteckningar av amiral v. Pohl. Av dessa framgår så

lunda att rikskanslären för sin del ej ansåg sig kunna tillråda 

denna framstöt ens med lätta stridskrafter. Han va·r nämligen 

på grund av vissa yttranden av furst Lichnowsky*) fångael i 

den föreställningen, att Eng'land så fort som möjligt önskade 

draga sig ur kriget . Efter operationens inledande telefonerade 

han till v. Pohl. »Mitt samvete lämnar mig ingen ro. Efter 

grundligt övervägande anser jag det vara troligt att England 

håller sig tillbaka för att ej giva någon anledning till krigets för

längande. Det vore sannerligen önskvärt att vi förfore på lik

nande sätt, för att bereda England möjlighet att åvägabring·a 

freden ». Varje kommentar till en så högeligen egendomlig upp

fattning· synes Hopman överflödig. Det vittnade tillräckligt tyd

ligt om den politiska och strategiska naiviteten och den full

ständiga obekantskapen med krig'ets väsen hos den ansvarige 

ledaren av tysk politik. I fullständig motsats härtill yttrade 

v. Tirpitz då chefen för amiralstaben underrättade honom om 

den planerade u-båtsoffensiven, att därpå trodde han alls icke, 

utan borde i stället hela flottan gå ut och slåss. 

F. Den tyska hcirens strategiska upp1narsch. 

Den tyska härens strategiska uppmarsch utfördes planmäs

sigt och i mönstergill ordning. För att operationsplanen i väster 

skulle lyckas, erfordrades en snabb erövring av fästning·en Liege, 

som spärrade vägen för högra flyg·elns inmarsch i Belgien. 

Kuppen lyckades tack vare överste Ludendorffs personliga in-
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gripande redan den 6 augusti men dock endast så till vida som 

fästningens kärna föll, under det att fortgördeln alltjämt förblev 

i försvarames händer. Först sedan svårt artilleri i form av 

42 cm. haubitser blivit insatt i striden föll fästningen i sin helhet. 

1. och 2. armeerna strömmade nu in genom Öppningen mellan 

Namur och Brussel och den planerade omfattningsrörelsen hade 

fritt rum att utveckla sig. Samtidigt ansattes på den södra 

flygeln en fransk deloffensiv, som dock den 9 augusti blev hejdad 

vid Miilhausen. 
Omkring mitten av augusti var härarnas uppmarsch av

slutad och operationerna kunde börja. 
De närmaste dagarna medförde också de första större kraft

mätningarna å västfronten. Fransmännens som motåtgärd mot 

elen tyska omfattningen ansatta offensiv i Lothringen avstan

nade. På tysk sida lyckades planen att locka fienden i en fälla 

så till vida, att 6. armen vek tillbaka för den franska stöten i 
nordlig riktning· mot Saar, varigenom de till höger och vänster 

härom stående 5. och 7. armeerna kornmo i en överflygande 

ställning. Tyvärr vände emellertid 6. armen, som endast högst 

motvilligt gått tillbaka, redan den 20 augusti om och angrep, 

utan att högsta härledningen sökte hindra det, motståndaren 

samt jagade denne tillbaka på andra sidan om fästning·sg·ördeln 

med en förlust av 12,000 fångna och 250 kanoner. Denna seger 

hade visserligen överändakastat den franska operationsplanen, 

men något Cannae, något förintelseslag· i Schlieffens anda, hade 

det icke blivit. Då Tirpitz den 22 augusti av Hopman under

rättades om vad som förefallit, yttrade han : »Det är ingen seger, 

annars hade det blivit åtminstone fem gånger så många fångar 

och tagna kanoner. Det är ett strategiskt återtåg· av frans

männen, som komma att ställa upp sig på nytt bakom Marne». 

Strax därpå, elen 22 augusti, stötte i mitten av tyska fron

ten fransmännen s 3. och 4. armeer vid Longuyon-Longwy och 

Neufchatel i sydliga Belgien på tyska 4. och 5. armeerna, men 

veko redan den 23 slagna tillbaka mot Maas. Utgången av dessa 

båda sammandrabbning·ar hade medfört, att oron för tyskarnas 
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vänstra flyg·el hävdes. Denna hade alltså jämlikt den ursprung

liga planen mycket väi kunnat försvagas och lämna ifrån sig 

en betydande del av sina trupper till omfattningsflyg·eln i norr. 

Tyvärr kunde högsta krigsledningen ej förmå sig härtill , utan 

engagerade sig i stället allt mer i planerna på en dubbel om

fattn ing av franska hären, som borde leda till ett förintelseslag· 

i stor stiL Till grund härför låg d~n uppfattningen att de 

franska fästningarna Epinal, Toul och Nancy skulle falla lika 

hastigt som Liege coh Namur, och att den i djärvt segertåg 

hamsvepande norra flygeln ingen vidare förstärkning behövde. 

Där hade den 22 aug·usti den tyska 2. armen vid Charleroi till

hakakastat den 5. franska. Den sydligare stående 3. tyska armen 

hade ej ingripit i motståndarens flank och ryg·g. Det saknades 

i bägge tyska armeernas ledningar den nödvändig·a överblicken 

över det oförlikneligt g·ynnsamrna läget, och högsta härledningen 

var för långt avlä1g·sen för att i rätt tid kunna hinna avgiva 

erforderliga anvisningar. Hopman hade den 21 augusti på af

tonen hört en bekant general säga: »l morgon uppleva vi i 

Belgien ett Sedan». I stället hade för andra gången en del av 

franska hären undgått ett Cannae, emedan högsta härledningen 

hade avhållit sig från att i rätt tid ingripa i händelserna på 

slagfältet. 
Den 23 augusti hade högra flygelns yttersta del, L armen , 

slagit engelsmännen vid Mons och drev dem nu bort från kusten 

i riktning mot Paris. Sålunda hade hittills alla kraftmätningar 

på västfronten slutat med framgång för de tyska vapnen. Alla 

franska offensivstötar hade strandat ·och det utslagsgivande 

momentet i den tyska operationsplanen, omfattningsrörelsen 

genom Belg·ien, var lyckligen genomfört. 

Fästningarna föllo oväntat hastigt, hela fransk-engelska 

hären var stadd i fullt återtåg och ryktena om dess moraliska 

sammanbrott växte i styrka. 
»Wenn die Biätter fallen, kehren meine Truppen zuriick» 

yttrade fylld av tillförsikt vid denna tidpunkt kejsaren. 

Såclana och liknande omdömen läto vid den ticlen ofta höra 

- 131-

sig·. Till det fåtal, som ej såg· fullt så förhoppningsfullt på läget 

hörde Tirpitz och krigsministern, general von Falkenhayn. Den 

förre framhöll hurusom Frankrikes motståndskraft ännu icke 

var bruten och att fortsatta strider förestodo, som bleve allt 

svårare ju längre de tyska trupperna framträng·de. Men all

deles särskilt betonade han att, även i händelse av Frankrikes 

sammanbrott, huvudfienden, England och det brittiska imperiet, 

ännu icke vore besegrad. Men hänsyn till den förestående kam

pen mot det engelska herraväldet till sjöss framställde han till 

högsta härledningen förslag om att sammanföra flottans talrika 

reservmanskap till en marindivision, som kunde besätta de bel

giska och franska kanalhamnarna och därifrån förbereda det 

lilla krig·et med torped- och minfartyg mot de engdska sjöstrids

krafterna i Engelska Kanalen. Högsta härledningen ådagalade 

emellertid föga intresse för detta uppslag. Moltke var sjuk 

oeh överkvartermästaren, general v. Stein, förhöll sig fullstän

digt avvisande ända tills det Tirpitz gick i god för att divisionen 

~kulle bliva ställd under armen. I allmänhet hade man inom 

generalstaben knappast ännu någon förnimmelse av vilken roll 

Eng'land och kraftmätningen till sjöss måste och även skulle 

komma att spela i detta krig. 
Krigsministern yttrade sig för det mesta vida mindre tillits

fullt än vad man var van att höra från herrarnas i generalstaben 

sida. Bestämd motståndare till den dubbelsidig·a omfattningen, 

betonade han de svåra och nödiga förluster den vänstra flygelns 

framträngande genom fästningsgördeln måste medföra och ytt

rade att endast det noggrannaste fasthållande av den Schlief

fenska planen på en ensidig omfattning från norr lovade att 

medföra något resultat. Ännu den 28 augusti hade han energiskt 

hävdat denna ståndpunkt i generalstaben och framhållit nöd

vändigheten av att sky1~clsammast förstärka den högra flygeln 

medelst delar av 6. och 7. armeerna. »Man warf ihn», intyg·ade 

den senare stupade general v. Wenninger, »mit diesem Gedanken 

aus dem Schulhaus in Luxemburg, wohin der Generalstab gerade 

iibergesiedelt war, förmlich heraus». 
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G. Avsi:indanclet et<) förstärkningar till Ostlronten. 

Under tiden hade emellertid skickelsedigra avgöranden träf

fats. I oro för de östliiga p rovinserna, varest efter det oavgjorda 

slaget vid Gumbinnen den tyska överbefälhavaren, general

överste v. Prittwitz, hade för avsikt att retirera bakom 

Weichseln, beslöt sig högsta härledningen, Övertyg·ad om att den 

fransk-engelska hären ej mera vore i stånd att bjuda något 

väsentltigt motstånd, för att sända förstärkningar från väst- tilJ 

ostfronten. Från början hade man härför avsett sex kårer, ett 

antal som dock minskades först till fyra och slutligen till två. 

Utsedda härtill blevo gardesreserv- och II. kårerna, som efter 

Namurs fall blivit frigjorda och omedelbart därpå transpor

terades i väg. Det är och förblir oförståeligt huru man kan 

giva sig tiH att så försvaga huvuclstrids- och omfattningsflygeln , 

men någon hemlighet är det nu ej längre att personlig hänsyn 

till Juanprinsarne Wilhelm och Ruprecht, från vil!kas armeer 

förstärkningarna bort lämnas, härtill bidragit . I alJa fall yttrade 

Moltke t ill Tirpitz att han väl ändå ej kunde sönderstycka ar

noeerna för de båda kronprinsarna. Då Tirpitz berättade detta 

för Hopman, tilllade han : »Ich hätt e mal sehen wollen, was der 

alte Felclmarschall Moltke in solchem Falle gesagt und getan 
haben wurde». 

Avsändandet av de båda kårerna ostvart var en svår för

syndelse mot Schlieffen-planens innersta andemening·. Man be

rättar hurusom Schlieffen på sin dödsbädd såsom sitt sista ord 

skulle hava sagt: »Gör. mig blott högra flygeln stark! » Hade 

man redan vid uppmarschen och efter avgörandena i 1 othringen 

och vid Longwy handlat häremot, så bl,ev detta ytterligare för 

svagande av högra Jlygeln helt enkelt ödesdigert. Denna åtgärd 

var så mycket mer ofattlig, som tyskarnas hittills varande fram 

gångar dock måst köpas med avsevärda förluster och ammuni

tionsförråden redan började bliva knappa. Den fortsatta fram

marschen medförde såväl för skyddandet av elen långa etapp

linjen som för Antwerpens och Maubeuges innes~utande en be

tydande kraftförbrukning, som blott kunde utjämnas genom 
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efterfölj ande starka reserver. Men sådana voro ej längTe till

gängliga. De kämpade under svåra förhålllanden f ramför Epinal 

och Toul eller rullade i väg mot Ostpreussen. Men ännu 

härskade, tack vare de tyska truppernas glänsande prestationer, 

fast tilltro om seger, som ytterligare stegrades sedan g·eneral

överste v. Hindenburg, redan innan de båda från västfronten 

avsända kårerna fram kommit, den 28 augusti genom det oför

likneliga slaget vid Tannenberg· tillintetgjort 2. ryska armen un

der general Samsonow. Där blev det tack vare genial ledning 

en operation efter Schlieffens sinne, ett Cannae, utförd på ett 

s:1 fulländat sätt att krig·shistorien knappast kan uppvisa dess 

make, under det att i väster två gång·er ett liknande eller må

hända ännu gynnsammare läge förblivit outnyttjat! 

H. Förspelet till Marne. 

Under det att i första hälften av september intet av vikt 

tilldn;>g sig på sjön, inträdde inom lantkrigföring·ens område en 

Letydelsefull, ja den säkerligen allra bet ydelsefullaste vändnin

gen i he1a kriget, Marneslaget. Såsom ovan framhållits voro 

stridskrafterna på härens högTa flyg·el icke mera tillräcklig·a för 

de omfattande operationer, som ålågo dem jämlikt den Schlief

fenska t anken. I stället för att från västlig riktning omfatta 

Paris eller som Schlieffen skall hava uttryckt sig »elen rechten 

Flugelmann unserer A rmee mit dem Ärme am eng"lischen Kanal 

längsstreifen zu lassen» nödg·ades man för omfattning·en sväng·a 

in ost om Paris. Därigenom blev den nordliga franska flygdn 

fri och hotade, stödd på Paris och kraftigt förstärkt genom 

hastiga truppförflyttningar syd ifrån, den tyska högra flanken. 

Man kan icke förstå att denna iög·onfallande fara icke förr 

observerades av generalstaben och förkl>aringen härtill kan en

dast sökas i ett fullständigt underskattande av den f ranska 

härens motståndskraft. Ännu den 3 september fö rklarade hög

sta härledning·en avsikten vara att tränga ned den franska hären 

i sydostlig r iktning från Paris. Först den 5 insåg man faran 

av den av Joffre in ledda omfattn in gen av tysl<a högra flygeln 
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och beslöt sig-, med slutg-iltigt uppgivande av den Schlieffenska 
operationsplanen, för en alldeles ny operation, som i sig inne
fattade en förskjutning av tyngdpunkten från hög-ra flygeln till 
elen vänstra och centern. Härefter skulle l. och 2. armeerna 
stå kvar mot Paris' ostfront, 4. och 5. armeerna göra en fram
stöt i sydvästlig riktning mot fästningsfrontens Toul-Epinal ryg·g 
samt 6. och 7. armeerna fullfölja redan igångsatt frontalLanfall 
mot Toul-Epinal; 3. armen slutligen skulle efter omständigheterna 
ingripa till understöd antingen till hög-er eller till vänster. I 
stället för den Schlieffenska omslutningen av franska hären 
mellan Paris och Jura satte nu generalstaben som mål frontens 
genombrytande och fiendehärens spräng·ande i två delar, en vid 
Paris och en vid ostgränsen. Det var en nödfallsåtgärd, rörande 
vilken orderna kommo för sent. l. armen hade redan (med 
undantag av 4. res. kåren) svängande i sydlig· riktning över
skridit Marne då den på e. m. den 5 september fick klart fö r 
sig faran av den omfattning som hotade från general Manourys 
sida. Kvarlämnande två kårer på södra sidan av Marne,. åter
tågade då skyndsamt l. armen och ilade till 4. reservkårens 
undsättning. Härigenom parerades det franska flankang-reppet 
och genom de två syd Marne stående kårernas förening med 
huvudstyrkan blev läget ock helt omkastat. På morgonen den 
9 september var fransmännens norra flygel fullständigt omfattad 
och en fullständig· tysk seger låg inom räckhåll. Syd om Marne 
hade genom l. armens tillbakadrag·ande mellan denna och 2. 
armen uppstått en lucka, i vilken engelsmännen sakta trängde 
sig in. Två kavallerikårer, det man i brist på reserver kunde 
sätta häremot, veko långsamt til~baka . På morgonen den 9 
september överskredo engelsmännen Marne. Allvaret i det läge 
som härigenom uppstod för l. armen skulle försvinna i samma 
iigonbJ:ick som operationen mot Manourys arme lyckligen genom
förts, varigenom för flankangrepp erforderliga stridskrafter fri
gjorts. Även vid 2. armen, som för mötande av angrepp från 
.franska 5. armen hade måst något draga tillbaka sin högra 
flygel, kom en förbättring av läget tilil stånd, i det att dess 
vänstra flygel i förening med 3. armen tillbakakastat g-eneral 
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Fochs arme och trängde sydvart. Alltså kunde förväntas att 
även här stridskrafter skullte bliva tillgäng-liga för en flankstöt 
mot franska 5. armen och engelsmännen. 

4. och 5. tyska armeerna stötte under sitt framträngande 
på starkt motstånd och kommo endast långsamt framåt. Även 
den Elsass-Lothringska fronten, 6. och 7. armeerna kommo i 
stockning i den franska fästningslinjen. Insikten om den dub
belsidiga omfattningens outförbarhet föranledde nu högsta här
ledningen att under växande oro för sin högra flygel den 5 
september utfärda order om att 6. och 7. armeerna skulle var
dera klargöra en kår för avsändande nordvart. På så sätt voro 
sakerna den 9 september ställda på sin spets. Tack vare tyska 
l. armens beundransvärda prestationer började emellertid vågen 
sakta sjunka tiH Tysklands fördel. Den tyska högsta härled
ningen, som alltjämt satt kvar i Luxembourg 200 km. bakom 
fronten, hade allt sedan den 5 september fullständigt avhånit 
sig från varje ing-ripande i operationerna. De långa avstånden, 
samt de ännu bristfäUiga radio- och trådförbindelserna, för
svårade i hög grad överblicken och den enhetliga ledningen. 
Dessutom funnos inga reserver vidare att insätta. Först den 
8 september gav ett uppfångat radiomeddelande vid handen att 
en lucka uppstått mellian l. och 2. armeerna och att de där
emellan stående kavallerikårerna voro stadda i återtåg·. Då 
sände generalstabschefen efter föregående överläggning, vid 
vilken chefen för operationsavdelningen, överste Tappen, överste 
von Dommes och överstelöjtnant Hentsch deltogo, den sistnämnde 
till cheferna för 3., 2. och l. armeerna med muntligt uppdrag 
att orientera sig om läget och i anslutning härtill »falls auf 
dem rechten Fhigel bereits riickwärtige Bewegungen eingeleitet 
seien, zu versuchen diese so zu dirigieren, dass die Liicke 
zwischen der l. und 2. Armee geschlossen werde möglichst in 
der Richtung Soissons». (Tappens berättelse den 4 april 1917). 
Överstarna Tappen och Dommes hava sedermera intygat, att 
det vid denna överlägg·ning uttryckligen betonades att man 
måste hålla ut och undvika aHa återgående rörelser. På ett 
tillbakadragande av härens högra flygel hade då varken Moltke 
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eller någon av dem haft den ringaste tanke. Ej heller hade 
Rentsch erhållit någon som helst fullmakt att »im Notfalle 

riickwärtige Bewegungen anzuordem>. 

I. H entschs rnission. 

Rentsch for H 8 f . m. den 8 september närmast till 3. 
armen varest han fann läget gynnsamt och härom jämväl ingav 

vederbörlig rapport. Fram emot kl. 8 e. m. anlände han till 
2. armens överkommando. · Där betecknade armechefen och 
dennes stabschef l1äget på vänstra flygeln som gynnsamt och 

på den bakåtböjda högra flygeln såsom hotat, med påvisade 
med väsentligen större skärpa den fara som uppstått för l. 
armen genom engelsmännens framträngande. Man hade emeller
tid än så länge ej för avsikt att inleda någon återgående rö
relse förr än noggranna underrättelser inlupit angående läget 

vid l. armen. I detta deras uppsåt har Rentsch uppenbarligen 
kommit dem att vackla och, i stället för att jämlikt erhållet 
uppdrag uppmuntra dem till ståndaktighet, medverkat till att 

redan innan Rentsch på morgonen den 9 september fortsatte 
till l. armen order utgåvas om återtåg·. I alla händelser har 
inom 2. armens generalstab den åsikten gjort sig gällande, att 
det var Hentsch, som omstämde den för tanken på återtåg i 

sig själv föga benägna generalöversten v. Biilow. över Hentschs 
mission har en omfångsrik litteratur uppväxt, med ledning av 

vilken man väl torde vara berättigad att påstå det Rentsch 
»an solchen Männer der Negation gehörte, die das Verderben 

der Heerfiihrer bedeuten». 
Den 9 september mot middag·en inträffade Rentsch vid l. 

armekvarteret och såg sig där efter ingående och skarpa me
ningsbrytningar med stabschefen, föranlåten att »unter aus

driicklicher Betanung auf die ihm erteilte VoUmacht im Namen 
der O. H. L. den Riickzug anzuordnen». Formellt var han så 

tillvida berättigad härtill som det i hans order förutsatta fallet 
- inledande av tillbag·agående rörelser - ju inträtt genom 2. 
armens återtåg. Härmed var avgörandet, det skickelsedigraste 
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avgörandet under hela krig·et, fallet. »Das deutsche Beer ist 
an der Marne nicht geschlagen, sondern von seinen Fiihrern 
zuriickgenommen worden» säger en tysklantmilitär skriftställare 

och »Der Gedanke des Genies hatte keinen ebenbiirtigen Geist 
zu seiner Verwirklichung gefunden» säger en annan. 

Marneslagets under syntes så mycket mera trag·iskt, så 
mycket ödesdigrare, sett mot bakgrunden av huru motståndaren 

de avgörande dagarna den 8 och 9 september uppfattade läget. 
För den franska härledningen kom det tyska återtåget ful[
ständigt överraskande. På deras front var läg·et den 9 på f. m. 
följ ande: den nordliga flygeln var omfattad och vek tillbaka, 

eng·elsmännen trängde blott långsamt och tvekande fram i luckan 
mellan tyska l. och 2. armeerna; franska 5. armens framträn
gande, inför vilket tyska 2. armens högra flygel måst dragas 
något tillbaka, hade redan kommit i stockning, general Fochs 

syd härom stående arme var efter tre dag·ars hårda strider mot 
2. tyska armens vänstra flygel och 3. armens tillbakakastad och 
ännu sydligare hade den tyska framstöten mot och i ryggen 
på l!injen Nancy-Epinal visserligen stoppat upp men någon 
f ransk motstöt var här utesluten. Kraften i den Joffreska offen

siven var Över hela linjen förlamad. Faran för ett sammanbrott 
av den såväl i angrepps- som motståndskraft redan starkt ska
kade franska hären syntes överhängande. 

En fransk militärkritiker, Reinach, medg·iver ock, att en 
kännbar motgång på något av slag·fälltets vidsträckta avsnitt 
hade dragit med sig ett allmänt franskt nederlag och en annan, 
Jules Maze, intygar att franska armen just då befann sig i ett 

dåligt läge och det såg ut som om endast ett under kunde rädda 
densamma. 

Att detta under i sjä.lva verket skedde, anmärker Hopman, 
kan man ju såsom fatalist uppfatta som ödets skickelse och säga 
till sig själv: Hade blott den olycksbil1, med vilken Rentsch begav 
sig till de högra fl'Ygelarmeerna, råkat ut för någon kullerbytta, 

så att Rentsch brutit nacke eller ben av sig, så såge världen 
i dag· helt annorlunda ut. Sa sacree Majeste le Hasard, var den 
gången emot Tyskland. 
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J. Marneslagets epilog och konsekvenser. 

Hög·sta härredningen hade nu endast för avsikt att draga 
tillbaka l. och 2. armeerna under det att 3., 4. och 5. arme.erna 
skulle stå kvar i sina tillkämpade ställning·ar, vilka borde tjäna 
som utgångspunkt för fortsatt offensiv. Emellertid visade sig 
med hänsyn tihl hotet mot norra flygeln även denna plan vara 
outförbar och redan den 11 september anbefallde Moltke efter 
samråd med armecheferna återtåg jämväl för 3., 4. och 5. ar
meerna. I mitten av september stod den tyska hären bakom 
Aisne och Vesle. Härifrån sträckte sig slaglinjen i nästan rak 
linje till Verdun och Vogeserna. Det franska förföljandet var 
lamt och bröts snart nog mot den nyintagna tyska ställningen. 
Nödvändigheten av detta återtåg har blivit mycket omstridd, i 
synnerhet sedan man kort därefter insett vilken motståndskraft 
skyttegravs- och positionskriget besatt. Rysk-japanska och 
Balkankrigen hade härutinnan givit lärdomar, vilka den tyska 
generalstaben, behärskad av överflyglingstanken, det Schhef
fenska Cannae, måhända icke i tillräcklig grad beaktat. Dess
utom hade åsikter och slagord trängt fram till fronten att spaden 
skulle komma att begrava den preussiske musketörens offensiv
anda. Framtiden skulle komma att lämna bevis fö1~ motsatsen. 

I stora högkvarteret hade man just ingenting· hört om 
katastrofen. Hopman anslöt sig för sin del till den allmänna 
uppfattningen att den tyska operationsplanen automatiskt skulle 
fortsätta att upprulla sig och leda till franska härens snara 
sammanbrott, men han kunde dock icke värja sig från intrycket 
att något felades med avseende på ledningens kraft och att man 
över huvud taget ej riktigt visste vad som tiUdrog sig längst 
fram vid fronten, utan nöjde sig med att flitigt och vetenskapligt 
inregistrera vunna framgångar och avvaktade fortsatta sådana 
såsom något självfallet. Den varje afton av högkvarterets un
derrättelseavdelning utgivna översikten över det allmänna läget, 
som på skämt kallades »8-Uhr-Abendblatt», visade att känne
domen om det under loppet av varje timme förskjutna läget 
var mycket Etet omfattande och avsevärt draggade efter själva 
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händelserna. Den 7 september omtalades fransmännens anfalls
rörelser mot den högra flygeln, men aftonen därpå utebrev 
>>8-Uhr-Abendblatt» . Rykten surrade i luften om att hårdnac
kade strider skulle hava ägt rum på högra fliygeln, av vilka 
man väntade sig avgörande resultat. Den 9 september på af
tonen utkom >>8-Uhr-Abendblatt» åter och kunde berätta att 
starka engelska stridskrafter trängt sig emellan l. och 2. ar
rneerna, men att dessa efter 15 a 20 km .. oantastat återtåg ånyo 
uppnått förbinde1se med varandra. Detta var sista numret av 
»8-Uhr-Abendblatt». Härefter syntes det aldrig mer. Vad 
Marne-slaget i och för sig hade betytt blev utanför general
staben knappast känt ens i högkvarteret. Den tyska allmän
heten hade egentJiigen först efter krigets slut erfarit detta. 

Den 14 september ersattes Moltke av Falkenhayn, ehuru 
man för att undvika ett ogynnsamt intryck i utlandet använde 
sig av formen att placera den senare som generalkvartermästare, 
under det den förre nominelt kvarstod som chef för g·eneral
staben. Moltke var psykiskt nedböjd av de tunga skakande in
trycken från Marneslaget. 

Då Tirpitz erhöll kännedom om befälsskiftet ryckte han på 
axlarna och sade, att om det berott på honom skulle Hindenburg 
och Ludendorff hava kallats till ledningen. De hade dock bevisat 
att de voro karlar, som något förmådde. Falkenhayn ingrep 
emellertid energiskt i förhållandena och det lyckades honom 
ock att på alla håll tillbakaslå fiendens angrepp och bibehåUa 
den del av Frankrikes och Be}giens områden som tidigare besatts 
genom att draga upp fronten till kusten och tillbakavisa alla 
omfattningsförsök Därjämte förberedde han en ny offensiv, i 
v~lken den gamla planen på omfattning nord ifrån åter uppta
g~ts. På ostfronten hade Hindenburg under tiden genom slaget 
Vld de Masuriska sjöarna även förintat den l. ryska armen un
der Rennenkampf och därmed befriat Ostpreussen från fiender. 

.. Hochseeflotte hade före och under Marneslaget ej på något 
satt ingripit, tvärtom sändes t. o. m. under stridernas höjdpunkt 
III. eller den modernaste eskadern till Kiel för utbildningsän
damåL I stora hög·kvarteret saknades erforderlig samverkan 
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mellan amiral- och generalstab. Amira1 v. Pohl hade icke förstått 

att åvägabringa någon sådan och stod dessutom allt för mycket 

under intrycket av omtanken om flottans konservation för att 

komma sig för att påyrka några framstötar mot Engellska Kana

len, vilka dock kunde förväntas hava medfört ett oroande av de 

allierades lantkrigföring samt tvingat engelska flottan till mot

åtgärder av ett eller annat sl'ag. I generalstaben förefanns en

clast ringa intresse för marinen. Man såg i densamma, som 

Tirpitz uttryckte sig, en kustpionjärtrupp. Även den nya che

fen, genenal v. Falkenhayn, saknade den riktiga uppfattningen 

om den roll Englands världs- och sjömakt måste komma att spela 

under detta krig. Han trodde f. ö. då icke på uppkomsten av 

någon stor brittisk arme. Chefen för flottan stod krigshändel

serna tilll'ands allt för fjärran för att kunna fatta självständig·a 

beslut rörande understöds lämnande härstädes, i synnerhet av 

sådan art som ej kunde direkt anpassas efter operationsorderns 

grundlinjer. Det saknades den stora strateg och statsman, som 

vore i stånd att överskåda och leda båda 01nrådena av krigfö

ringen. En dylik kunde den högsta krigsherren icke ersätta. 

Ju mer det genom Marnesl'agets utgång· blev uppenbart att 

ett snabbt nedslående av Frankrike icke lät sig utföra, desto 

mera framhöll Tirpitz nödvändigheten av ett kraftigt insättande 

av tyska flottan i striden, under det att den av rikskanslären 

och chefen för marinkabinettet starkt påverkade amiralstabs

chefen, nu liksom förr, förfäktade den ståndpunkten »dass die 

Flotte bis zum Frieden vor Vorlusten bewahrt warden miisse 
' 

um damit fur die Verhandlungen ein besonders eindrucksvolles 

Machtinstrument in der I-land zu behaiten». 

Av intresse är att jämföra denna sats med den åsikt som 

av Jellicoe uttalats i ärendet: »Motståndaren hade, ur maritim 

synpunkt sett, de utan gensägelse gynnsammaste utsikterna i 

krigets första månader, då han vid denna tid stod närmare den 

engelska flottan i styrka än vid något annat skede av krig·et. 

En omsorgsfull anordnad fälla av minor och u-båtar med slag

flottan som lockbete hade vid den tiden varit synnerligen verk

sam och kunnat för oss medföra betydande förluster. Efter 

april 1915 blev läget för motståndaren stadigt allt sämre». 
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K. Återblick. 

Vistelsen i stora högkvarteret, säg·er Hopman, represente

rade för honom hans livs bittraste minnen. Han hade där nöd

gats bevittna å ena sidan de åtgärder och underlåtenhetssynder, 

som lett till att den tyska härens segerlopp i väster blivit hejdat, 

och å andra sidan huru flottan genom felaktig militärpolitik 

dömts till en overksamhet, som lade grunden till alla dess fö]} 

j ande ol!Yckor. 
Förgäves hade Tirpitz, såsom vi erfarit, ivrigt kämpat för 

att det skarpa anfallsvapen, som han skapat, måtte tillgripas 

mot den farligaste motståndaren på liv och död. Där det er

fordrades storvulna, viljestarka och hänsynslösa handlingens män 

sutto i stället klenmodiga, ansvarsskygga kompromissmänniskor, 

som försökte att utjämna och lappa, varest endast skarpa snitt 

kunnat h jälpa. De inverkade i sin ordning· på en monark, vilken 

saknade förståelse för det väldiga och ödesmättade i den världs

revolution som brusade förbi honom, vilken, ehuru besjälad av 

det bästa uppsåt att gagna sitt land och folk, föredrog att sluta 

Ögonen för den flammande krigslågan i stället för att med Öppen 

blick och kraftig arm nedslå och kväva densamma. »l krig har 

man icke behov av män», har Napoleon en gång sagt, »utan av 

mannen». Denna enda man hade högkvarteret saknat. Dock 

nej , han var i alla fall där, men förmådde aldrig g·öra sig 

gällande. Tirpitz! Såsom förklaring härtiU framhåller Hopman 

H. a. hurusom företrädarna för den monarkiska principen redan 

före kriget försummat att verka i sådan riktning, att de för

fattningsenligt ansvariga männen verkligen erhöllo det infly

tande över kejsaren, som deras ställning berättigade dem till. 

l stället hade kabinettschefer och dylika oansvariga män blivit 

dE' inflytelserikaste personerna i Tyskland. De sutto redan allt 

för länge och allt för fast i sadeln för att i en handvändning 

kunna kastas därur. I motsats till många andra av sina mi

nist erkolleger hade Tirpitz emellertid redan under freden i detta 

avseende intagit en undantagsställning. Han hade sålunda alltid 

gentemot kejsaren förmått genomdriva sin vilja g·enom att då 
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denne vägrade gå in på hans förslag·, begära sitt avsked. I 
krigstid var ju ett dylikt förfarande otänkbart. Kejsaren var 
under inflytande av en honom ständigt omg·ivande krets allt för 
fullständigt övertygad om det berättigade i flottans tillbaka
hållande för att Tirpitz vare sig med användande av människa
eller änglatungar hade kunnat förmå honom att frångå denna 
hållning. Och även om detta hade lyckats honom skulle kejsaren 
säkerligen omedelbart därpå, härtill övertalad av motsidan, hava 
ändrat ståndpunkt. En avskedsansökan från Tirpitz hade han, 
utan att fatta dess bevekelsegrunder, sannolikt tiHbakavisat, men 
vid ett återupprepande bifallit med känslan av att storamiralen 
av tjurskallighet lämnat honom i sticket. Tirpitz' avgång hade 
för utlandet, och särskilt England, varit liktydigt med ett upp
givande av Tysklands »Flottengedanke» och måste därför för
hindras, därom voro även Tirpitz' motståndare ense. Tirpitz 
själv sade emellertid med all rätt: »Meine Pflichte dem Vater
lande gegenuber verlangen dass ich aushalte. Vielleicht kommt 
doch noch einmal die Zeit, in der mein Einf1uss durchdringt». 
Och slutligen hade storamiralens oavlåtliga påtryckning, trots 
alla motströmningar, dock till slut medfört att bestämmandet 
om utförandet av framstötar tillerkändes flottchefen. Och diir · 
med kunde denne trots inskränkande reservationer göra vad 
han fann lämpligt, själv taga ansvaret för sina hancl1ingar. 

Amiral v. Pohl gjorde visserligen icke detta, men amiral 
Scheer har i egenskap av dennes efterföljare vågat det och 
11/ 2 år senare under väsentligt ogynnsammare förhålJan den fört 
flottan till seger i Skagerackslaget. Så långt Hopman. 

* 
En1igt vad som av ovanstående skildring oförtydbart fram

går var det alltså den högre krigsledningen vidlådande ofull
komligheter, som kommo Tysklands skarpslipade svärd att slinta 
vid utdelandet av det första avgörande hugget i väster. Ehuru 
vissa, här nedan närmare avhandlade, defekter härutinnan i vad 
rör marinen kunna påvisas beträffande själva organisationen 
voro dock berörda svagheter i övervägande grad att söka inom 
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det rent personella området. Bjärtast framträder härvidlag· 
bristen på en verkligt ledande statsman i spetsen för den tyska 
riksregeringen; d. v. s. den högsta politiska krigsledningen, en 
man, som förstått väcka tilil liv och underhålla de slumrande 
krafterna hos Tysklands starka och sunda folk och som desslikes, 
med tillvaratagande av samtliga det moderna samhällets för
svarstillgångar, ägt förmåga att förena dessa i en samfälld 
oemotståndlig aktion till fienderingens sprängande. 

Mot högsta härledningens organisation synas några invänd
ningar av principiell innebörd ej rimligen kunna resas. Härtill 
omvandlade sig· automatiskt i och med krigsutbrottet den stora 
generalstaben, varefter generalstabschefen i stora högkvarteret 
med vidsträcktaste maktfullkomlig-het ledde krigföringen till 
lands, på vilken kejsaren, den nominelle högste befälhavaren 
över hel!a krigsmakten, hade nog omdöme att ej söka i någon 
nämnvärd grad inverka. Nu fog·ade det sig emellertid så, att 
den generalstabschef, som hade att från början leda in 1antkriget 
i dess rätta spår, uppenbarligen ej var denna maktpåliggande 
uppgift fullt vuxen, vilket ju var så mycket olyckligare för 
Tyskland som det just i första skedet skulle se sina krafter 
satta på det måhända mest avgörande provet. 

Såsom den högsta marinledningen anordnats i stora hög
kvarteret måste densamma vid jämförelse med de klara och 
logiska befälsförhållandena till 1ands däremot betecknas såsom 
ett organisatoriskt missfoster. Här hade man bibehållit den 
redan i fredstid såsom både tung och skev avklagade uppdel
ningen av makten på två kommandomyndigheter, amiralstaben 
och marinkabinettet, å ena sidan, samt den högsta förvaltande 
myndigheten, Reichs-Marine-Amt, å andra sidan. Själva 1edan
det av sjökriget, vilken uppgift kejsaren reserverat för sig 
Personligen, skedde principiellt medelst anlitande av det först
nämnda av dessa organ eller amiralstaben, vars chef så1unda 
kom att intaga en vida mer konsultativ än ledande ställning 
med avseende på operationerna; i förvaltningshänseende saknade 
han all befogenhet. Då den högste krigsherren på grund av 
arten och omfattningen av honom i övrigt ål1iggande plikter 
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dessutom omöjligen såg sig i stånd .att så som sig borde utöva 
detta självvalda ledarskap, kom disponerandet av sjöstridskraf
terna att i betydande utsträckning· i stäHet glida över i händerna 
på den alldeles oansvarige chefen för marinkabinettet, amiral 
v. Muller, detta till det avgjordaste förfång- för krig-föringen, 
särskilt i vad avser Bachseeflottes disposition. Den nära till 
hands ligg-ande åtgärden att ordna marinledningen efter härens 
mönster blev, trots ihärdiga och starka påtryckning-ar, ej viel
tagen förr än i aug·usti 1918, alltså för sent för att någonsin 
hinna g·öra sig g-ällande. Det är alltså otvivelaktigt på den 
högsta politiska krigsledningen, enkannerligen kejsaren och riks
kanslären, huvudansvaret vilm· för tyska flottans tragiska öde 
under världskriget 1914- 1919. 

* 
Ett krigs högsta ledning måste ofrånkomligen lig·ga hos 

landets regering, vilken av rent praktiska skäl härvidlag lämp
lig-en torde böra vid utövandet av denna ledning låta sig- re
presenteras av ett inom densamma konstituerat arbetsutskott 
eller krigskabinett. Det är här krigföringen i stort måste plan
läggas efter de ledande politiska riktlinjerna för att i nästa 
instans av de båda försvarsgrenarnas målsmän i stora hög·kvar
teret, under förtroendefullt samråd dem emellan, omsättas i mi
litär verksamhet. Då stridsverksamheten i luften i allra största 
utsträckning alltjämt torde kunna anses falla inom någondera 
av general- och marinstabschefernas verksamhetsområden, synes 
ett från svenskt lantmilitärt håll i Kungl. Krigsvetenskaps
akademiens tidskrift nyligen framställt yrkande på beredande 
av plats vid sidan av nämnda stabschefer för flygvapnets chef 
vara väl tidigt väckt och endast äg-nat att inveckla ett elj est 
klart och följdriktigt schema för krig-ets rent militära ledning. 
Men ännu mera förgripande på detta är ett i samband härmed 
från samrna håll framställt förslag· om införandet av ytterligare 
en länk i krigsledning·ens hierarki, nämlig-en en 'Vid konungens 
sida i högkvarteret placerad överste krigsledare, som vid be
hov kunde vara konungens ställföreträdare i utövandet av 
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)lägsta befälet, eller alternativt ställd över det hela som hög
kvarterets spets närmast under· konungen. Nu har visserlig·en 
Goethe en gång i tiden gått i g·od för att »es ist dafiir gesorgt, 
dass die Bäume nicht im Himmel wachsen» men den risken 
kvarstår ju alltid att det fackkunskapens träd på gott och ont, 
vilkas konturer vi här se skymta, i stäHet skulle så svälla ut 
på bredden, att därigenom icke blott en försvarsgren av de tre 
här hävdade lätt kunde bliva överskug·gad, utan även krigs
kabinettet så hårt pressat att den politiska ledningen av kam
panjen därav toge obotlig skada. Ty politiskt bör en regering 
omsorgsfullt undvika att låta sig· ledas av några militära spetsar, 
då därmed lätt följer osjälvständighet i de stora r ådslagen av 
beskaffenhet att äventyra högsta krigsledning·ens auktoritet. I 
Tyskland voro förhållandena i detta avseende som bekant tidvis 
allt annat än efterföljansvärda. 

Ett från annat lantmilitärt håll i samma tidskrift fram
kastat projekt att, för vinnande av önskvärd enhetlighet i krig
föringen, åt chefen för fälthärens generalstab måtte uppdragas 
ledningen jämväl av operationerna till sjöss, är till sin innebörd 
sr. orimligt, att det i detta sammanhang ej skolat ens med ett 
ord beröras, för så vitt icke förslagsställaren anfört orsakerna 
till den tyska olyckan som motiv för sitt yrkande. Det torde 
emellertid vara alldeles uppenbart, att något stöd för den så
lunda manifesterade uppfattning·en rörande den bästa lösnin
gen av nämnda problem åtminstone icke står att hämta ur de 
skildring·ar av tyska generalstabens krigföringsrnetoder, som här 
ovan efter Hopman skizzerats. Man kan nämligen efter att 
hava tagit del av dessa svårligen värja sig från intrycket att 
här ingalunda allt var som sig borde. Och har man väl under 
sådana förhållanden någon berättigad anledning förmoda det 
sjökriget skulle med något högre mått av insikt hava blivit av 
samma generalstab lett än lantkriget? Näppelig·en! Tysklands 
efter kriget tillämpade fredsorganisation av försvaret, järnlikt 
vilken direkt under försvarsministern sortera cheferna för de 
sinsemellan likställda Heeres- och Marineleitung, varsla i alla 
händelser ganska bestämt om ett fortsatt fasthållande vid den 
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under krig-ets senare del prövade och för visso enda rimliga 
principen med tvenne jämnbördiga militära auktoriteter i stora 
högkvarteret, var och en direkt under högsta politiska krigs
ledningen ansvarande för sin andel av krigföringen: till lanels 
eller till sjöss. 

statsöverhuvudets ställning till ett krigskabinett, en i sig 
själv ytterligt ömtålig fråga, lärer väl bliva reglerad av å ena 
sidan gällande konstitutionella former och å andra sidan av ve
derbörandes individuella egenskaper och insikter inom krigfö
ringens olika grenar, de politiska såväl som de militära. Såsom 
g·ynnsammast torde få betecknas det fall, då statschefen redan 
genom sin personlighet självskrivet intager en obestridd ledar
stäUning inom berörda verksamhetsområden. Emellertid kan 
man nog ej annat än i sällsynta undantagsfall räkna med ett 
sådant lyckligt sammanträffande, vadan reg-eln väl lärer bliva 
att ansvaret för ett krigs ledning i relatiteten ytterst kommer 
att vila på konseljpresidentens skuldror. Honom bör alltså t ill
komma att träffa det så ytterligt betydelsefulla valet av stat s
viljans militära exekutorer. Och hans sak blir det desslikes att 
åvägabringa elen enhetlighet i krigföringen, son1- är oundgäng
ligen nödvändig för vinnande av största möjliga resultat av de 
militära operationerna. 

»Generalen och amiralen», säger så träffande Hopman i 
slutordet av sin bok, »vinner slag, statsmannen krig. I historien 
har det alltid varit så; så var ock förhåUandet under världskriget, 
ty detta har ing-alunda vunnits av Foch, Jel!licoe och Haig utan 
av Lloyd George och Clemenceau». 

Tänkvärda ord i sanning, de där väl fört j än a att begrundas 
lika mycket av militärer i ledande ställning som av männen runt 
konung·ens rådsbord, vilka ju jämlikt vår författning icke alle
nast utgöra den högsta försvarskommissionen i fred utan även 
i ofredstider skola träda i utövning av krig·ets högsta ledning-! 
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Meddelande från främmande mariner. 
Medd el ade f1·ån Marinstabens Utr.ikesanlelni ng. 

(Febr uari m ilnncl 192G ) . 

Eng3and. 

Engelsl;a flottans fördelning Ya.r Yicl inneYarancle ärs bör jan föl
jande: 

Atlantflottau. 

7 sl agskepp Yarav 4 utgöra en slwlesk ader, 3 slRglooyssare, G !;rys· 
sa.r e, 2 aktiva j agarflottiljer och 2 i rc•scrY, 1·arclera bestilende av 1 

flottiljledar e och S jagare, 1 U·hil tsflott ilj med ett mocle1.fartyg och 1 
hangarfartyg. 

lUe!lelhaYsflottan. 

6 slagsl;epp, 10 kryssare, 4 aktiva jJga.rflottlljcr, vardera best ående 
av 1 flottiljled are och 8 jagare, 1 u·b äts flot tilj med 2 modedart yg och 
2 hangarfartyg. 

Kinastationen. 

G l; r yssa.rc, 12 u·bälar med 3 rnode1f artyg. 

Ostillllislw stationen. 
3 lG".J'SSa r e. 

Afrikastationen. 
2 kryssare. 

K ordamerikanska stationen. 

(Marine R undsella u 1. h M te t 192G). 

I »The Times» för elen 29 jannall 1926 finnes föl jande artil\cl be· 
t räffande 

Luftstr i!lsluafterna i Iwmmamle krig-. 

Artilwl n lyd o : 
I sitt föredr ag om »FlygTapnets och fl ygkon stens u tveckling och 

frmuti cl», Yill\Ct hölls i Shiclds hiit·om dagen, gav uve.rstl'löj tnan t \ V. 
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Locl"rood Mm-sh en framst:illni.ng av luitstLiclsl;raftc.rnas uppgifter i 
liOrnmancle krig. 

Han framlt(ill si\som sin ;\sikt, att en hel del oh;\ll bara .synplml;t c- 1, 
fmmslällts beträffancle den milit~in1 siclan av aviatiken. Säluncla inse1, 
han aLt flyg·vrqmet aldrig kan göra vme sig flotta eller arm6 iiwt·
flöcliga eller ens i. minsL.c gn1cl ~. mlra keig[öringens gnmclregler. Fly~·

Yapnct har enelast utst1 ~ie;Lt b·igföt·ingen till ett förut okänt eleme nt 
C·Ch givit elen samma ett nytt vapen. 

Fram tida lu-i,g J w mm a m ccl all san n o l i li ll et a t t i n l edas med i n t c n
siva bombanfall på milHä.t'a högtvarter, j:iu1dgslmutar och ammnn i
tionscentTa, vilket allt lmn öclcscligert inveJ·lw p(L mobiliseringens g:\n g,, 
cHirest ej motåtgärcler av t illräckhg omfatLning vidtagas. 

Han trocldc cloe:k ej att sbiclcl' skulle l;lmna Fopas bmt pä en eller 
fleta n~itter·, clm ru ,-:il elen civila befolJmingen mi\ste vm·a beredd at t 
11tsU lidanden, som :ilclre t iclers lnigf'öring c•.j ldinclc till. 

Ej heller fäste han sil stor vil\t vid det ofta f r·aml1ålln a spöLct i 
form av anfall mccl gasbomber från luftstl·idskraf(m-·, cn~1r lwn ansä::; 
att elen nyttiga Yikten i ett flygplan b~itt.t·c lttt1rttjacles av högbtlsan t:L 
lJomber, Yllkas vel"lmn var betydligt mew om[altanclc ä n gasbombc.rnns 
till arealen s t1 än gt begt:1nsacl e i nfckti onsonn·iiclc. 

Till lanels lwmmer flygplanet Jwvndsaldigen liksom i .senaste kri gct, 
att ut.göra armens ögon samt biclraga: t ill lttnytt.jantlct rtv arti.llel"leL 
största möjliga port6. 

Till sjöss ansåg lwn aLt Jwngal"i"a.dygen l\Ommrt att försvinna lw
roencle pi\ den stora si"u.ball10icn samt et-s:ittas av sjöv~iHliga IlyghitnJ ·, 
torpedflygbalar sa m t flygplan, tunspoetet·aclc om borcl ;\ flottnns fmty g. 
Luttsl\e J)j!Cn chilemot hotclc avses IÖL' nvpatrulle1"ing av hanclelsYiigarna 
och slmlle medföra såväl j:1lit- som tm·peclplan för eget försvar. Dess 
samverkan med s.jöstritlskrafter borde insl\r~inkas tiJ~ strategis]\ spani11 g. 

Föreclragslliillmen framhöll vi.clare att varje minskning i nyhygg
nacbtaldeu fö1· luftformationer tJihörat-ele »Home-(efence», viiLen styrlia 
stocle på g1·iinsen av s~ikerhetsminium, skulle lmnna blinga Jandet i 
största fara. 

Frankrike. 

Le Temps för elen 20 januari inncli~tller föl.jamlc artlLel bctr~iffande 

iUarinens flyg·viise•ule. 

Vi J1ava, s:iger tidningen, vid flc.ea tillLillen söl;t fastsEt 1-ilken 
flam.stäendc roll som det marina Ilyg1'äsenclct li:ommcr att S[)ehl oclt 
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söl;t ]li\lla vära Li.sarc unelerkunniga om dc sLmt anlagrln, homlxt.nle
rlngsförsöl\, som i utlandet ulförts mot slag.c;l,epp. De sllttsil tser, som 
srnas framgå av studiet av dc alh'a senaste försöl\en i andra liln.cler 
l;eträffande denna viUiga fråga, ~iro, att flygvapnet icke alls för när
var ande synes sldclwt att crsiitta övervattensfartygen och i all synnerhet 
icke sl agsJ,cpp med stor fart och Jn-a ftig bcstyclming samt försedd:1 m ed 
goda shyddsanorclningar, men att man i"t amlra sidan icke l;an tänl\a .s ig 
en sl agflotta , v:irrl deLLa namn, som icke :ir förseeld med ett föt' spani.ng , 
oe;h skydd himpligt avpassat .I'Jygyn,pcn. Det är mycl\ct smii1tsamt alt 
J\onstatera att elen f.ranslw madnen i detta hänseende tir fleL'a ~tr efter 
sin a utHind slm mecltävlm·e, alt de arbeten som nedlagts på flygvapnet 
h.ittills h ava länmat ett magert resultat ocl1 att clc påståenden, som en 
del paJamentsledamöter hava ft-.amkasLat bcträ,Hande det marina flyg
väsendets tillstäncl, blott ä1·o alltför berättigade. 

Oal\tat det uppsving, fortsätter tidningen, som nyligen clet mnri11c1 
flygväsendet Ftit genom cnct·gislm chefers ittgörandcn, miiste man e.t'
känna att tillst~mdct lritLill-; varit föga tillhedsstill anclc. Ett hc\-is 
härpå Jwn erhållas från dc csklclel'Övningnr, som förliclen vi\r höllos 
utanför Atlantlmstcn. Tv:\ fientLiga sLyrkor, varnv .den ena uLg.jm·cles av 
Mcdelllavseskallcrns slag.;l,cpp samt nagn1 _jagat·e oclt den andt a av u
bå tar och kustfö1·svarets flottiljer, liommo i lmntakt med varandra oc l1 
strid uppstocl. Vädret var synnedigen J:impHgt för fj,inspa ning oc l1 
silden utmäddJ. Om ni\gonsin lwcl e här vm-it tillfälle att å båda s idor 
använda sig av några flygplan sicväl för spaning som bomba.rclcllng av 
motståndaren. Men intet flygplan UlJpirädcle för att giva officerarna 
och manskal) å fartygen iniryck av att den sjögående flolila ns flygvape tl 
kommi t t1ll heders inom elen franska mm"incn och att det ~tliggcr clcttn, 
vapen att 11Uöra vll,tiga !JjiiJparbeLen i en eventu ell stllcl. Enelast två 
små och alldeles förälcll'acle Il y.gskepp, som gingo med en fmt och p:"t 
c·n höjcl, som haclc gjor-t dem till ett alltrör Hitt Lyte för l\raftigct sjö
flygplan och j alctplan cllee t. o. m. för snabba jagm-e, 11tgingo pä clt 
lnmch·atals miles avstånd Id.n kusten och gjorde siit pa1·ti viUiga tjän
ster, trots det aU dessa f lygsLopp olycldi g tvls var det enda, SiJanings
lrt edel , som av detta clisponcn1cles. Denna b1·ist på mnt·ina Juftstdcls
krafter uneler cskaderövning;c L' ståL' l slm.J·p lmntrast mot el en framsti't.
nde roll, som dessel synas hava spelert uneler clc senaste italicn . ..;L<1 man 
övrarna mellan Sicilien och Sanlinicn; ett Jmndratal flygplan m' alla 
typer delLog cläri. 

Förhållandet ~r, framhäller tidningen , emclle1tid alldeles icke, som 
lllan 11pp1·epade gilnger sökt görct troligt , alt vCu.t mal"ina flygv:isemlc 
blivit VåHlslösat av p:n]:uncnlct. DeLLa har aldtig förYiigrat detscunma 
nödiga medel illl cle.s~ utveckling. Dc ltppgingo fakUsl;t i 1')23 ;u-s bud
get till 103 miljoner. I 1923 ä.ts budgeL belöpa clc sig till 108 miljoneJ'. 
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]\[an lionstaterar med llel\l ag:< nclc att det marina flygväse ndet under cle 
senast förfl utn a ~u·cn i cke ens Yari t i stånd att föl"lJ.t ll l\a dc medel , som 
l >livit de tsamma a nYisaclc oc h. :<lt nära en trccljcclcl. av dessa ansl a~· 

iinn u ä1· omwi1ncla. i\fen elen gocla 1·il jan saknas cmcllet-ticl iclw . 1\fn
.J incn för-fogar över en föJ·sLk lass ig personal. För a ll a u ppdrag, hm 'u 
sdra dessa iin mrt Ym·a slit allli.<l sädana miin t ill bucls som bcl1ön1,_ 

Det iirori ka m in net a 1· Capita i.·nc dc f1 e gat e Teste, som g:w mal'i nen OC'h 

L.1 nclct s~t beuncli·a nsvi1 1·cla lwY is pii clj iit·vlte t och m a nn amod och clct sa 
d'fcl\tiva samarbetet med m::u· in f'l .vgarn a i l\faroclw v isa vad man k an 
vänta sig av marinflygTallnets miin . överallt ~:\vill i skolorna som n 

J1_rgstationc.rna och vid dc ol i ka flygstyl'lwrna hiiJ·sl,ar elen mest ollt'
gJ·änsadc h ii.ngiYcnhct föl' I"H[lllC't oclt stor arbetsamhet. Denna pel·.-<o
nalcns hä ngiYenhet SYikc r- e.j ens tb el et gäller att belji1 Jut Ju flskeppen 
och dock ha Ya si"n ii l ],r igel,.: erfa.t·enhets1·ön som elen mest clcm P.nti l ;1 
slt·aicgicns Yi tlnesböul g ir i t vid ha nelen att dessa fm·tyg ii.ro t ill kl·i ~<-

lwuk odugliga, v il ket iin' n den srJ.J·gli ga lliindelscn med D ixm uclc u n
th'lslrök. 

Vad som inti.ll sen aste Liden fattas ii.r, i l\Ol'ihet Sc1gt, vm·l,cn miin 
el ler p engar m en viil :i.dl'er. I no m sin t,J'iUJ grt VC I·ksam li clssfiir l\iimp ;i 
och sl1·;int funldionä J 'C~ I · n n. Fii t' aH der as a nstJ·;in gningar skulle lJlh a 
hnlitbi1ranclf' hf'ilövdcs det en ldar syn p il d et m äl, som man vill n a. 
l\ fan kan t. ex. ide annal än beklaga cle offitcrrtrc och det man>'kap. 
som m<"tste t j ii.nstgö1·a ii clt l i t et l uftslwpp som l\1etliterr-an6c. 

De hava J·iitt alt f 1 ·~iga s i,g, om i k t-i gstid en sådan apparat sknl k 
l\ unna a n vänelas, om el c sä ll an fö.J·elwmm an dc flygni ngarna medgi1 a 
n:'igon yttc1·li garc ut1·eckLing av denna typ i Fran kl'ikc, och omsl u lligen 
dc icke oHm ~itt a1·bete på alt ltclt enkelt för länga den knappast clold;l 
dödslmmpc n l10s en typ, som slutgiltigt hli1·i t ut dömd. 

Sjöminislern ]Hu· t ill pa d ame ntct som b ilaga t i.ll s in 1·cdogöJ·el.~e 

ö1·c 1· sjövapn et s uppgift Li 111 nrtl en si'tdan över el et maJ: i n a f lygvapnet ' 
uppg i.ft. D en i nn elli"tll cr k ln1 a sa nni nga.r. Den siige J' med 1·ii.tta, a ll 
det mm:i nn flygntpnet hm· t il l. uppg i.ft att, för so"rvitt pCt delsamma beruJ·. 
s'ikcJ-sbilJa föJ h i nclelsc1·1.Ja till sjö's och fii1·sym·a J,ustcu1a ocl1 att ck-" 
itl.igganclen ;iro t;tl,ti 'l' s pani11g. anfall p~t fal'lyg, bomharde1·ing nv fien t
liga anl äggningar. bcbimpanclet n1· rien!li ga l uftstl-icls ln·arte~·, cl clleelni n,c: 
s:tml strategisk spaning i OJ!C I·at ionsoJm·o"telena. E.edogöl.·cbcn Jör-uts:i!.l l'l 
]l]. a .. orter att lwYa Lts!sht~c.dl att elen takt iska gl'Ll!ltlcnllclcn skall Yal ';l 
csktd.Liljcn , att det nw1 i Ile\ l'lyg1·iisendct böt· hava 50 sitdan a. JUen :i 1 
elct Yii l nog mecl alt pii Jlt1Jllll'l·ct Im mulern si'tdnna allmiingiltiga och 
uomh i.-:tcl iga bogi'epp'! l\an man vEmc nö;jd med alt den f1·ansl\a mad 
JH'n 0flcr YapenYilan iinntl icke fått ll<igot fl ygyapcn för den sjögCtencl c 
flotia n oc-h i clw ii ger llll'J: ii n n;\gt·a fii eslm dril jcr· sp1 idcla Jl~L L1Jstc1··n;1. 
;\ tminslone enligt d .1.· i\-'i k t 11,u- nm1:i nstaben änntt i ck.e mecl elen klm11e l 
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c•ch sUiqJn som behii1e~ fi.'w a l t a l la u nclet·o1·d naele skola iiYerlygns hii 1·om. 
fra mh illli t elen YeJ·l\ligt IJl'l.Hlnncle w l l. 'on1 flygY;1pnct ii.t' hcstiiml alt 
spel a. Del iii' fö1A lllllleJ· Joppcl n1· n ll ll'iit· mänga L\nga ;\r som siiltl'! 
ntt a JWii ncJa cle O] ika [_rpl'J·na ;l\- fhgplnn Yid fl.\·gyapnct f'.J·amgit(t. 
Ensam h l nn cl a ll a mal'ine1· i Yii1·lclen lin! ' han,.:lm marinen icl\C Jo.rmellt 
för m m·inens t.jiinsl utcliiml 11\·llJ· icllypen, som Yid nödtvungen lnnclning 
på s in l1 öjcl J, an uppeh;i lln s ig 11;\g1·;1 iignnhli ck p;\ Ya!tnct, men iir 11r 
strtncl a l t it ler g;t liJlJl . lfnck1· ckl 11 11\'al·anclc a 1·nwdel, elit det giillel' att. 
på allt siitt spm·a pii tllgif'll'l·nn. l1nclt' det Y<H· i l h~ist alt hill l a sig till 
dc type1· . som nnlagi l~ n,. Fii1·ent:t Stnlt'1na nc-11 England, n ii m l igen 
Jandf lygplan, amfibieplan oclt hydroplan. 

I nom nnu -i nen~ n_,.t':,·;(,enllt•, IH'leJ· det Yiclm·e, synes tlel onda, som 
iii' sä hnral\tiiJ·hlisl\t fÖ l' Yillt f1·il1lska hmw, niiml igen tlel sjuldiga 
stJ·iivanclet atl na den Yitl'J·-<Lt l'ul llwmligileten , lwYa l1ii1-jnt Yiit·1·e iin 
OJHl Ol·stiide.'. Uneler JiiJ·eriindni11g nll t1lnylt.ja elc scna-slc fu ll komlig
heterna i Yetensl\apligt oc·lt kl;nisld hiin . .;eemlc föl·th·öjet' man fii.ttl ig
s iäll anelct ;n· ,goella~bau1 !y(ll'J·. .liLm Yill alllid haYa ]);1Lt.J·c, oc·h man 
f >u· i ngen t in g. Ett annal ont som ,:;ii l-...;1\ilt tkt nw1·i na flygl·ii,,endci liclit 
av l1ar Yn1 ·i t h1·i ~len (Jit l'ij il jclJ· il\li g li cl i Cle l eelan des lankegi'tng. Dc si't 
nöd vii ndi ga a l'ix'tena l' ii 1· iive1T<lllt'll'.-'notlans 1-clmnslruktion hava kunnat 
utf'Ö:J'a.o; p~t cH s<·t h el;] igt siitt som sl,ett enllast tack vare anLa.ganelet 
nv e n a ll miin nvb.l·f<gnad,pl.ln. som mini,tJ·cn·na eller dh·chtöJ·c1·na icke 
alls ll a r a 1·iitt att. iincl1·n . som bindc1· dem och ti JO yilJ\en t. o. m. pmla
m cntet iit tyun~Pl alt il: ll la sig. ])el ii1· hög tid pit atl ell li knande 
J iit tcsnöt·e fas!stii.ll c., J'ij J· clct mm· in a [hgYäsendPls u !Yeckli ng. Del iir 
det o [J ·ttn lw mhga ,· il l km'l'l fii1· dess Jiidclning. Om man medgiYe.l· alt dc 
medel , som detsamma di .-;ponerar - oc:li som för nii.n·n.J·andc ii.1·o nii1:a 
p ;\ till1:ii. d li ga - k·l'c l i lla ta e!l'l alt npp.'<iitta ctl stOlt anbtl OJ·gani
f'l':md c e nl1l'tel, m a~lt' man ilc ldng;t alt cil'n f1anska m;tJ· incn li ill ilb icl\e 
Ji'H·sti\ lt a l t I'Cali.scla 1acl and l <t ma1·i1H't' IJ,\\·a upp1iiltat, näm l8 gcn Yl'.J·h:
li ga Il ygeskael1·nJ . Ma n f'a1· ilii1·nH·cl icke f'ii l· . ..;lit enelast en sam li ng <l\ 

c l t fl c1-tal flygpl an fii1· spanin,g, :jakl l'l l('l· homhm·cle 1·ing utan iivcn si't
ekn a :i J·e.sc1·1· och H'l·ld,l"f' ~allll pc•J·sona l l'ii1· Cle1·as rcp;u·alion oc h unclcr
lJitl L Slul l ige n oc h' l'l;lnil.iil· ;till hii1· lil'll \at·a 1·öd:i g oc-l1 icke all"' b u n
de n Yicl den el1et· elen pluhcn 1·it1 ku~tcn. Den IJii t' med h ela sin ~!J· i d
sl t ii ng h 1n1w 1·id pakommalllk lll'lll>l. f'i.ll-l'l.dlas Pn ligt ope 1·al iu ne1·nas 
fuHh·ingm·. 

Man ];Hn icl'e hclJl•1 l\ol1tlll<t ii'J·a11 ;t!l lid 1na1·i na flyg\"iisencll'l iinda 
hit inti ll s s_nlE'~ lw.Ya sak 11<1l l\ J·;tf'l b<~clc alt planbgg;t och upp1·ii1La c!t 
system av Yii.l bel;1gnn llrg1Jnsc 1· s(tl·ii l i nuti landel 'om 1 icl JwsLc1·na. 
.1\ [a n köper jorclom r·;\clcn som ma n a m'<t'l· lwllöl l ign pi't ni'tgon del av 
k u.o;lc n fö1 ntt ;\tel' ,.;ii l .i:t dem ni1gon Jlliinacl .sl' Jl<tle'. l\Ian nöjt'J· s ig 111ecl 
a tt tt ll 'Y ii nll a sit claliga 1Jn . .;e•1· .. -'[l·all'g·isl\l som ta ldi'U sett. solll Sa int-

1'idshi f t i S·•öväs;ndet. , Il 
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Haphacl. 1\ntuJJi,glr i ~ visa ~ i g c n;; labl föJ·clng o l" la lyc kade oc h mydcL 

snilh·ikt arbete ncdlii ggcs ll ii q Ja . rl ygph1n;;Lype1·n a oc h moloH•.t·na iito 

minst likYärcl.iga med dem, som iit·o i ht·ttk i utlnnclel. J\Ic 11 Ya< l t,jiin;n · 
det till att oupphöJ;li gt fol"l sii.lla med cle;;sa enbm ·t t emcl is l\;t mod ell

studier Det giiller aU by gga, att ii.ga Ya pen fii 1' om eclel llar a nYiincl nin p;. 
Hitlills äterstär att skapa all t ell e1· n iislan allt. 

Den franska marin en, sluln.t' t idningen, som i"\ 1'; si'~ oiimlligt blygsant 

i förh ~tllancle till s in stout 1n edtiivlm·c elen cngehlia mtu·incn, bonlt• 

emellert id kunnat Iö1:söka U l"la mccl denna ]Jii ett o ln .1·iillc, <lär det er

forell-as framför a ll t upp finn i ngs LÖJ"lllii.ga och clji.il·vll ct i. u lf'öt·;md l'!. 

En gelska ma.rinen äger 1·c<lan nu s nabba, v iil utJ·us.tacl c ll a ng;n·l'adyg-, 

som lmnna omb01·cl taga clt a nsenligt anlal fl ygpl an . ELt siida nt fal"lyg 
so m >l Fur.ious>l har blivit omiiml! ·at ichc mincl1·c ä n l1·e g;·~ngcr. >l HCat·m> 

lw mme.r med säkel"l1ct icliC a l t bli va fiil"Cli g fö 11 · iin un<l e1· 19:2G. Dl't 
vill synas som om cleL s kull e bc lliin1s y ltcl li'gaJ.·c Lv;\ ii 1·,; l" ii1·sök in na n 

den kan a nvändas. T ill föl:jd av silL 1·inga antal fm-ty.g Ltn el e n fransh n. 

marinen icke fylla. elen stor;~ uppgift som ~tliggcr de nsa mm a ann at än 

i kvalitativt hiinseenclc. U-hii lsvnpnct oc:h clet mm·in a J:ly gvii~.c nclrt iiw 

tvi·~ viktiga m edel p~~ v ilka FntnJ(J·i.J'e boHl c lwnna r ii.lma J'ör J'ii.t·sv,uct 
av s.ina kuster och siilreJ:s liilhtndct a v si n a kommuni kation c1: ll i·~ 1\Icdcl 

havet. Sanningsenligt m i'1stc v.i ko nstate1·a alt vii.J"t m a 1·in a rJ y,gviise neks 

utveckLing hitt ills val"it absolu t o tillfl-edsställ ande. V i fit hop pas al t 
<l e framtidsp erspektiv som lliig 1·;~ för dc n uvm·anel c Ieclm·na ic ke skoLt 

lwmma på skam. I\Iä do hundr-ala ls miljoner, som bcv i lj<tls av pm-la

m entc t, hellre förbl.i1·a onnviiml a ä n att dc planlöst fö l"lJ1:ukas! Sl\npan 
clct av ett flygväscncl c, vii1·di g t ele n franska mm·inc n, iil' e tt aY dc Yih 

ti gas tc m älen för sjölllini sLcJ"n s a nstriingnin,gm·. 

Förenta staterna. 

. \min tl Sims, u. s. Nav:v, har gjm·t ett ut tal a nli c nngi'tC IHil' noLl ans 

.fl yg\·äscnde. H an säge1·: 
Flygplanen mästc u l.gö1·a e n del av n ot lan fö1· alt man s ka ll l\unn a 

ernå clc bästa resultate n. Della ii.l' nödl-äncl.igt för att .fl yga rna s koL\ 

lwnna erhålla kännedom o m nau t iska, stralegi ;;lm oc h ta kL.is ka f1·ågor 

och elcnna ernås enelast geno m den in t i mastP sa mhöt· ig ll c t. Flygarna 

bö.t·a leva, arbela och övas Ullsa mnwn~ med flot tan v id allJa t illLi.llen. 

T.iclsln·iflcn Th e N:~val a n<l Mili lmy Hec01·d, 111.· Yilken ova nst<'tencle 
är lliimtat. anmädiCI". alt denn a i'ts ik t ide i:i r mineli c inl1·C.'i.-'an l llcidiir, 

att de n iir cliamctL"alt mo l:ia lL ele n, som fö1· 1'iiklas a l' Bl-i:.i<tli gc nel·al vVil 

liam j) li lcliell vicl the U niled SUti.es Ai1· Scl"Vi c-e. 
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Ryssland. 

li y~sland . som i cke besrii1·;1 .. ; <11' n (tgt'a beg1 iinsni.ng;t,l". bemödar s ig

att av spillrorna <1\" den gam la floHan uppbygga en ny. Srå t·i g lietcnla 
i att utföra cl ella arbete pi~ s;'tclan t sii. tt som i mibtii.1-t hii.n see nde a nsc'.c; 

nödräneli gt, li gga i elet viucH ösa<k t ill.sUtncl i i' ilket all a tcl,n iska a n

higgn in gm: befinna s ig oc f1 som l"ö1 · Jliin·cu·an dc i c- Lc mcclgivc1· nybyggnad 
nv 1\l:igs fa.J"!yg ]li -~ .inlwlll sl\a Ya 1·1·. Diidöt· hm· lll<lll niijt s ig m ocl at t 

ulfÖI '<L Yacl .som Ya l' mij_jl igL oe·ft med f1·amg~t ng [iircla g i t repn1·;tl"io ner 

av dc gantia f artygen. "\n lal l'l fl n1khma faJ·tyg h m·, so m av nccl a n

"t iicnd c sammansLillni·ng fnt lll g<ir, unde 1, det senaste :'il-d :i c: I\C ohctyd

Ji gt ölials i jiimfö1elsc nwd ~ilet lliili'ÖJ·ut (s iffL"orna in om p mcntes) : 
AJJ\'änclbn1a fnl"l .1·g .i ()stel'sjöflottan: 2 (2) slagskepp. 1 (J) pansar

kr·ys'im ·e, l (1) l ätt ktT'SillC, :l (2) kanonbatar, 1:1 (8) j<l)';<l l l' . 12 (3) 
t01·peclbätar, JO ( 6) u-batar oc- h et t a nse nli gt antal ;UJclt-a fm·t~·g ; 

_,.\nYiinclbm a fartyg i Snu·taharsflottau: 2 (1) LitLt l \1·~·.~-'<liC' . :l (:l) 

l\anonb;Uar, -± (3) .jagn1 c, 3 (O) lol·pcd h~tar, ::; (l) u-lmUn· oc ft flera 
hjii.lpLntyg. 

Vi.d s l1:äva nclct c rler att sl\;l fl<l en ny Hutta spela _jilmlc milili~it·;t 

sl\ii.l även pol.iti sl;a synlnmkl c 1· .in . state ns ansrcncle vii\e 1· nnlm·liglvis 
genom denna tydlig;\ l;rn rtu trce·klin g t ill s_jöss ocl1 man Yct ga n.slm väl 

vHli c n sta1·k Iö1 cspr.\kme fö 1: SOI-.jcts sak som Llc röd a J;,: igs[at-tygcn 

nlgörn. Fat-tygen. som. gii1·a clt got t inl1 -yck oc:h ii1o heman n;H ic mccl 
cl.isc.iplincrnclc bcsi"ittnin ga l', l1 aYa u nele1: sin a c.x pc.clilion e•e uncl CI' cle se

naste (tL·en icke föl-fe lat att Yii.cka uppsee nek Aven östcJ-s,jö floLLln:S oc h. 

Svm·talw.YsfloLL01·nas omraltandc Ö'l' ningae biclwgo Lill alt g i\"il dc forn a 
1·yslm proYinsc1ona inti ",)Tk <W el et gam l n. moLlel"lamlct s s tyJ:lm sa m t a l t 
giva cl e eg na unde1·satarna lJcYis pii regcl".i ti gens makt och storrt ycrk
sa mhet. 

Man kw ic ke fiiJn c• ka n!L cl c Yiclsll·iichla ex pedili<JilCI·n; t g,jo1-t m yc
lcet .föl.' l)('J.'SO italcns utbildnin g oc h. ;tlt lltan t1·in•l bca lda ns.v iil'd<t 1·cs ttltat 

11ppn ä tts, men nU all t delbt l.if\\·cil ej J·iic: kct Lill för aLL: ;tnil1ja en 

stark mol t:> L<ind cu·e lian linaiJ[JasL n itgon vara LYE'ksa m 0 111. L1·ols lcd;H·ens 
stoll tt fö1·.så ln ingar. (;\Jm-in c Hunclsc- hau , l l1iiftet Hl:2G). 

Den e ngel-sk t i..iclslu·irlen Jol!l·nnl of th e Hoyal U niled Sl' t·l· ic:c Jn st i
tul.ion h at· .i f cbntalill iiHe t 19:2() följande ad ikel um 1·y s l ,,~ Hotlans 
personal : 

>l Dc bols,jel-isl it:> lm JiiHll· n;t l ill <tl<t icke n tt.go n 1·ang. ulan c nclnst 
olika tjiinsteith gga ll(\ c n. Diil"f'ÖI' ii1o alLt bcl"altn i·nga1 ·, ii1·cn bl'l"iil.spostE'r, 

t illgiin gliga för mannen i l<' rll'l. Fö1 · nii1·1'antnclc il1·o ni'tg 1·a of' l'i ce 1·;u·c 
J'J ·än den ga mla kc,jsct-li ga nlal-ill C' Il i l.ji i11st i a'\Val\ l;i ll pi'~ Lill g;',n g; pi't 
Lilbilciadc nya m'in. 



- 154-

D;\ sliolouHt i\tet' öppnades, tycl1~ del som om en Jw1·~ pä sex nut 
!Hlcler ansägs lilll-~icklig för miin, som sLullc bekliida otrict>l·sbef"att
Hing;n·, men för n~ilTarande iiro h ut·St>l· ]lit se.\: itr clll'.r mer-a föt·v
sln"lvna till följd a Y elen utb.ilcln i n g, som an~c'~ t>dorcled~ .g. 

Nekryteringm .'ker p~t sil siitt: pi\ f"t i1· ill ighctens dg och geno m 
ntsl,rlvnlng av YärnpljLtiga. Oml1t·ing· :?G 'lo :tY rk q'ntn·c taga anstiill 
ning I ör en pc1 iod av Iri'\'illjg· tjiitts t. 

Det första som er-for-el t as löt· f"t·ivillig· ansLilln ing iir att sökanden 
är en f ullgod kommtm;ist oclt chiJ·niisl ;ttl lwn kan Lis;t ocl1 ::<kr-ha. 
Antagningen sker p~t l1östcn; under Yinlcr·n och Y~ll·en genomgh rekl-y
terna pr·eliminii1·a lcm·srr i land ocl1 ombor·cl. Under somma t en hii1jat· 
clenna pe1-sonal sin tjänstgör-ing (t slr ichf'nr-lygen. 

Följande !Jöst unclerg(t cle, som ön.,ka gcnomgi\ liur·.ser fö1· utbildnin g 
till of'ficcrru·c, en examen. p,:t delta siitt hmtt<:t ornLI i ng 300 man aJ· 
Ugcn Yinna lntJ·iidc Yicl en »förbeJ·cd;mclc skola», YilLcrt med inhcgr·cp p 
n v uppeliiUlen uneler somrm·nn p~tgå om L r·i ng L te ii t>. Slwlan ~i r iippL'n 
för- alla yrkesgrenar. 

Ef!et" elen föJ·hercclancle skoJan J'or·b~itla Llc, som iir·o Limpliga ltiir ·
för, sl rw studier Y id sjöklig.sskolan och mar·i 11 ingenjör.sskolan tmder en 
t i el aY t t·c ,·u·, Yat·cJ'tcl de g<L j genom c le ltög1·e Jm1 -scJ·n a och sl ntl igen 
en sjökl·igshögslwla, Ylllicn ii r l t ppllclad p~t f"öljanclc a nlclnlnga1·: 

SlalNlYdclnj ng 
Al·tlllmlaYclclnlng 

Sl;eppsbyg.gcJ lavdelning 
Elcli tl"ike1·a vdelnin g 

Jngcn_jci1·sanlelni ng H_ychog1·aflsk anlelning 

Tick n fö1· clc ol ika slcoloJ·na oc:lt l;m·ser·m1 ~~~- ~inmt icl;e slutgiltigt 
bestämd, emedan lid nya so \'jctami,r·a litctet i"innu icl\C lu'ckats få n~Lgt·a. 

,-;om antagits crtcJ· J·enJltrtloiJcn, igenom alli1 skolornas Llll·.'iCl; men ni'tgt·a 
o[ficeJ·at'e ft-~m elen gamla LejseJliga flottan , som ater cr-l1iilllt anstiill 
ning, h an1 .f~ttt tillständ atL genomgii. vissa högt·e k11r.ser Yicl högskolm1. 

Som 1·cdan iir n~tmnt finna s i So1·jetrloltan .ingt>tl rang : en elas t fö,r 
m<"tgan i1t· bcsEtnii1lfUJcll' löt· utönutdct a\· bdiil. Miin, som anses lwya 
clellll<t flirmiLgu, biira en unlf01m, en slag.s sLip uniform mecl .1·iicla J·~inclct 

p i''. yensLru armen oc-h cliit (j,·ct· en l'cmuclcljg sL.jiir.-na a Y samma fii.1·g. 
BcLilsr·~iLt 1rlön1s encln·."t ombm·cl cllc1· cl_jcst i t.j:ctn.,tcn. Utom J:m·lygc l 
cllc.t· ulun[ÖJ· clc sjöm j]j[ ~i t 'a a nhi ggningillllns omt·iHien iir· lll>tn.shapet ic11l ' 
sl;ylcligl aH lyda rlcm, som utöY>t of"[ic-cLsbcLil ocl1 ltiiJsm· ic-l;c p~t (lem . 
J\ lcn cll't Yill ::>ynas som om <lella sake1 11<1-< lHbtancl ic-ke hlit" li'tngv;n-igl .. 
Ofiicctm·na Yil_j,, uppriiltlritllu sin st iillttin g iiwn ttlom ijiinslcn och ck 
röda .l iimlc1·na m<"t l~ewtas mecl en g ulclnmcl. 

A .dc mindr-e hu-tygen messa offic-L'J·al"Jli\ Yid sam ma hLn·cl sum mnn
sl;apel; it dc stöuc :c\1· malc·n dcn-;ammn l'öJ alla. m en clldcr1 oc-h l'jc,;.-<;1 
amlr·a oHiccrm ·c mc,;sa fö1· s ig sjiil\·;\. 
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.\ alla J'a1 tyg l'itllH\-; en "· k »Lenlnltöt·na» eller el t nu n l yilJ,et 
office1are oclt manc;]cap sa ml>tS. J'odJ·iilL a\· Lenin <Jclt T1oblly p1·ycl;t 

dessa hÖl"IJO,l'. 

Spanien. 

Jagal:Cn »Alc;t1a-Ciali;tt10» ll;tt· nyligen sjii.,att.-< i C'ar·lh<lf.!:l'llit. DeHa 

är elen ancl1·a jagaten l en ~e r ie pa lr·c' l'a.r·tyg. Dert fö1·~ta Yat· »Cinrutca», 
sjösalt J 92.). Dents lnrnrclclala iir·o: lle11l. J ,G'SO tons, Lingel lOJ.Fi m. , 
breeld 9,G:S m. , cljupgacnclc '2,99 m. l\IaskincTrm nlgÖ.J as av tYa gutppe1· 
Parsons tm·hinct pi't 4'2 ,000 hkr·. Endas( olja, Ymav 4:)0 tons l\unna 
omboultaga.;. allliinclc's so m htiin,lc. , \Jitions.H!Cljcn bljr ·1,.)00 miles ,-icl 
14 J;rwp. J\Lnimf"al -LL'll lJl't·iil;nas hliYit :3(i hnop. 

Bestydningc'n uLgiires a1· 'i J'2 c:m. kanom•t·, L IG. 2 Jlltll. lnf'tl·iin1s
Jmnon, 4 kulsp1·ntm' och G '):3 crn. tmpcLllllbcl·. 

Del si.,ta Jnr·tygL't i sc t·.iL'tt »Sanc:ilL'Z - Bnt·c-ai:dcgtti » hornmct· oci\S<L 

att i.nom hm-t löpit it\· slaprlr1. 
U-b~tlcn »B-G», Clcn .. ,isra j en .-'c t·ie Jlil. .'-'l'X h;'tlat·. ltn.t· ndig<'tl ilY.,lutat 

sina pwvlur·et·. Dessa IJalaJ·s lnrnrdd,lta iir·o: clcpl. 'i:iG/ 8:3G lons, Lingel 
6 'b m., bredd S,G m., cljlt!Jg;icnclL' :3.-[:l 111. J\ laximil'ar·kn iir· vid iiY-gang 
J() Lnop ocl1 YiLl 111·-g<tng 10.:J l1nop. Besln·l\njn,gcn tllgiiH'.s av i'yta 
LPrpecltuhet oc·h cnlnUYiit·nsl;ntwtl. (l,c 'J'L'lltps :.ll l'l'lnum·i JD:ZG). 

Tyskland. 

J\Ial-inbuclgc(ctl Iii r· at· l D'21! -;l u Lll' p a l' ll .-; u tlltllit il,~ '21):3.:3 r n il.jo1wr 

mark, vm·av 128,1 mll:junet· ot·Liitt;tt·ie ol'h 11.1) miljortcr· l'xlra i\Ji si<lg. 
I jiimfö1·elsc mcLl 1923 Yi.sn r lntclgcll'n en öl;nin:.;: il\' .J.8.3 mil,jolll',L 

Det cxtt"a an.slngd ii r· 23.ii t n il_juncr Jriigr·c ii n för cg;tendc i \l', Dd ~i r 
niislan h elL oclt hallc'l il\·.scll l'ii.r ll.l·lnggnnllct· oc:lt lwsl_yc·l;ning a1· clc 
nyn, Im-tygen. :lfcclcl iiro <ti'SL'ch1<1 l'iit J"ol"Lsc1lt h.1·ggnncl n1· kr-yssa ren »B » 
ocll Sl'X jagrnc, .-om lCcli\l\ iir·o umlcr· ])yg:,grwcl i \VilllclmsllitYCtl. .\.n.sl;tg 
begi"iJ·es ~\ven Iör 11.1 byggnnd a1· IIJ·y.-;sar·c n »l'» Ollt »D» ol'il sex ~lönL~ 
samt en mi.nd.rc j;tgn tL>. J\.o,.:[narll'n Jii1: ert liill Ll".)SS<UC upplctgl'.'i i lJud
geten till 2R, l miljolll't· ma1l;. ,.,lt'itl· l),:3 mil:,julll'I: Iiir· nr(illcJ i- oclt 'l.:.l 

llliljoner lö1· luJ peLlbc,.:t_lclltliti.C!:L'll. En slö t H' jaga!·L' ilL'J'iil;nns Lfda .), l 
llllljoner. ( Le Temp" '21 l'cbntal·i J'l'ZG). 
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Danmark. 

l lidsk1-if le n l\Iat.inc Hunclsc hau , 1 l1 ii fl cl Hl26 förekommer en in ·.,_ 

överblick ÖYeJ: främm a nde mal"incr. Det he:cr· cEir·uti hl. a.: An' dslning-

i. ;mkm ·nn, SOill scdnn en li1n gr e t.id. sysschii tta Da nmrn·k och. Sr eri gc. 

l1 a r a ii nnu icl; e sa lts :i YC.J ·ks tiil.lighet. Pi)I·liclcn ."omm ~u· h nYa ;just clc:-;., ,J 

!J ~tcl a lancl för clagit i'.)'nn cdi gcn omfattande Jl oltmanÖITa r. Tnför elen 

v~ix ancl c J·ysl'<t JioLtnn och dc pol skit matinplan r rnn , Y~u·i gcn om kl·aft 

fcirh äll a nd ena i ö~ Lersjön l;unna myc ket föJ·ii nclJ·as, kommeJ· m a n sn nn u

lil't a t t uppsl;juln de 1Jc.u1mnde nn·ustnln gn l'lHJ. acl ulleJHbs g 1 ·acu\~. 

Polen. 

Ulbygga nckt a1· lwmnar i Gelingen kll· g.jm·L be tydli ga r·1 am~ teg och 

genom fö1·viirvc t a1· 12 frunska u - ll<~ ta L~ liar ]-'ol en böJ·ja !J fiii 'I'CJ·khgu s i11 

nvsikt betl'iifia nclc anskaH~lnd et a1· .s tt·iclsmeclel till ~jÖ'<S, sit a tt det klit' 

blir efter dc a ncll·n ö .otCI·sjös ta te J·Jm. 

Innehåll 

(l\Iar.i n e Hundsc lwu , l litiftct l02G. 

åtskilliga maritima och krigsveten
skapliga tidskrifter. 

Strateg·i oclt t>olitik. 

Ubc1· Scc politi:k und Sce~l 1 ·ateg i c (i\I. nuntlsch. 3; 26). - Flaade cll e1 · 

SopoULi (D. 'l'. f. S. fcbt'./ 26). - F1·ank.t·eiclt und die Stellun g des l' 

lJootcs nach dem Washingloner AhJ;omm cn (l\L llundscJ1 . 3j 2G). - Limi 

tation of naval arma ment (P. U. S. l'\. I. mr~j2G). - TI1C hattleskip ancl 

il;,; uses (P. U . S. K. J. mrsj 26). - Snme a8pecls of our aie policy 

(P. U. S. N. I. ml s/ 26). 

Taktik. 

Un<i c.n ·n ncl.c;baaclcns An1·cnclC'lse om Katt en (D. T. I. S. fcbr. j 26). 

FlygTrisen de. 

Om flygha mnar (T. T. Yii g- o. Ya llen 0). - 'l'hc a it ·phobi fl of 192 :1 

(P. U. S. K. I. mrsj 26). 
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Utdrag ur kungjorda patentansökningar 
merlllcl<ul c genom Th. )\'mninsli.ys Patentbyrå, Stocldtolm . 

Datum l Diarie-1 
nmnn1er 

7/1-26 1020/24 

2538/22 

14/1-2G 2139;'20 

21 /1-26 3082/84 

1970/24 

128/l -26 3141 /20 
18/2-26 390/24 

2442/24 
3436/24 
3715/24 

2752/24 
25/2-26 3291 / 19 

2683/23 

2769/21 

464/23 

4/3-26 2372/21 

3366/22 

Uppfinningens art 

SmöL'jn nm:clnin g·. The \Yhitehcad Torpcdo Comp. 

Llcl. , London. 

l'Liknea ppa.J ·at för led and e av arLillet:ielden å far

tyg oclt likna nde. La pt·6cision Moderne, Pari s. 

LufLtcning.-; fill cr. Deutsc lte LuHfilter-B augesell

schaft m. h. II. , Bedin . 

l\:u1ltm<tski nsa nliiggnin g. Vulcan-\Vc,t:ke H amburg 

und Stcttin Aeti cngescllsclwft, H amburg. 

Anonlning Yid laYcttcr för m askingeviir . Aktic

selslmhct Dansk rtckyh·iffcl-syndilmt, 1\:öpen

hamn. 

IIcliol\optctJly,gmrrskin . n. P. Pcscara, Barcelona. 

Anurcln ing Yicl p1·opcllra L·. Aki.moff Propellc:t: 

Company, PJ1i l adelph·i a. 

Ledano1·clning [ör propclh ·ar. J. Hior th , Oslo. 

AnoL-clning yi(] lm-peder. Schmid, Neapel. 

AnoHlning Yid tal :jor ä clii1·e1:tar ell er dylikt. 

W. Sicu1in, Göteborg-. 

.BJ·anclt·örskwpp, L. E. rt6moncly, Paris. 

P. j 

l 
Anm·d n in g Y id u1dios ignalapparaLc.r. Radio Cor~ 

pm·atlon of' Ameri ca, New Ym·k City. 

Chi[fL·cringsa ppaJ·a t. Al;Ue iJolage t Cryptogr aph, 

stodhol m. 

Anm·lln i ng Y i el apparater för km -sbestiimnin g. A. 

" -· Lolh , P:n· is. 
'l'llhlutningsano.rclnin g fiir nwskingev~i.r och lil' 

nundC'. V.i.clw1·S Limitcd, London. 

;\noL·cln i ng vi el a lms t.i., lm nppa1·atcr för t ele [one

J· in gsä ndam i[l. Sig na l. Gcsell sehaft m. b . H. , 

]\ic.l. 

1\noJ clni ng ,-id elc ktl·i ska glödla mpor föt' ä~tacl

lw mmand c a1· s i-gn nlo· eller blinkljus. E:. G. 

Li ssel, Stoc k hol m. 
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4/3-26 2081/25 .\notdttin:c: !'iit· P<llt·otllill!"iit·.-;cln Yltl lll<1-l\ing;cY~iJ · . 

994/23 
Vickct s U m ilccl. LotHiot : . 

. \ct·oplan mc·cl t·olct·l>at·a Yin:c::u·. J . clc Ja l' it' t·l'<t. 
;\I ndt·id. 

1519/23 S[llitl12."iimnc .iiimk ;-;iilt l"iit dt•ss ruun .-;[ iilllllin~. , \. 

11 /4 - 25 302/24 
St•gnl'. ?l lontL·o tli-!\', Ft ankt i l\l'. 

.Fötth·ö.in i ngsa tmHlll i n~· Iii t· bt·ancl t·ÖL L. E. Ti t'·
moncl.l·, l';t~· i .-; . 

18/3- 26 3475/22 SjiihsLiing<tncll' Uql[ll\t·att. 1\. B<liH't ·jcc-. LJ.llt' Slh 
ptw, J n el i t' tl. 

24/3- 2G 980/24 Fötankdttg'<\llunlning [iit · rl.dl1o.ja1' ()(·lt d\·liU. 
O. E. Jal\OlJsson uch J . 1;;. B.iii t·l\lund. C:iitt•
bm·g. 

2243/24 ~'ötint-in~:-sii ll riit · r t a nhLilln ing aY l\on,[g;joHl a 
d itntnoL .\. \ -. Jet·nbt'J·g, T id<tll()lm. 

576/24 - ~twt·cln i ng fiit· a ulottl<lti-k tii ndtling cJlct· sLi.tl\ -
nln :c: J.V h sc mccklsl ett Yiicl\;\l·llt'. .\. O. 
E.~-i ng, Slockl10lm. 

T h. W awrinskys Paten;tbyrå 
Innehavare: H. ALBIIIN 

16 Birg er Jarlsgatan, Stockholm. 
Tel egra fadress : WA W, Stockholm. 

Telefoner : Riks 74911, (Vä x el), 7491 2, Allm . Ö. 22 48 , lng. Albihn privat 74913. 
GRl:NDAD 1891. 

Ombesörjer uttagning av patent och registrering av varumärken 
mönster och modeller i Sverige och utlandet. 

Verkställer tekniska översättningar och utredningar rörande ill
trång i patenträtt, patents rilttsliga omfattning, giltighet m. m. 




