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Arsberättelse i sjökrigshistoria och 
Sjökrigskonst för år 1917. 

AYgiven Yid Kungl. Orlogsmanna säll skapcts sammanträrlc 

de n 3 april 1918 av ledamoten Ch. de Champs. 

Allmän översikt. 

Den ihärdiga presskampanj mot engelska sjökrigslednin

gen, som kännetecknade höstmånaderna 1916, resulterade i 

synnerligen .betydelsefulla förändringar i avseende å ledningen 

av såväl amiralitetet som sjöstridskrafterna, och då sjömini

stern Mr. Balfour den 29 november 1916 tillkännagav i Under

huset, att viceamiralen Sir David Beatty utnämnts till högste 

befälhavare för Stora Flottan , lärer en av husets ledamöter 

hava fällt det för den dåvarande stämningen inom England 

helt säkert betecknande yttrandet: >> Thank God -- Nelson has 
return ed! ,, 

De första intrycken av det stora N ordsjöslaget den 31 

Illaj-l juni 1916 voro ingalunda optimistiska. >> Daily News >> 

för den 3 juni tillstod, att >> huru bittert m edgivandet än m ånde 

vara, så måste vi dock erkänna, att vi i slaget vid Jutland 

lidit ett nederlag >>. »Daily Graphic » säger samtidigt, »att den 

i dag av amiralitetet offentliggjorda kommuniken är kanske 

den sämsta underrättelse, som regeringen hittills haft att med

dela landet», och tidningens sjömilitäre medarbetare talar om 

»ett svart blad i vår sjökrigshistoria ». 
Men den synnerligen effektivt organiserade engelska pro

Pagandabyrån skulle dock, blott efter ett helgdagsarbete, vända 

Tidskrift i Sjövi:isendet. 19 

Nordsj ösla
gets efter
dyningar i 
England. 
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opinionen i annan riktning. Redan m ån dagen den 5 juni skri . 
ver sålunda »Morning Post», att »det rör sig i sjä lva nrket 
om den mest betydande seger sedan slaget vid Trafalgar» och 
den övriga pressen slog has tigt in på den anvisade vägen. En 
del sjömilitära kritiker fun no sig dock ej fu llt ti llf reds med de 
av regeringen givna sig,nalerna, och det saknades t. o. m. ej 
yrkanden, som fordrade att såväl Jellicoe's som Beatty's för 
hållanden skulle undersökas. inför k r igsrätt. , 

Under dessa förhå llanden fattade - helt siikcrt med re
geringens goda minne - en av dess ledamöter, f. d. sjöministern 
Mr. \Vinston Churchi ll , sin a lltid redo liggande penna och 
släpples lös i >> London Magazine's » spalter. I-lans uttalanden 
väckte icke blott ganska a ll män förvåning, u tan på många håll 
bestörtning. Man fick en inblick i de strategiska principer, 
som varit bestämmande för de engelska sjöstridskrafternas 
operationer under de första krigsåren. »Lekmannen - skri
ver Churchill - har icke förmågan att inse, att brittiska J'lot
tans uppt rädande är i huvudsak offensivt och agressivb , men 
han ber det oaktat samme lekman var a belåten med nårl 
anfall i tysthet mot fiendens vitala intressen », ty »in t et krigets 
krav nödgar oss att gå längre ». »Ingen anledning av strategisk 
arb hade förmått engelska flottan att lämna sina ankarplatser 
för att strida utanför danska kusten, ty »vad skada gör det 
oss, om den tyska fl ollan tager en promenad till sjöss! » Då 
brittiska flottan i överensstämmelse med gamla historiska tra
ditioner det oaktat sökte slå fienden i allmän drabbning, bör 
detta - fortfarande en ligt Churchills mening - framkall a re
flektionen: »Vilka betydande krafter måste Y i icke förfoga 
över! » Ty endast om den bredaste säkerhetsmarginal ingav 
medvetandet om en förkrossande överlägsenhet borde engelska 
flottan förmås att antaga de ökade risker, som äro förknip
pade med att strida avlägsnade från baserna och i fi endens 
farvatten. Därest nämnda situation icke kunde anses vara för 
handen, borde i stället »engelska flottan falla ti llbaka på den 
mera trygga och långt starkare positionen att tvinga fi enden 
att komma över till våra kuster.» Sjöslaget vid J utiand yal" 
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sålunda h elt eukelt »clt djärvt, men onödigt försök » att förmå 
fi enden till strid, ett försök, som endast berättigades därav, 
att det k unde anses såsom ofarl igt! 

. Då en sådan uppfattning av strategien s grundprinciper 
kunde framställas av den man, som, på grund av pm·Jamen
tariska krav och sedvänjor, blivit satt att bekläda posten som 
förste amiralitetslord under världskrigets fö rsta krigsår och 
därunder utan tvivel utövat ett betydande inflytande på krigets 
ledning, icke blott ti ll sjöss, utan i dess helhet, då fattar man 
förvisso innebörden av det ovan återgivna uttrycket: »Thank 
God - Nelson has retu rned! » 

Den mera vederhäftiga kritiken kunde dock icke nedtystas, 
och utta landen underskrivna av sådana namn som Sir Reg inald 
Custance, Mr. Arthur Pollen, Sir Francis Bridgeman , Lord Sy
denham, Commander Bellairs, Lord Charles Beresford, m. fL 
kunde icke lämna amiralitetets prestige alldeles oberörd. Där
till kom en annan irriterande omständighet, som rent av bör
jade verka förödmjukande för det brittiska sinnet. Tyska lätta 
sjöstridskrafter gjorde upprepade framstötar mot kanalmyn
ningen och Englands ostkust, därvid sänkande förpostfartyg 
och beskjulande kustortcrna. Detta hade ju visserligen inträf
fat även under första krigsåret, men efter »den stora Nordsjö
segern » borde det väl vara annorlunda. Efter den tyska fram
stöten den 26 oktober 1916, därvid två engelska jagare och en 
del andra fartyg sänktes, uttalade Mr. Balfour den tillförsikten, 
att hädanefter, »därest tyska jngare kunna komma in i kana
len under en natt, som de själva v~ilja, skola de icke bliva 
istånd att komma ut från kanalen utan svårt nederlag ». Dessa 
ord voro knappast uttalade, fö1-r~in tyska jagare en klar mån
skensnatt - den 23 november - upprepade raiden och und
komma jämväl denna gång oantastade till sina baser. 

Zeebri.igge och Ostende utgjorde dessutom ett svårt horn 
i sidan på Englands maktställning i södra Nordsjön, och ren
sandet av dessa getingbon och bekämpandet av därvarande 
starka kustbatterier borde väl med hjälp av den starkt utveck
lade monitorflottan kunna genomförns, a llrahälst då opera
tionsmålet låg blott 60' - 80' från dc engelska baserna. 
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Det nya Amiral Beatty's utnämning till högste befälhavare väckt\' 

amiralite~_ets dock icke på alla håll odelad tillfredsställelse. Visserligen had\' 
sammansatt- d Th N 

n in g. han visat sig vara den borne ledaren , mannen me >> e ! 1
 el-

son touch », men J ellicoes popularitet inom flottan var icke 

rubbad, och den förfogade närmast under honom över tre äldre, 

högt förtjänta officerare - 2 :e amiralen Sir Cecil Burney och 

viceamiralerna Sir Thomas Jerram och Sir Doveton Sturdt>e 

- Yi lka alla kommenderade slageskadrar. Därest den 45-å rigc 

Beattys utnämning skulle medföra dessas avgång, bleve detta 

en kännbar förlust. Amiral Burney placerades emellertid i 

amira litetet, där även amiral J ellicoes »Captain of the fleet» togs 

i anspråk för ledningen av den krävande trnnsporttjänsten. 

Det nya amiralitetet, som trädde i funktion elen 4 decem 

ber 1916, hade, jämfört m ed det gamla, följande snmmansiilt

ning: 
Nyn medlemmar : 

Sjöminister: Mr. A. J . Balfour. 

l. sjölord: Amiralen Sir John 

Jellicoe. 

2. sjölord: Amiralen Sir Cecil 

Burney. 

3. sjölord: Konteramiralen F. 

C. Tuclor. 

4. sjö lord: Cap t. Lionel Hal-

sey. 

Gamla medlemmar : 

Samme. 
Amiralen Sir Henry JacksorL 

Viceamiralen the Hon. Sir So-

merset Gough-Cnlthorpe . 

Samme. 

Amiralen C. F. Lambert. 

l. civillord: Earlen av Lytton . Samme. 

2. civillord: Sir Francis Hop- Samme. 

wood. 
Lika litet som någon under år 1917 inträffad sjökrigshiin 

clelse berett Beatty tillfälle att visa sig motsvara de stora fö r

väntningarnas stämning; lika litet har det nya amiralitetets 

maktutövning medfört någon märkbar förändring i de engelsl'n 

sjöstridskrafternas strategiska uppträdande. Den närmaste or

saken till detta sakförhållande är det tyska U-båtsvapnet, m en 

innerst är anledningen dock att söka i en stark och stridsbe

redd tysk slagflottct, som, trots motståndarens överlägsenhet. 

alltjämt befinner sig »in being ». 
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Den engelska sjökrigsledningen skulle också alltjämt kom- Amiralite

ma att sakna nationens fulla förtroende, varom dagspressen tets. om_orga-

.. d' O't 'tt d l 'lk t . f"' msatwll. 
stan Io VI na e oc 1 VI ·c m or utlandet tydligt ådagalagts 

genom upprepade personalbyten och organisatoriska föränd-

ringar inom amiralitetet. I Lloyd Georges nya ministär blev 

sålun da Balfour utrikesminister och eftertriiddes som förste 

amira litetslord av Sir Edward Carson. En av dennes första åt-

gä rder blev bildandet av en marinstab, vilket tillkännagavs i 

par lamentet den 14 maj 1917. Atgärdens ändamål anO'avs 

vara tvåfaldig: dels att befria förste sjölorden i egenska; av 

stabschef och stabens avdelningschefer under honom från en 

mängd administrativa görom å l, så att staben skulle kunna kon-

centrera sina ansträngningar på sjökrigets ledning, dels att, ge-

nom tillsättande av en »controller of the navy », inom staben 

samla a lla ärenden, som beröra sjöfart, skeppsbyggnad och 

marinens förseende med ammunition m. m. Tilläggas bör 

att en »anti-submarine division » hade tillkommit redan den 21 

februari 1917 med uppgift att behandla frågor rörande U-båts-

krigets bekämpande. Under förste sjölorden amiral Jellicoe 

blev den förre chefen för amiralitetets »\Var Staff», viceami-

ralen Sir Henry Oliver, vice marinstabsch ef m ed konteramira-

len Alex. Duff som »assistent chief» och Sir Eric Geddes som 

»controller of the n a vy ». Samtliga dessa marinstabens med-

l en~mar skulle jämväl hava säte i »the Board of the Admiralty », 

van genom det inbördes samarbetet säkerställdes. 

Inom själva amiralitetet skedde samtidigt förändringar i 

det att tredje sjölorden, viceamiral Tudor, erhöll befälet över 

Chinastationen och e rsattes m ed fjärde sjölorden, konteramiral 

Balsey, som i sin tur efterträddes av konteramiral Tothill. 

.... I juli 1917 blev Sir Eric Geddes först e amiralitetslord, den 

fJarde i sitt slag sedan krigets början. 

Under Lloyd Georges ledning hade emellertid Northcliffc

Pressen beslutat att offra Je11icoe, som den 26 december 1917 
eftertr" d d . . . 

a es av VIceanuralen Su· Rosslyn \Vemyss. Den avaå-

encte förste SJ'o"loi·d f · t ' d f " t"' · t> 

1.. . ens rams aen e or Janster under knget be-

anades med pärstiteln. 
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Uneler de nye ledande männen undergick amiralitetet yt. 

tertigare tid efter annan Yidtagna förändringar, vilka i viss man 

beteckna en återgång till den organisation , som var rådandl' 

före 1832. På den ticlen utgjordes engelska marinens översly. 

relse av , Navy Board , , närmast motsvarande vår marin fiir. 

valtning, och , Admiralty Board >>, motsvarande en kombin a. 

tion av sjöförsvarsdepartementet och marinstaben. Från och 

med 1918 hava dessa arganer erhållit sin motsvarighet i rn 

>>lVIaintenance Gommittee>> och en >> Operations Committcr >> , i 

vilken senare den förra >> Naval Staff >> uppgått . Det nöclvänoiga 

samarbetet upprätthåll es därigenom att såväl förste amiralitets

Jorden som förste sjölorden sitta i båda kommitteerna , de n 

förre son< dessas ordförande. Organisationen framgår i iinigl 

av följande sammanställning. 

M ointcncmce Commiliee. 

Förste amirplitetslord: Sir Eric Geddes , ordförande . 

l:e Sjölord: viceamiralen Sir Rosslyn vVemyss. 

2 :e Sjölord: viceamiralen Sir I-I. L. H eath , Personalchef. 

3 :e Sjölord: konteramiralen Lionel Halsey, Materielchef. 

4:e Sjölord: konteramiralen II. H . D . Tothill , Chef för förra

der och transporter. 

5:e Sjölord: commodore G. M. Painc, Chef för marinens flvg

väsencle; är samtidigt chef för flygavdelnin gljll i 

>> Operations Committee , . 

l:e Civillord: ·Mr. E. G. Pretyman . 

2:e Civillord: Mr. A. S. Pease. 

General Controller: Sir Alan Anderson. 

Finansiell sekreterare: Dr. T. J. Macnamar:1 . 

Permanent sekreterare: Sir O. Murray. 

Opemtions Commitlce. 

Förste amiralitetslorcl: Sir Eric Geddes, ordförande. 

l :e Sjölorcl : viceamiralen Sir Rosslyn vVemyss; stabschef: har 

befogenhet att i eget namn utgiva order röran de 

sjöstyrkornas operationer. 
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,, Deputy Chief of Staff , : konteramiralen Sidney Freniantle ; 

handlägger ärenden rörande operationer och övnin

gar i hemlands farvatten. Under honom sortera 

3 captains såsom avdelningschefer för: 

Plans Division: utarbetar möjliga planer m . m . 

Operations Division: utarbetar order för planernas 

verkställande, och 

Air Division: planer och order rörande flygvapnet. 

, Deputy First Sealorcl >> : konteramiralen G. P. vV. Hope : hanel

lägger ärenden rörande allmänna och politi ska frå

gor samt operationer å avlägsna farvatten. I-lans 

uppgift är huvudsakligen av administrativ art. Un

der honom lyder l captain som avdelningschef för 

>> Foreign Operations >> . 

>> Assistant Chief of Staff >> : konteramiral Alex. Duff: handläg

ger iirenden rörande U-båtskriget, minkriget och 

konvojer. Under honom sortera 5 konteramiraler 

eller captain s som avdelningschefer för: 

>> Mercantile Movements >>, 
Handel, 
Minsvepning, 

U-båtarnas b ekiimpande och 
Övningar. 

Viincla vi nu blickarna till elen högre tyska marinlednin

gen, så finna vi där en långt större stabilitet såväl beträffande 

personal som organisation, vilket givetvis ingiver förtroende. 

Seclan storamiral von Tirpitz avgång våren 1916 har beträffan

de de högre befälsposterna inom marinen ingen anmärkninas. 
.. 

t> 

vard förändring konunit till allmänhetens kännedom förrän 

von Tirpitz efterträdare som riksmarinminister, amiralen von 

Capell e, elen 13 oktober 1917 inlämnade sin avskedsansökan. 

~enna demission var emellertid av inrikespolitisk art och m åste 

givetvis sättas i samband m ed elen debatt i riksclaoen rörande 
d" h 

lSciplinen i armen och flottan , som fö lJ. de med anleclnincr a Y 
. o 

ett i Wilhelmshafen på några av högsjöflottans fartyg utbrutet 

Tyska sjö
k~igsled
n1ngen. 
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myteri. Vi lket omfång denna rörelse haft är svårt att avgöra, 

enär i pressen förekommande uppgifter varit varandra synner

ligen motsägande. Att tyska flottans stridslust och slagkraft 

icke undergått någon märkbar förändring hava emellertid se

nare inträffade krigshändelser till fullo ådagalagt. 

I organisatoriskt avseende är att anteckna att marin sta

ben under 1917 erhållit en särskild avdelning för U-båtsopera

tionernas ledning. 

Deallierades Under den 29 och 30 sistlidne november höllos inom fran -

marinråd ska marinministeriet konferenser i avsikt att åstadkomma bättre 
organiseras 

samarbete i ententens sjöluigföring, varvid följande represen-

tanter voro närvarande: 

för Frankrike: understatssekreteraren i marinministeriet 

M . .Jules Cels och chefen för franska marinstaben, viceamir::\1 

de Bon; 

för England: förste amiralitetslorden Sir Eric Geddes och 

förste sjölorden, amiralen Sir John Jellicoe; 

för U. S. A.: chefen för amerikanska operationsbyrån , ami

ral Benson, och befälhavaren för amerikanska sjöstridskraf

terna i europeiska farvatten, viceamiral Sims; 

för Italien: souschefen i marinstaben, viceamiralen Cusani 

Visconti , och 

för Japan: mariuattachen i London, konteramiral Funa· 

koshi. 

Såsom resultat av förhandlingarna beslöts organiseranclet 

av ett de allierades marinråd, som skulle hava till uppgift att 

främja samarbetet mellan de allierades flottor, att noggrannt 

följa samt föreslå åtgärder för befordrande av sjökrigets all 

männa och tekniska utveckling samt meddela respektive rege

ringar sådana råd och upplysningar, som kunde vara ägnade 

att sätta dessa i stånd att fatta riktiga beslut rörande sjökrig

föringen. Om utförandet av sålunda fattade beslut skulle rådet 

noga hålla sig underrättat. Rådets medlemmar ägde, då så er

fordrades, rapportera till respektive regeringar. 
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Marinstabschefernas och befälhavarnas över sjöstyrkor 

individuella ansvarighet inför respektive länders regeringar, 

röran de såväl utförandet av beslutade operationer som vidtagna 

strategiska och taktiska åtgärder i avseende å underlydande 

styrkor, förblev oförändrad. 
Marinrådet utgöres av de representerade ländernas marin

ministrar och marinstabschefer, men då rådets sammanträden 

nödvändigtvis måste hållas i Europa, äger U. S. A. och Japan 

att låta sig representeras av flaggmän, utsedda av respektive 

tänders regeringar. 

Engelska flottans primära uppgift är i detta krig den- Engelska o. 

f. d d f · t/' · .. t 'd 1 f f.. . l tyska flottor-samma som or mn: e ten. zga s;os n s cur ternus · OI'l!Jt~m( ~· na.s .uppgif-

\fed detta måls uppnaende har flottan samtidigt löst, eller upp- ter och de-

ätt b t . 1 t"· tt l" Il d 'f l ras lösande. n e mge sen or a · osa, a a an ra uppg1 ·ter, som ~unna 

tillkom ma sjövapnet Det vill synas, som om tillHillet härtill 

aldrig kunnat vara ypperligare än omedelbart efter krigsutbrot-

tet, ty den tyska flottan var då på fullständig fredsfot, med 

tre eskadrar förlagda i norska västkusthamnar, och på de ut-

ländska stationerna voro flera fartygsbyten just igångsatta, 

under det att hela den brittiska flottan redan i halva juli 1914 

var försöksmobiliserad, och dess förband hade övats och sam-

arbetats under de därpå följande två veckorna. Den 25 juli 

hade visserligen en del av de inkallade reserverna å III flot -

tan h emförlovats, men de blevo omedelbart återkallade, och 

den 4 augusti var Englands he la flotta ånyo på krigsfot. Sam-

ma dag kunde amiralitetet med full rätt påstå, att flottan var 

klar att när som hälst lösa sina uppgifter. Kriget hade näppe-

ligen kunnat inträffa vid en för England lägligare tidpunkt. 

Det militära läget på kontinenten krävde emellertid, att 

flottan först skyddade trupptransporterna från England till 

fa~f!andet. Denna uppgift löstes också på ett utmärkt sätt, 

ty inom 14 dagar efter krigsutbrottet hade »the Expeditionary 

Force >> transporterats till franska kanalhamnar, utan att tyska 

fl ottan kunnat störande ingripa. Förbindelserna över Kana

len hava också - i stort sett utan allvarligare störningar -
alltjämt kunnat upprätthållas. 
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Sedan trupptransporterna verkställts, synes det som on1 
den tyska flottan bort vara den engelska flottans nästa mat. 

vars förintande med all kraft bort eftersträvas. Någon allm~in 

offensiv till sjöss inträffade dock ej, utan intog fastmer den 

sistnämnda flottan redan från början gent emot den förra en 

reserverad hållning, som, efter \Veddigens minnesvärda bedrift 

den 22 september 1914, mer och mer övergick till den defen si v~1 . 

Under tiden löstes emellertid, ehuru bioU temporärt, andra 

strategiska uppgifter, som hade tiil mål att trygga de brittiska 

handelsvägarna över världshaven och säkerställa förbindelse r

na till och mellan ententens olika och vitt skilda stridsfron ler. 

Efter slaget vid Falklandsöarna den 8 december 1914 kan man 

anse de tyska sjöstridskrafterna på främmande hav utplånade. 

Men ententens mäktiga flottor hava icke kunnat förhindra ka 

parckrigets fortsättande genom på nytt utsända enstaka !'ar

tyg, vilka, särskilt under det senaste krigsåret, kostat tal rika 

offer och tvingat amiralitetet att till avlägsna farvatten detaclwra 

icke biott åtskilliga lätta kryssare, utan även ett icke obetydligt 

antal hjälpkryssare, vilkas tonnage varit väl behövligt l'iir 

sitt ursprungliga ändamål. Det tyska kaparekrigets konst•

kvcnser inskränka sig sålunda ej blott till dc direkta ekono

miska förlusterna och minskningen i disponibelt tonnage ; dess 

verkningar torde kunna spåras även i avseende å operationerna 

i NQ·rdsjön. 
Scdan U-båtskriget numera utsträckts till andra sidan At

lanten ]<an man med än större skäl påstå, att ententens herrn

välde på världshaven under 1917 ingalunda varit obegr~in s~1 t. 

An mi n d re har detta varit fallet beträffande Medelhavet, v ~ll'S 

vatten U-båtarna gjort så osäkra, att England, åtminstone del

vis, nödgats lägga förbindelserna till ententens i Mesopotami l'n 
och Syrien kämpande trupper över den långa linjen Halifax

Vancouver-Singapore- Colombo samt därifrån dels till Koveit 

i Persiska viken, dels till Dschiddah och El Akaba i Röda ha

vet. Vad detta betyder under ententens nuvarande tonnage
hunger är lätt att inse - i ena fallet 1,500'- 3,000' förb in 

delselinje, i andra fallet det 5- 10-dubbla! Transporterna till 
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Italien och Salonikiarmen hava också alltmer förmedlats öwr 

F rankrikes redan förut hårt belastade järnvägar. Enligt offi

ciella engelska uppgifter hade brittiska flottan till slutet a,· 

191 7 transporterat 13 millioner man trupper, varav 2,700 man 

.0 mkommit genom ingripande från fiendens sida. Dessutom 

transporterades 25 millioner ton förråd och materiel över 

b aven. 
Trots de nya männen inom elen engelska sjökrigsledningen 

bar emellertid ententen under 1917 icke gjort något som hälst 

försök att lösa det sjöstrategiska problemets primiira uppgift. 

Visserligen ser det ut som om det oinskriinkta U-båtskriget 

för en och mman varit en hård, men framgångsrik läromästare 

i sjöstrategiens grundlagar, ty uneler sommaren 1917 synes 

den tanken icke varit t. o. m. Mr. Churchill f6immande, atl 

de förenade ententefioltorna borde med samlad kraft gå till 

anfall mot den tyska högs'öflottan som, i egenskalLJl_Y:_skydd 

för U -båtsba~SQ.~'- utgjorde den_i undamentala betingelsen för 
U -båtskrigcts upprätthållar~_de. 

Genom mineringar i Tyska bukten , som utfördes samti

digt med det oinskränkta U-båtskrigets början, trodde man 

sig i England kunna förhindra U -båtarnas verksamhet, men 

dessa beri:ikningar slogo fel. Genom minering~)l deJLLfehru - _ 
ari har farvattnet i yttre Helgolandsbukten~ blivit lika farligt. 

för \'än som fiende , och åtgärden iir såtillvida anmärknings

värd, som den synes innebära, alt engelska flottan frivilligt 

avstår möjligheterna att gå till en offensiv mot de tyska Nord 
sjöba2ernn ~-- Mineringen -ha;:- visserligen åsamkat tyska flottan 

en del förluster , men en oskyddad minering är lätt att utröna 

.genom rekognosering medelst luftfartyg, och något allvarligt 

hinder för de tyska sjöstridskrafternas rörelsefrihel har den 

aldrig utgjort. Men om engelska flottan icke kan tänkas kom

Ina att anfalla den tyska N ordsjö kusten, så lärcr den under 

dessa förhållanden och sedan ryska flottan kommit ur räk

ningen än mindre kunna tänka sig ett framgångsrikt force

ringsförsök mot Östersjön. Det förefaller sålunda som om~ 
den gamla strategien från 1914- 15 alltjämt vore rådande, 
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nämligen att söka locka den tyska högsjöflottan mot de engel
ska baserna och där förmå henne till strid under för engels
männen fördelaktiga förhållanden. 

Den tyska flottan fyller emellertid för närvarande väl sin 
uppgift, och dess tillvaro lärer icke komma att riskeras, saYida 
icke det gäller att förhindra en för hela krigets utgång avgö
rande eller ytterst allvarlig krigsoperation. Såsom den ma
teriellt underlägsne kan den tyska flottan under dessa förh ål
Janden med större skäl än den engelska som betingelse fiir 
dess insättande till avgörande kamp fordra , att den skall kunna 
upptaga strid under för henne gynnsamma förhållanden. Sjö
slaget den .31 maj tillkom möjligen under ovan angivna förut 
sättning och det ligger uteslutande i engelska flottans val. om 
det skall komma att upprepas. 

Ententemakternas herravälde på havet har dock alltjämt 
varit tillfyllest för att kunna utöva en nästan oinskränkt k on
troll över världshandeln, som till det yttersta utnyttjats för 
att befordra utsvältningskriget mot centralmakterna. ~le n 

detta herravälde har också utnyttjats och utnyttjas alltjämt 
gent emot de neutrala på ett sätt, som i många fall tYingat 
dessa att tjäna ententei1s intressen. Många veckor hade ej 
förflutit mellan krigsutbrottet och den tidpunkt, då Englands 
och dess allierades herravälde på havet syntes så tryggat, att 
förut just av England hävdade rättsprinciper ej längre be
hövdes såsom skydd, utan tvärtom befunnos hinderliga för en 
tentens krigföring. Detta skövlande av rätten började redan m ed 
engelska regeringens kommunike den 2 november 1914, angå
ende sjöfarten i Nordsjön, och har sedan fortgått med storct 
steg tills slutligen de sista resterna av Londondeklarationen 

h elt kastats överbord. 

Till synes har allt länge gått efter beräkning, ty den ena 
neutrala staten efter den andra nödgades, mer eller mindre 
motsträvigt, att göra ententens sak till sin egen. I den mån 
tyskt tonnage funnits upplagt inom dylika staters hamnar. 
har deras deltagande i striden för frihet och de små staternas 
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skydd och rätt befunnits särskilt önskvärd. I samma syfte 
har också det med herraväldet på haven följande behärskandet 
av världskommunikationerna kunnat utnyttjas till ententens 
fördel och dess motståndares skada, och det streck i räknin
gen, som Nauens gniststation utgjorde, så länge U. S. A. stod 
utanfö r kriget, framgår otvetydigt ur de hätska uttalanden, som 
fälldes rörande denna, Tysklands sista förbindelselänk med 
yttervärlden. 

E nglands flotta ha~_- ~arit e~t~1tens sammanhållande länk, 
och med denna flotta står eller faller den v~ldigaste mak_tkom
bination, som värld!::.n n~gonsin skådat. Det engelska imperiet, 
med dess vidsträckta och heterogena kolonialvälde, måste ock
så efter kriget räkna med ett >>därefter» , som torde komma att 
uppvisa politiska kombinationer, vitt skilda från de nu bestå
ende. Utgår England ur världskriget med en starkt försvagad 
flotta, så lärer dess nuvarande kolonialvälde snart komma att 
få vidkännas kännbara reduktioner. Denna faktor har för
visso icke förbisetts av den engelska ledningen. Ty att en av
görande kraftmätning med den tyska flottan kommer att krä
va högst betydande offer, därom råder i England efter N ord
sjöslagets lärdomar intet tvivel. Det är därför, SQpl Enalands 
flotta alltsedan krigets första veckor hållits på defensiven, och 
det ä r därför, som man i det läncrsta förlitat sicr till andra ut
väcrar för målet§:" ;in;;-~.-- ------

Men England har räknat fel. Den grad av sjöherravälde, 
som öriket otvivelaktigt ännu besitter, mister i längden sitt 
värde, i den mån tonnage ej finnes för att trafikera världshaven, 
och den dag skall komma, då kvarhållande av neutralt tonnage, 
beslagtagande av neutrala laster, under förevändning av slutli« 
fientlig destination, och andra liknande utslag av ett hänsyns~ 
löst utp ressningssystem gent emot den neutrala handeln, icke 
längre skall kunna råda bot för det verkliga onda och dess 
följder: U-båtskriget och därav följande tonnagenöd. Den här
av uppkomna situationen måste ligga klar för envar, som vill 
se sanningen, ty, säger Archibald Hurd, nve must have ships, 
or perish >> . Sammanställes detta yttrande med amiral Jellicoes 
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uttalande den 5 april 1917: >> Flottan kan icke vuma krige t: 

kriget måste vinnas till lands! >> - så erhålles den bakgrund. 

mot vilken de hårdnackade, förlustbringande, men sl~incligt 

återupprepade offensiverna i Flandern måste bedömas. ~lal t' l 

för dessa är de tyska U-båtsbaserna i Zeebriigge och Ostcn <k 

"Ylen detta mål har icke uppnåtts , och även on< så hade Yaril 

fallet, skulle England snart kommit till vis~het om en ny fel 

räkning. 
Ty till ]ands kan England icke vinna kriget, ulan att samt 

liga eller flertalet möjliga U-båtsbaser komma i ententens he

sittning. Detta mål är liktydigt med tyska rikets fullstii.ndi ga 

krossande, varom för niirvarande icke ens den mest san gyj. 

niske ententist torde kunna hysa grundad förhoppning. 

Kriget måste därför - åtminstone vad England belräf1'a r 

- vinnas till sjöss. >> Det är till sjöss, som fosterlandets fii r 

hoppningar skola förverl~ligas >>, yttrade på sin tid Nelson, och 

Mr. Gibson Bowles återgiver den nuvarande situationen i liil 

jande uttalande: »Vad vi till lands företaga oss med våra ar

nH~er, det göra vi för våra allierade, men vad flottan åstad 

kommer, d~tkom1~r enb-;rt oss själva till godo. >>_ Så har del 

varit under Englands alla krig i gångn;-tider, och så k om

mer det att förbliva, trots teknikens till synes revolutioner:lndl~ 

inverkan . Men striden om herraväldet på havet är för Eng

land i det nuvarande strategiska Higet liktydigt med kam pen 

mot U-båtarna. Nya vapen kräva nya medel, och lyckas Eng

land att paralysera. U-båtarnas verksamhet, så kan England 

emotse krigets fortsiittning med samma lugn, som det beslöt 

sig för kriget år 1914. Då kan >> business as usuah mera 

komma att motsvara verkligh eten än vad hittills varit fa ll e t. 

Lyckas däremot England ej att m ed framgång strypa U -bals

kriget, så kommer delta med orubblig säkerhet, förr eller se

nare, att avgöra kriget och tvinga Engand, och därmed enten

ten , till fred. 
Detta är enkla fakta, som sjökrigshistorien lärt oss , och 

vilka nu, liksom på Nelsons tid, måste vara bestämmande fiir 

örikets politiskt-strategiska dispositioner. U n der världskrigels 
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fo rtgång har det emellertid vid upprepade tillfällen blivit åda

o·s lagt, att det varit statsmännen i toppen, som, utan att råd

fråga och i flera fall med åsidosättande av de sjömilitära fack

)11ännen, fattat beslut med de mest vittgående följder för kri 

e~ets resultat. Under år 1917 har det varit frånvaron av en 
ö 
enhetlig enlentefront, som fått uppbära skulden för den hittills 

utblivna segern , men sammansättningen av de krigs- och ma

rinråd, som från Versailles skola råda bot för denna svaghet, 

ri sar mer ~in väl, att klarhet beträffande situationens grund

element ännu icke vunnits. 

Östersjön. 

Den ryska flottans vilja till strid synes under år 1917 hava 

gå tt alltmer tillbaka. Icke blott dess slagskepps- och pansar

kryssareskadrar, utan jämväl dess lättare fartyg hava i regel 

legat bundna vid operationsbaserna, och de under föregående 

år tid efter annan återkommande anfallen mot Tysklands han

delsförbindelser hava icke upprepats. I det stora hela har 

krigsåret i Östersjön förflutit relativt lugnt. 

Med den ryska revolutionens utbrott undergick det all

männa krigsläget en högst väsentlig förändring , vilken i första 

hand gjorde sig gällande å ostfronten och i Östersjön. Det 

ryska riket föll hastigt samman, och dess maktmedel såväl till 

lands som till sjöss paralyserades. Detta tillstånd syntes in

bjuda till en tysk offensiv. Att denna länge fördröjdes, och 

att i stället en relativ overksamhet kommit att känneteckna 

denna krigsteater under större delen av 1917, torde delvis vara 

att söka i den samtidigt alltmer berättigade tanken p å en tysk

rysk separatfred. Förhoppningarna härutinnan veko emeller

tid alltjämt undan i ett ovisst fjärran , samtidigt som det engel

ska inflytandet över Rysslands handlingar framträdde allt skar

Pare. Att vapnen slutligen åter måste tala bestämdes av såväl 

tent militära som, kanske i ännu högre grad, politiska skäl. 

Politisk
strategisk 
överblick. 
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Offensiven Den stora tysk-österrikiska framryckningen efter genon
1

, 

1915. brottet i Galizien hade hösten 1915 stannat med vänstra flyge ln 

framför Di.inalinjen , med dess permanenta fästningar Diina. 

burg och Di.inami.inde å flankerna samt däremellan de starkt 

utbyggda brohuvudena vid Jakobstadt och Riga. Endast bro. 

huvudet vid Friedrichstadt var i tyska händer. Den hä r i all

mänhet omkring 300 m . breda floden vidgar sig på långa strilc

kor till sjöar samt kantas av låga, vattensjuka sandbanka r. 

Söder om Riga övergå dessa i vidsträckta kärr, över vilka för

bindelserna gå på omsorgsfullt byggda bankar. Trots vikten 

av Rigas besittningstagande had e de tyska trupperna n iiclgnts 

stanna framför dessa linjer i nära två å r . 

Föregaencle Under framryckningen mot Di.inalinjen hade i augusti 191ii 

offen~iver. betydande tyska sjöstridskrafter blivit insatta i syfte att forc(' rn 
wot Riga vi- . . .. . . . .· 

ken. inloppet till RigaVIken och, moJhgen 1 samarbete m ed stncls-

krafterna till lands, tillkämpa sig herraväldet över dess vatten. 

Efter att den 8 augusti nämnda å r hava rekognoscerat för sYa rs

anstalterna och understött minröjningsarbetet med en styrka 

av 2 slagskepp, några slagkryssare, 12 lätta kryssare och åt

skilliga torpedbåtsflottiljer, lyckades tyskarna, om ock med 

ganska kännbara förluster, under veckan 16----20 augusti in

tränga i Rigaviken samt hå lla densamma under 3 dagar. Där

med var den förra delen av uppgiften visserligen genomfö rd , 

men huvuddelen av de ryska sjöstridskrafterna drogo· sig un

dan bakom befästningarna dels uppför Di.inafloden , dels in 

i Moonpositionen. Med Libau och Danzig som närmaste ope

rationsbaser och utan skyddad replipunkt i Rigaviken kun~e 

de tyska operationerna icke med framgång fullföljas , och da, 

såsom nämnt, tyska armen den gången stannade redan fram

för Di.ina linjen, nödgades de tyska sjöstridskrafterna redan ~~n 

21 augusti draga sig tillbaka. Ett analogt försök , som utfor

des 1916 kröntes lika litet med framgång, varpå operationerna 

mot Rig;viken uppskötos, tills situationen på lantfronten blivit 

en annan. Under tiden hade emellertid U-båtarna, i samverkan 

l håll ·· ·· . aeno!11 med minsvepningsdivisionerna, yckats a vag oppen o 
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Irbensundet längs kurländska kuste~1 , vt:~·igenom de förra för-

1ått att verksamt skydda tyska armens vanstra flank mot land-

111· a111·n asföreta o· och a nfall a v ryska sjöstridskrafter. 
s lo o o 

Med Di.inami.inde i söder, Moonpositionen i norr och kring- Rigavikens 

· aande öar starkt befästad e bildar Rigaviken ett slutet, sam- politisk3; och 
llgo" .. . . p· strategiska 
manhängande helt m ed ryska flottans huvudstallmngar 1 . m - bet;vclelse. 

l Vl.l·en och Peter den Stores fästning. I denna strateg1skt s {a \. 

Perliga operationsbas flankerade ryska flottan såväl inlop-
yp .. ... l B h t 

en till Finska viken som norra OstersJon oc 1 otten ave , 

~ch tack vare densamma kunde sjöförbindelserna med härens 

norra annegrupp länge upprätthållas. Härifrån utgick också 

ett ständigt hot m ot tyska Östersjökusten och dess förbindel

ser, och innan detta unelanröjts kunde större företag mot Fin

ska viken eller Ålands skärgår d knappast hava utsikt till var

aktig framgång. 
Men Rigaviken utgjorde icke blott ett högst betydelsefullt 

strategiskt mål, utan hade under krigets fortgång jämväl blivit 

en utrikespolitisk faktor med vittgående framticlspersp~ktiy. 

Det engelska intresset för den ryske a llierade hade å Aland 

och å öarna i Rigaviken ådagalagts i mer än en form. Sålunda 

anlades under engelskt överinseende och ledning befästningar, 

delvis bestyckade med engelska kanon er, och administratio

nen lärer, enligt ryska uppgifter särskilt på Aland, delvis kom

mit under engelsk kontroll. stora uppköp av jord syntes dess 

utom antyda , att E ngland ämnade stanna där och vid den kom

mande stora slutuppgörelsen göra anspråk på öarna såsom sin 

a rvedel. På så sätt skulle engelska flottans långa arm i fram

tiden även kunna famna Östersjön. Finnar, ester och livlän

_dare skulle, frigjorda från det ryska riket, lättare vinnas som 

örikets bundsförvanter; deras sjöfart komma under engelsk 

kontroll och ett återupplivande av den gamla handelstrafiken 

med Tyskland (och Sverige?) förhindras, eller i varje fall kom

ma att gå genom engelska mellanhänder. Det i fortsättningen 

bebådade h andelskriget mot Tyskland hade redan börjat att 

organiseras. Ur tysk synpunkt kunde ett engelskt Gibraltar 

Och ett engelskt Malta i Östersjön icke tolereras. 

Tidskrift i Sjöväsendet. 20 
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A andra sidan skulle ett tyskt besittningstagande lW Higa 
\·iken fullständigt förändra det strategiska Higet i Östersjön till 
Tysklands fördel. Den tyska östersjöfronten har nu sitt sta r
kaste stöd i Kielerviken, varifrån samtliga inlopp till Östersjön 
behärskas eller flankeras , men den saknar i övrigt för stör re 
fartyg lämpliga operationsbaser, ly såsom sådan kan man iekc 
räkna den väst om Hela i Danzigbukten belägna Putziger \Yick. 
Därest Rigaviken skulle komma att ingå i denna front , kom
m er den att erhålla samma starka flankstöd i öster , som den 
nu har i väster. 

Innan jag övergår till de operationer, som bragte Riga
Yiken i tyska händer, torde en hastig orientering i RigaYiks
terrängen vara erforderlig. 

Diinami'mde. Rigas hamnstad, Dunamunde, skyddades före krigsutbro t-
tet av fort och batterier, bestyckade med 28 cm., 23 cm. och 
12 cm. kanoner och haubitser. Av dessa verk lågo 4 på ~rag
nusholm, ost om flodmynningen, med front mot norr, under 
det att 3 strandbatterier voro anlagda norr om det gamla cita 
dellet å den på västra sidan belägna, omkring g km. långa 
Diinamiindeön, vilken skiljes från fastlandet av floden Boldc
raas båda utloppsarmar. Båda dessa öar äro låga och cl eh· is 
klädda med barrskog. Magnusholm, som i öster sammanhiin
ger med fastlandet genom ett sankt näs, är i sitt inre till största 
delen uppfyllt av kärr, sträckande sig i ONO- VSV , b ·iirs 

över ön. 
Diina är segelbar upp till Riga för 6 m. fartyg , och y jd 

eller ovanför Diinami.inde finnas dockor, slipar, kranar och 
verkstäder, Yilka medgiva reparation av jagare och min dre 
kryssare. Längs flodens västra strand går järnv~igsförbin dclse 
till Di.inami.inde; signalstation finnes norr om citadellet och 
" niststation å banken strax syd om Pferdeholm, omkring 10 n 
km. ovanför flodmynningen. 

Under krigets första år blevo ovann~imnda äldre bc fiis l-
ningar å Magnusholm åtminstone delvis nedlagda, och 7 n_:·n 
verk uppfördes tvärs över öns mittelparti och söder om dar-
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varande kärr. Dessas bestyckning angives olika , men torde 
sannolikt hava utgjorts av 8 25 cm. kanoner och dubbla an
talet 15 cm. och 12 cm. kanoner. Därjämte an lades batterier 
för medelsvårt artilleri längs flodstranelen och förberedda ställ
ningar för fältarti lleri och infanteri längs öns sydöstra strand. 

Verken å v~istra sidan lågo spridda i 3 grupper längs Di.i
nami.indeöns norra strand. Jämväl dessa utbyggdes och full
komnades och torde vid intagandet hava varit bestyckade med 
8 25 cm. kanoner och en del m edelsvåra och lätta pjäser. De 
moderna anläggningarna medgåvo artilleriets deltagande i lant
frontens försvar. Samtliga verk hade stormhinder av taggtråd. 

F lodmynningen spärrades av flera minlinjer. 
Om sålunda Dunamiindes försvar utan tvivel ~ignats liv

ligt intresse under krigets gång, inträdde dock med 1g17 års 
ingång en viss tillbakagång i försvarsberedskapen. Detta torde 
få anses sammanhänga med beslutet alt basera Rigavikens, 
och därmed Di.inami.incles, försvar från sjösiclan å en till öarna 
förlagd yttre befästningslinje, samtidigt som Moonpositionen 
utveck lades till operalionsbas för flottans största fartyg. I den 
mån dessa arbeten fortskredo, överflyttades fästningstrupper 
från Dunamunde till öarna. En tysk krigskorrespondent upp
giver också, att befästningarna, vid tiden för Diinmni.incles m
tagande, gjorde ett förfallet och vanvårdat intryck . 

Om sålunda till Rigaviken avdelade hittare sjöstridskrafter 
k.uncle, i skydel av Diinami.indes fort, draga sig 15 km .. uppför 
Di.ina, så hade de större fartygens rörelsefrihet och förbindel
ser med Peter den Stores fästning uneler kriget blivit betryg
gade genom. Moonsundets uppr~insning till g m. djup. Denna 
benämning gäller för det i h ela sin längel 65 km. långa, grund
uppfyllda farvattnet , som skiljer öarna Ösel-Moon och Dacrö 
från Worms och estländska kusten. På ostkusten av Moo~1 
i sundets södra del , låg flottans under kriget organiserade ocl~ 
utvecklade operationsbas vid Kuiwast, mitt emot vV ercler å 
fastlandet. Farvattnets grundaste passage ligger längs Moons 
nordöstra kust och går under benämningen Strumpf. Norr 

Moonposi
tionen. 

(Se bif . karb) 
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härom mellan Moon och vVorms, vidgas sundet ti ll en omkrinrr 
' 

~ 

20 km. bred och 7- 9 m. djup bassäng, vilken i väster, iiYer 

:1-5 m. grunda bankar, ansluter sig till Kassarviken, eller far

vattnet mellan Dagö och Osel. I öster står Moonsundsbassiin

gen genom en 3 m . djup farled i förbindelse med Hapsal ä 

fastlandet, varifrån den 3, 7 m. djupa Nuckö-Worms kanalen 

leeler upp mot Finska vikens mynning och farvathwt syd 

Odensholm. Hapsal har järnvägsförbindelse med Kazel , Y::tr

ifrån en bana går till Baltischport och en annan till Revat. 

Vid Karmatoma, 7 km. VSV Hapsal, hade muddringsarhctpn 

företagits och en ny beredskapsställning börjat att utbyggas till 

stöd för försnuet av Moonsunclets norra inlopp. 

Moon sammanhängde fordom 1ned Osel, men de äro nu

mera åtskilda av Kleiner Sund, ett 0,6-3 m . djupt fan-alten, 

som endast kan trafikeras av småbåtar. Landsvägen fran 

Arensburg går strax söder om Orrissar över sundet å en 2,, 

km. lång och 3 m. bred stenbank samt fortsätter över vVirak

julja till Kuiwast, som slutligen har färjförbindelse med 

\Verder. 

Kassarviken står i väster genom det grunduppfyllda Söla

sund i förbindelse med Östersjön. Sundet hade före kriget en 

utprickad led för 2, 4 m. fartyg, men även här lära uppmudd

ringsarbeten företagits under de sista åren, så att leden bli

vit farbar för 4,:; m. djup. 

Huvudinloppet till Rigaviken även kallat Irbensundet 

o·år o·enom det 18 km. breda farvattnet mellan Sworbe
t> b 

halvön å Osel och det kurländska fastlandet. Söder om Sworbe 

skjuter Zerelrevet 13 km. ut i havet och SV därom vidtaga tal

rika 3- 6 m. djupa bankar, vilka sträcka sig i båge ned mot 

Lyserort. Mellan bankarna finnas 3 i fredstid utprickade in

fartsleder. 

Moonposi- illoonsundets norra inlopp skyddas av minlinjer, belägna 

tianens för- såväl i farvattnet väster om W orms som utanför Finska vikens 

svarsanord- . . .. 
1
.
1 

b 
1

.. dels 

ningar. mynning. Flankenngsbattenerna aro sanno 1 d e agna 

1 km. syd \Vonns fyrtorn, dels å kap Serots å Dagö NO kust. 
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Till denna försvarsfront kunna jämväl räknas TachJ..:ona- och 

Lechtmabatterienw å Dagö norra udde. Dessa moderna verk 

äro bestyckade med 4 30,5 cm. kanoner samt omkring 8 me

delsvåra och lätta pjäser. Kanonerna äro så uppställda, att 

de kunna skjuta horisonten runt. 

M oonsundets södra inlopp försvaras av 3 batterier: 

1l1 oibatteriet, ett nyanlagt verk å Moons SO udde tvärs 

för Paternoster fyr, bestyckat, enligt en uppgift, med 5 28 cm. 

kanon er och 5 luftförsvarspjäser. Kapitän z. S. von Pustan 

angiver dock detta verks bes tyckning till 5 25,; cm. kanoner. 

Pjäserna medgåva eldgivning horisonten runt. 

Kuiwastbatteriet, beläget på södra siclan om flottans ope

rationsbas samt bestyckat med 5 15 cm. kanoner. 

l-Verderbatteriet, å västra stranden av vYerderhalvön å fast

landet, bestyckat med 5 15 cm. kanoner. 

E nligt vissa uppgifter fanns jämväl ett batteri å Moons 

NO kust mitt emot elen här belägna ön Schi ldau. 

Min linjer voro anordnade såväl utanför Moonsunclets söclta 

mynning i höjd med Paternoster fyr som ost om halvön 1Gb

bosar utanför Kleiner Sund. 

. Inloppet genom Sölasund spärrades såväl av utsjömine

nngar på linjen kap Hundsort-Dagerort som av minlinjer utan

för sun dets mynning. Sistnämnda spärr försvarades av 

T offribatteriet, å Dagö sydspets, bestyckat med 4 15 cm. 

kanon er. 

.. Ösels norra udde, kap Pamerort, har även uppgivits be

fas~ad, men tyska flygobservationer, företagna strax innan ope

r~hon ernas början, vederlade denna uppgift. Däremot fanns 

har en signal- och kustbevakningsstation. 

Till denna front kan jämv~il räknas: 

Dagerortbatteriet, sannoli kt behiget å höjelen im·id Dager

~rts fyr samt bestyckat med 4 15 cm. kanoner. Batteriets be

ftntlighet har icke med säkerhet blivit ådagalagd. 

Ninnastbatteriet, med 4 15 cm. kanoner, beläget ytterst 

~ halvön mellan Mustelviken och Taggaviken å ()seJs nord

kust ; samt 
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H undsortbatteri et, jämviil med 4 15 cm. kanoner, å nord 

kusten :w halvön väst om Taggaviken. 
Sistnämnda två verks huvudsakliga uppgift var att fiir . 

hindra landstigningar i Mustel- och Taggavikarna, Ösels biis la 
hamnar. På ostsiclan av Taggaviken fanns vid Korro ett hat
teri om 6 fältkanon er, varjämte förberedda ställningar för :n
lilleri och infanteri voro anordnade runt vikens stränder. 

Inloppet genom Irbensundet spärrades av viclstr~ickla min
fält, utlagda mellan bankarna SV Zerelrevct och sträckande sig 
ned mot Lyserort Seclan verken å kurländska kusten under 
offensiven 1915 kommit i tysk besittning, var det aktiva fii r
sYaret koncentrerat till de starka, fullt moderna och ännu Yid 
operationernas början ej helt avslutade Sworbeverl.:en. Dösa 

utgjordes av: 

Zerelbatteriet, ett å halvöns sydspets lågt beläget och iinnu 
ej fullt avslutat betongvcrk, bestyckat med 4 30," cm. fart ygs
kanoner samt några luftförsvarspjäser. Batteriet var försett 

med gniststation. 

I\arrustabatteriet, omlning 3 kln. NV Zerel, bestyckat med 
4 medelsYåra pjäser, sannolikt av 15 cm. kaliber. 

.1! enlobatteriet, beläget omkring 4 ktn. N O Zcrcl Y id S\YOr
'•ehalvöns enda hamn. Dess bestyckning liknade Karru sta-

battcricts. 
Vid Lebara, strax SV Mentobatteriet, låg Sworbeverkcns 

flygstation, och luftförsvarsbatterier funnos såväl hiir som mel

lan Zerel och Karrustabalteriet. 

Sworbelwlvöns lemtiront skyeldades av förberedda fiiltar-
. l d o d t l t '_) kJll. tillcri- och infanterisUillnmgar, an ag a pa e mapp 

breda Sworbenäset i norr. 
In loppet till Moonpositionen genom N ud· ö- W orms J;rmo

len torde knappast vara befästat. Uppgifter rörande anl~igg
ningar vid kap Telnäs och å Ramsholm, båda å elen under 
tidernas lopp till halvö vordna Nuckö, hava icke bliYit hr
styrkta a v tillgängliga operaiionsrapporter. 
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Till försYar av passagen över Kleiner Sund hade ryssarna 
.anlagt en synnerligen omfattande brohuvudställning vid Orris
.sar :i Ösel och Yid Limmust å "Moon. Till ställningens försvar 
J;.un cle vVoi-battcriet medverka. 

Till skydd mot landstigningsförelag i Lanabukten å ösels 
västkust fanns ett batteri vid 1\ielkoncl, SV Taggabukten. A 
Papensholm, 2 km. Yäst Kielkoncl, funnos flyg- och gniststa
tioner och vid Kurrefer, 4 km. nord Papensholm, ett luftför
svarsbatteri. 

Förutom å Sworbe och å Papensholm. funnes lfygstalio
ner vid ReiJ:.:s, 11 km. SV Tachkona, och vid Arensburg, å 
ösel. Sistnämnda ort, som lärer varit huvudstation för ryska 
fl ygväsendet och säte för dess chef, hade jämväl ett luftför
svarsbatleri. 

I övrigt funnos förberedda ställningar på åtskilliga punk
ter av kusten, där landstigningar kunde befaras, varjämte f~ilt
befästningar på flera stiillen spärrade huvudförbindelserna "C-

nom Ösel. b 

Gniststationer funnos, förutom å Papensholm och i Zerel
batteriet, å ön Abro utanför Arensburg, å Runö i Rigaviken , 
' :id K u i was t i Moonsundet, vid fl ap sal å fastlandet samt möj
ligen vid J-lelterma å Dagö ostkust. 

. Uneler kriget anlagda verk å Dagö, Ösel och Moon upp
givas hava betingat en kostnad av 60 miljoner rubel, vilket 
torde ådagalägga, huru högt besittningen av dessa öar skatta
des. Enligt tysk uppgift anlände tid efter annan cnacJska in-

. h 

genJörer över Archangel-Hapsal för att inspektera byggnads-
arbetenas fortgång , och en del av Sworbeverken lära hava 
va ··t b c Il estyekacle med engelska kanoner. 

.. Vid krigets början synas ryssarna hava ägnat Rigaöarna J\Ioonposi
f?ga intresse. Ösels enda besättning utgjordes då av 250 gräns- tianens truP.-
ndare ett l· . l tl l · per och BJo-- s ctgs u1s )eva mmg - men deras antal ökades stridskraf-
st:art till 900 och dc ställeles uneler befäl av en överste Jechimo- ter. 

:VItsch. Först under sommaren 1915 anlände förstärkning av 
Il landstormsbataljon under befäl av överstel(ijtnant Rodzi:mko 
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_ en bror till Dumapresidenten. Hösten 1915 avlöstes denna· 

bataljon av en marinbrigad om 3 regementen, vardera om 1,000 

man, varpå följde på nyåret 1916 2 förstklassiga infanterire

nementen och i maJ· 1917 ytterligare ett rcgem.ente, det senare 
"' . 
dock av mindre god kvalitet. Vid operationerna början torde 

sålunda hava funnits högst 13,000 man infanteri, högst l hitt

artilleriregemente samt möjligen några skvadroner kavr~ll e ri . 

Forten voro bemannade av marintruppcr. Under operationer

nas gång anlände till Moon som förstärkning l frisk brigad 

s:nnt 1 >> dödsbataljon », ell er ytterligare omkring 7,000 man . 

Hela försvarssystemet gick under benämningen >> Positio

nen Moon » och stod under befäl av positionsbefälhavaren , kon 

teramiral Swetschnikow, vars högkvarter torde hava varit för

lagt ti ll K uiwast. 
Befälet över samtliga landstridskrafter å öarna synes h:wa 

förts av generallöjtnant lvanov, med högkvarter i Arenshurg. 

Trupperna på Ösel stodo under befäl av generalmajor Kolbe 

och försvarsanstalterna å Moon under generalmajor Martsnoff. 

Till Rigavikens försvar avdelade sjöstridskrafter stodo un

der befäl av amiral Bachirew, som hade sin flagg blåsande å 

pansarkryssaren Bajan , och utgjordes i övrigt av slagskeppen 

Slawa och Grasjdanin (ex »Cesarewitsch »), pansarkryssmen 

Amiral MakarofT, kryssarna Bogatyr och Oleg, pansarka non

båten Chrabry, kanonbåten Chiwinetz, ett 30-tal jagare, chri

bland åtskilliga moderna av Nowiktypen, samt en del U-hat~r 

och flygbåtar. Bland samtliga U-båtar i Östersjön funnas n~ 

denna tid 8 engelska, vilka opererade med företriidesvis H:mgo 

och Hapsal som baser. 

Det tyska anfallet mot Ösel kom icke oväntat. Av förhör 

o • d 1:· 1 d , J· u n-
m ed tagna fangar framg1ck att ryssarna se an ange 1a c ~ .. 

skap om de tyska förberedelserna, och att slaget väntades g~~ll~ 

Ösel. Sworbehalvön ansågs dock som den mest sanno!Jk,l 

landstigningspunkten. Omkring den 4 oktober förstärktes gal; 

nisonen och kustbevakningen , bl. a. kring Taggaviken. D'1 

l'mellerLid tyskarna ej hördes av under de riärmaste dagarnn , 

blevo dessa trupper åter tillbakadragna. 
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Öarna i Rigaviken och det estländska fastlandet hava lång- Kustbild-

onmda stränder, i allmänhet kantade med utanför ]jcrcrande ban- ning, 

" G d ]' bb < terrängför-
kar. o a natur 1ga hamnar saknas. De bästa äro de ovan hållanden o. 

nämnda Mustel- och Taggabukterna å nordkusten samt Lona- vägförbin-

Il I?. ]l· db l t o "l . . delser 
e er \. Je ~on u'- en a vast msten av Osel. Tagga- eller Pid- · 

dalviken ville Katharina II utbygga till en första klassens krigs-

hamn, men företaget strandade på grund av dc stora kost-

naderna. Arensbm·g ansågs förr för en god hamn, men den 

har under tidernas lopp betydligt uppgrundats. På nordkilsten 

av Dagö m~irkas Reiksviken , hamnen utanför Kertcl samt Tie

fenhafen. 

På fastlandet erbjuder Pernau, nu liksom på Karl den XII:s 

tid , den bästa landstigningspunkten. Rigavikens stränder äro 

i a llmänhet låga, på västsidan sandiga, på ostsidan mera 

sumpiga . 

Öarna Rigaviken bestå av kalkstensgrund under ett 

regel ganska tunnt jordlager. 

Ösel har en areal av 2,700 lun2 samt omkrincr 65 000 in -
.. b ' 

vånare. On är flack - dess högsta punkt ligger på + 50 m. 

~ och ganska rik på skog, därav mycket ekskog. Kusterna 

aro dock ganska branta och hava i norr och väster s. k. »panks », 

brant i vattnet stupande kall,klippor. Öns inre uppfylles av 

hed- och kärrtrakter samt magra betesmarker, här och där 

odla~e fält omväxlande med uråld1iga skogspartier. Odling 

av sad, hampa och lin , boskapsskötsel samt jakt och fiske 

utgöra befolkningens huvudnäringar. 

Dagö har omkring 16,000 invånare på en areal av 960 

km
2 

Dess natur likna1· O"sels och dess J.. l 
.. - 1ogsta pund ligger 

På + 60 m. Ons inre upptages av Yidsträckta mossar och 

sandfält och är föga befolkat. Södra delen är däremot frukt 

bar och tätt bebygd. Hamnarna Hohenholm (Reiks) och Tie

~enhafen förmedla den fisk- och trähandel som bedrives. Av 

Invånarna äro omkring 4,000 svenskar och danskar. 

d" Moon har omkring 800 invånare; \Vonns omkring 2,400, 

arav 2,000 svenskar och Nuckö 2,000, varav hälften svenskar. 
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ösels huvudstad Arensbm·g - svärdsriddarnas gamla borg 

h ar omkring 5,000 invånare. 
Från Arensburg utgå goda landsvägsförbindelser: 
dels mot SV över Jerwe-Ansekjul-Kolz-Mento till Zerel: 
dels mot NO över Uppel-Sakla-Kachtla-Kapra-Pei-

de-Tomel till Orrissar och därifrån till Moon samt ÖYer 

Wachtna-Rotoifer-Wirakjulja- I-Iellama till Kuiwast ; 
dels mot N över Uppel-Kirradus- Uddofer-Mustla

Hasik-Ticka-Kustus- l(an·is- A ngta-Laisberg till P amer-

ort samt 
dels mot VNV över Mönnust-Kergel till Kielkond. 
Under år 1915 började emellertid en ny landsväg att an

läggas från Orrissar över Karris till Kergel, 13 km. SO Tagga
bukten, där den förenade sig med landsvägen Arensburg
Kielkond. Denna nya väg kallades av befolkningen allmänt 
för >> den stora reträttvägen>>! Två goda vägar förbundo så
lunda Orrissar med öns viktigaste försvarsställningar. 

Dagö har god landsväg från Serrö kyrka å öns sydspels 
över Jauste-Keinis- Putkas- Pihalep till Helterma å ostkus· 
ten, son< medelst färja står i förbindelse med Rapsal å fas t
landet. Från Pihalep fortsätter vägen nordvart längs ost- och 

nordkusten över Hellama-Kertel- Kicldaste- Reiks-Paopc
Keppo till Dagerort samt därifrån till Kallana och kap Ristna. 
Från Keinis å SO kusten går en sockenväg mot NV, passerar 
mellan h~irvarancle betydande sumpmarker samt går vid Leigri 

nordvart till Reiks och Hohenholm. 
Förbindelserna å övriga öar komma icke uneler opera-

tionerna till användning. 

Tyska krigsledningens beslut att besätta Rigaviksterriing~n 
Tyska för- d 
b eredande torde hava fattats redan i början av augusti månad, ty YJ 

operationer. denna . tidpunkt förspordes tecken till att något elylikt förb: -
. , l l l t' d f.. l ot till reddes . Operationernas första skede b ev eme er 1 or ab 

lantfronten, med Rigas intagande till uppgift. Men detta "se;, 
kundära mål hade i och för sig föga betydelse, ty en fr mngan., 
vid Riga kunde aldrig fullt utnyttjas , så länge öarna beh1

11110 
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sig i fiendens hand. Det primära operationsmålet öarnas 
]Jesättande - hade visserligen automatiskt kunnat åvägabrin
_gas genom vänstra flygelgruppens fortsatta frammarsch till 

0 ch besättande av elen berömda » Moltke'ska gränsen >>: Peipus
sjön-Narowalinjen, men det allmänna krigsläget, med stora 
krav på trupper j~imväl å andra krigsteatrar, torde hava talat 
mot en dylik lösning. Den uppfattning är emellertid icke rik
tig, som gör gällande, att beslutet om öarnas besättande kom 
till stånd först med Rigas intagande. Förhållandet var det 
motsatta. 

Den l september kl. l f. m . öppnade det tyska artilleriet 
häftig eld mot de ryska ställningarna och redan i dagningen 
insattes infanteriet mot Diinhoff och Borkowitz, omkring 25 
km. ovanför Riga , varest passagen underlättas genom två i 
floden befintliga öar. På t re därefter slagna broar kommo 
ytterligare trupper över samt trängde fram till bifloden Klein 
Jägcl, där ett brohuvud anordnades . Följande dag uppnåddes 
Gross J äg el, och under den 3 :e arbetade sig trupperna fram 
till stora landsvägen till \Venden. De ryska försvararna av 
12:e armen, som nu stod under befäl av gen eral Parskij, upp
,gingo till 15 infanteri- och 2 kavalleridivisioner, eller omkring 
200,000 man. De drevas unelan på vägen till Wenclen. Hotet 
mot återtågslinjen förmådde elen ryske armechefen att lämna 
Riga redan den l på morgon en, och samtidigt började det all
männa återtåget även här. Den 3 september e. ·m. intågade 
c!e tyska trupperna i Riga , och samma dans afton utrymdes n- b . 

unamiinde samt besattes den 4 av tyska marintrupper. 
.. Samtidigt härmed hade tyska U-båtar ingått i Rigaviken 

langs kurländska kusten . De besköto verksamt de från Diina
m-. uncle retirerande trupperna samt bundo de större ryska far-
tygen i Moonsundet och förhindrade därigenom deras ingri ~ 
PUancle i D. iinamiindes försvar. De föl]·ande dao·arna tränade 

b" . b b 
- atarna nordvart och bombarderade åtskilliga kustorter, hl. 

~- Pernau. Tyska marinflygare deltoga jämväl i operationerna, 

l)~lllbarderade elen retirerande fienden samt sänkte ett par från 
ttnai .. el fl l nun e y dancle transportfartyg . 

Rigal injens 
intagande. 
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325 kanoner, varav en tredjedel tunga, omkring 9.000. 
fångar och en mängd annan materiel blevo segrarens h yte . 
De tyska trupperna, som. tillhörde 8:e armen under bcfiil av 

general von Hutier, begränsade sin framryckning åt höge r till 
Friedrichstadt, 7 mil från Higa. Men den 21 september kl. 5-
f. m. insattes friska trupper, vilka, under ledning av general
löjtnant Egon von Schmcttow, efter kort artilleriförbercclelse, 
intogo brohuvudet vid .Tacobstadt. Hyssarna, som försvarac~e 
brohuvudet med tre divisioner, lämnade 57 kanoner och J.OOO 

fångar i tyska händer. 
Operationernas första skede var härmed på ett gHim::1.nde 

si:itt genomfört. Tyska annens avantgarden utövade emell r rtid 
a lltjämt å linjen Aa's mynning (21 km. NO Duna) - St>gc
wold Kranenberg (vid banan Higa- Wenden , 30 km. SY \Yc n
den) - båge mot SO till Kokenhusen vid Di.ina- Jakohsladt 
ett starkt tryck i riktning mot Walk, det livländska järnYiigs
niitets knutpunkt, varigenom en fortsatt offensiv på denna f ro nt 
kunde synas sannolik. På så sätt underhölls alltjämt del s tra
tegiska samarbetet med marinen , under dess operationer mot 
i)arna, och dessas undsättning försvårades. Först seelan dessa 
voro i fast besittning, utrymde de tyska trupperna den 22 ok
tober sina framskjutna ställningar och drogo sig omkrin g- 20 
km. tillbaka till linjen Bodenpois (vid Gr. Jägel) - Turkala 

(vid Kl. Jägel). 

Förberedan- Samtidigt med Di.inami.indes intagande började en livlig· 
de operatio-U-båtsaktion och flygverksam.het i Irbensundet och över öarna. 
Rf;~v~~~- Batterier, t ruppförläggningar, minlinjer, signalstationer , de 

ryska sjöstridskrafternas styrka och förläggning , bryggor, la ncl 
stigningsplatser, vägar m. m ., allt rekognoserades och fotogra
ferades på det noggrannaste, utan att det ryska flygyapnet 
synes hava lagt allvarligare hinder i vägen. I Irbensundet 

ff . . . t nlidt torde tyska U -båtar hava utlagt o ens1vmwenngar, Y c " 
rysk rapport stötte ryske jagaren Ochotnik elen 26 septr!1lber 

• • o o •• tl ut-kl. 11 e. m. på en i ni:irheten av Osels sydspets pa sa sa 
lagd mina samt sjönk hastigt. En del av besättningen r ii dcla

des, men alla officerarna omkommo. 
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Efter verkställda rekognoseringar började luftanfallen mot 
·de ryska försvarsanstalterna . Natten till den 25 september 
blev Sworbehalvön anfallen av en Zeppelinare, som under tv:l. 
på varandra följande raider nedkastade ett 40-tal bomber, och 
natten till den l oktober utfördes av marinflygplan en rad luft
anfall mot Zerelanläggningarna, varvid flygstationen svårt ska 
dades och en ammunitionsdepå sprängdes i luften. Vid explo
sionen dödades flera officerare och ett större antal matroser , 
till höran de fortens besättning, vilket avsevärt nedsatte batte
riernas stridsvärde. D etta förlustbringande anfall synes 
hava åstadkommit större livaktighet från de ryska fly 
garnas sida, vilka under den l oktober upptogo flera luftstri
der. Det oaktat bombarderades Arcnsburgs flygstation , och 
därvarande hangarer antändes . Den 9 oktober f. m. anfallas 
Zerelbatterierna ånyo av 14 flygplan , och bomber kastas jämväl 
å den vid Mento liggande transportångaren >> \Vhitehcad >> . An
fall et u pprepas samma dag kl. 7 c. m. av en eskader om 8 
maskiner, men enligt rysk uppgift blevo båda anfallen utan 
verkan. Följande dag fortsättas luftanfallen energiskt. Nio 
stora flygplan nedkastade 23 bomber mot Zerel och ryska far 
tyg, varvid, enligt rysk uppgift, en lastad ångare träffades . 
Ryska flygbåtar gingo till motanfall och tvingade 2 motstån 
dare att gå ned i havet. Under dessa operationer utgingo 
allmänhet de tyska flygarna från flygstationen i vVinclau . 

Redan omkring den 20 september torde de tyska "Sper
rensuehs- och Häumgrupperna », baserade på Windau, hava 
h?rjat det besvärliga och tidsödande minsvepningsarbeteL D et 
gallde att bereda tryggad väg genom såväl Irbensundct och 
~-arvattnet norr om Ösel mot Taggaviken och Sölasund som 
a:en norr om Dagö mot Moonsundets norra utlopp och Finska 
"1~ens mynning. De grundgående, flatbottnade och därför 
llllndre sjödugliga minsökarna arbetade denna årstid under 
svåra väderleksförhållanden, och hårt väder nödgade dem flera 
?ånger att avbryta arbetet. Därtill kom att svepningsarbetet 
Inom batteriernas porte endast kunde försiggå nattetid och 

Minsvep
ningsar be

te t. 
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utan att visa röjande ljus. Hyssarna hade i dessa fan·atten 

utlagt ett högst b etydande an tal minor - en tysk sjöoll'irer 

beräknar dem till 10,000 stycken - och de tekniska dctal.il'rna 

adagalade ännu en gång det ryska minvapnets högt ulwck

Jade ståndpunkt. Att minornas antal i varje fall Yaril hiigst 

betydligt framgår av en rapport från ett kustbevakningsko111 _ 

pani vid Domesnäs å kurländska kusten, där under en storm 

GO ilanddrivna minor tillvaratogas under en dag. Att seeler

mera den i allt till 300 fartyg uppgående flottan kunde ni\. 

sina mål utan allvarlig förlust, länder i första rummel minsö

karcförbandens energiska och uppoffrande arbete till stort be

röm. 
Zerelbattcricrna och ryska marinflygarc, U -båtar och ja

gare gjorde även sitt bästa för att störa minröjningsarbetenas 

fortgång. Vad Irbensunclet beträffar, synas dock de senare haft 

en viss respekt för å kurländska kusten tillfälligt anordnade 

batterier. Den 1 oktober vid middagstiden öppnade Zerl'lfOt·· 

tets 30,5 cm. kanoner eld mot lyslut trålare å kurhindska siclan 

av sundet, och elen 9 i samma månad kl. 5 e. m. bleYo 10 

tyska trålare och minsökare upptäckta av ryska patrullfartyg 

7 km. utanför Lyserorts fyr. Samtidigt öppnade Zerelhatte

ricts svåra pjäser eld å 28 km. distans. Svepningsfartygen 

drevos undan, ett av dem i brinnande tillstånd. Tyska jagare, 

flygplan och U-båtsjagare lågo i regel utanför svepningsom ra· 

det, beredda att liimna erforderligt understöd. 

Minsvepningsarbetena fortsattes med all kraft och den 11 

oktober ansågs erforderliga passager upptagna. Denna dag 

hade minsvepningsfartygen åtföljts av U-båtar, vilka efter nog

grann orientering förlades å havsbolten å sådana platser, som 

skulle utmärka dc svepta rännorna. I mörkningen den 11 

gingo de upp och ersattes med av trålare medförda fyrskepp, 

vi lka utåt visade ljus, som angåvo elen säkra vägen. Den 1~8 

anordning torde hava Yidtagits utanför Tachkona, utanfor 

H undsort samt i Irbensundet. Då emellertid ryssarna in i det 

sista hade sökt utl~igga nya minor, varav outtömliga förnid 

syntes stå till förfogande, kunde dessa passager, trots nlll , e.i 

anses fullt säkra mot minfm·a. 
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Den för operationerna mot Rigaviken avsedda flottan torde 

bava utgjorts av följande fartyg. 

Striclsfartyg: 

10 slagskepp, d~iribiand »Bayern » och 8 av »Kaiser- » och »1\:ö

nig »-klasscrna. 

1 slagkryssare, >> Moltke», tjänstgörande som flaggskepp för 

högste befälhavaren över samtliga marinens och armens i 

operationerna deltagande stridskrafter. 

12 lätta kryssare, däribland >> Augsburg >> , >> Kolberg >> , >> Stral

sund >> och >> Strassburg >> . 

60 jagare och torpedbåtar, däribland ett 20-tal moderna. 

8 U-båtar samt 

60 minsvepningsfartyg och armerade trålare. 

Hfiilpfartyg: 

l moderfartyg för flygbåtar. 

l verkstadsfartyg. 

2 :l. 3 lasare ttsfartyg, några fartyg apterade för utläggning 

och undanröjning av spärrnät, några· kolångare, några fyr

skepp samt omkring 5 fartyg, anordnade till spärrbrytarc. 

Sistnämnda fartyg voro större handelsångare, lastade med 

tomkärl och timmer, så aLt de skulle förbliva flytande efter 

eventuell minsprängning. 

Trans portfartyg: 

17 större ångare om vardera 6-11,000 ton samt 5 mindre 

ångare om vardera 2-3,000 ton. Dessa fartygs samman

l~gda tonnage uppgives till 150,000 ton. Hit kunna jämväl 

raknas elt 100-tai bogser- och motorbåtar, flatbottnade prå

mar, lanschor och flodfärjor, avsedda för truppernas och 

matelielens landsättande. 

Sammanlagda antalet fartyg torde hava uppgått till om

kring 300. 

d Det kan synas anmärkningsvärt, att tyskarna i föreliggan-

.: fall insatte sina modernaste slagskepp, men Hirer deras större 

fonnåcra att t t o · ·· · · 

P' ö In.o s a mmsprangmngar vant bestämmande. Ett 
a .. 

0
PPen, fientlig kust sbinkt slagskepp är förlorat för återsto~ 

Sjöstrids
krafterna 

och 
transport
tlottan. 
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den av kriget, under det att ett minskadat fartyg har utsikt au 
åter vara tjänstbart efter några veckor. Det moraliska inl'ly_ 

andel på personalen får ej heller lämnas ur räkningen. · 

Meningsskiljak tigheter lära uppstått i fråga om högsta he

lälet. Den uppfattning, att truppernas överförande och land

sättande innebar den svåraste och viktigaste delen av prohle

met, fick överhand, och i enlighet härmed uppdrogs öwrhe

fälet åt en ä ldre sjöofficer, viceamiralen Erhard-Schmidt , med 

Kapitän zur See von Levetzow som stabschef, under det alL 

landstigningstrupperna ställdes under befäl av generalen av 

infanteriet Hugo von Vota-Kathen. Båda dessa män had e un

der krigets lopp haft tillfälle att ådagalägga framstående dug

lighet. stagskeppseskadern stod under viceamiral Behnkcs di

r ekta befäl , och elen i landstigningsstyrkan ingående infanteri

divisionen fördes av generallöjtnanten von Estorff. I hans stab 

tjänstgjorde Prins Joachim av Preussen och Prins Adalbert Yar 

chef på en av de lätta kryssarna. 

Som en följd av erfarenheterna fr ån Kina-expeditionen 

under boxarupproret tillkom år l 900 inom Reichsmarineamt 

en särskild avdelning för sjötransporter, vilken det å ligger alt 

utarbeta planer och verkställa förarbeten på detta område. I 

samarbete m ed denna avdelning bestämmer skeppsbesiktnings

kommissionen rörande fartygens uttagning och iordningstäl

lande för olika ändamål, vilket arbete sedermera anförtros ål 

de privata varven. För att i det längsta hemlighålla, vad som 

förbereddes, erhöllo de stora ångbåtsbolagen Norddeutschcr 

Lloyd och Hamburg-Amerikanische-Gesellschaft endast kort 

tid i förväg rekvisitionsordern, trots att dessa bolags s tora 

ångare sedan tre år legat upplagda och overksamma. Allt sy

nes emellertid hava fungerat p å ett tillfredsställande sätt. Från 

Hamburg och Bremerhafen samlades tonnaget i Kiel omkring 

den 21 september, där de militära utrustningsarbetena fullbor

dades. Här samlades också betydande delar av HögsjöfJoLLan 

jämte hjälpfartyg. Efter avslutade rustningsarbeten fördes _de 

olika förbanden i grupper till de slutliga beredskapsstiillnu1• 

garn a. 
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De större transportfartygen konvojerades till L ibau under 

:slntet av september och voro den 4 oktober samlade i dess 

y ttre, rymliga hamn. Dc för expeditionen avseelda Ianttrup

perna voro då redan på platsen , och dagligen företogas om

fattan de övningar i rodel , embarkering och debarkering, exer

c is m ed larm oeh fartygets övergivande m. m ., vilket allt ge

nomgicJ~s med tysk grundlighet och precision . I- och urlast

iling av h~istnr och fordon, artill eri och automobiler övades, 

pråma r och linfärjor apterades oeh prövades för sitt ändamål, 

och allt genomgicks i minsta detaljer. Härigenom blevo lant

trupperna unelerkunniga om de förestående arbetenas karak

tär, vilket i hög grad underlättade transportofficerarnas upp

gift och f6imjacl e ett snabbt utförande. I Libau samlades så 

:s måningom kryssareskadern, några jagareflottiljer och samtliga 

hjälpfartyg, under det att minsvepningsflotlilj erna alltjämt hade 

Windau till bas . 

Slagflottan jämte åtskilliga jagareflottiljer lågo sedan nå

:gon tid i beredskapsställning i Putziger Wiek utanför Danzig, 

för att vara tillhands, cl~irest starkare ryska sjöstridskrafter 

skulle ingripa, i anikt att slöra det i Rigaterrängen pågående 

minsvepn ingsarbeteL 

Dåliga väderleksförh ållanden rådde under början av ok

tober, vi lket i sin mån inverkade på företagets igångsättande. 

Man avvaktade lugnt v~ider såväl för att säkerställa den sis ta min

undersökningen som för att bereda de mindre sjöstarka trup

perna en lugn överfart, så att de efter landsti!:miiY'en med full 
• 

v t> 

VIgör kunde gripa sig an det ansträngande värv, som väntade 

'<lem. · Då slutligen de västliaa vindarna ~åvo siu oavs, den 8 
o u v tnb 

Pa aftonen order om ilastning. Bogserbåtar togo fartygen un-

-dan för undan från kajerna och förlade dem ute i hamnen, 

a~Jt efter som de voro klara, och natten den 10-11 oktober 

~~~go de sista stormtrupperna ombord å n ågra av jagareflot -

~~~na. · 

Landstigningsstyrkans storlek och sammansättning är icke Landstig-

111e_d säkerhet känd, m en den utajordes sannolikt av 42 infan - ningsstyr-

lendiv· . r o t> kans storlek 

. ISionen av XXI armekaren (Saarbriicken), eller 59. och och samman-

T%dskri ft i Sjöväsendet. 21 
sättning. 
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65. infanteribrigaderna, minst ett av divisionens två fältartillrri 
recrementen, ett par velocipadbataljoner, n ågot tungt arti lleri 
sa~1t specialtrupper och träng. Då öarna icke kunde föniin
tas bidraga till truppernas underhåll, medfördes proviant [ör 
fl era veckor. Landstigningsstyrlwn och vad till den samma_ 
hörde ilastades å de 17 större transportångarna, med undantag 
av velocipedbataljonerna och stormtrupperna, vilka avsågos ut
göra avantgarde och därför embarkerade å de mindre trans~ 
portångarna och jagarna. 

Transpor- Singflottan synes hava lämnat Putziger \Viek den 10 oklo-
tens utföran- ber på aftonen, m ed kurs mot O sel. I dagningen den 11 till-

de. stötte utanför Libau andra stridsförband jämte transportnot
lans huvuddel, och medelst en jagare ombordsattes å flaggskep
p et »Moltke » de högre befälhavarna jämte staber. Dc lang
sa111mare förbanden hade erhållit försprång och upphunnas 
undan för undan under loppet av dagen, och en del minsYCp
ninO'sflottiljer lämnade Libau först senare samma dag. 

° Kursen sattes ungefär rättvisande nord , så att Sworbe och 
ösels västkust passerades på minst 50 km. avstånd. Först på 
höjden av kap Hundsort styrdes vid midnattstid ostvar~ ... 

Förmiddacren var solig m ed god sikt och lugn SJO . På 
b o d 

eftermiddagen mulnade det, och tid efter annan kommo har a 

regnbyar. . .. . 1 
Flottans marschformering synes hava vant fol.1ande. 

spetsen gick en jagareflottilj , åtföljd av de m~n-dre transporl
ån crarna, som förde avantgardet. Därbakom fol]de slagflottan, 
m:d flacrcrskeppet i mitten , omgiven av repetitörer och jagare-

bO • l · t ra flottilj er på b åda sidorna. Styrbord om slagflottan g1c '- S O ' 

transportflottan, med divisionerna i kolonnformering och en . a· . . St b ·d n h"ll1S-lätt kryssare som ledare för varJe lVlSlOn . yr or OI · ' . 

portflottan gingo ytterligare jagareflottilj er. I spetsen för Y::tr.l ~ 
kolonn gick en spärrbrytare, och över flottan spanade zrppe 

linare och flygbåtar. o • 

I skymningen den 11 oktober anfölls flottan av U-bal~ll , 
Yilka avsköto flera torpeder, enligt tyska uppgifter dock lllalt 

att träfia. 
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Utan~ör Irbensundet detacherades 2 slngskepp, några lätta styrkor de
kryssare, .Jagare och minsvepningsfartyg mot Sworbehalvön fö-- tacheras fö r 

d l·;· Z · Jb · · ' särskilda att n e ... ampa e1 e attenerna, skydda avslutandel av minsvep- uppgifter. 

11ingsarbetet och bereda singfartygen väg in i Rigaviken. 
SV Hundsort gingo några jngare och trålare mot Lonnbuk

ten för att tysta batteriet vid Kurrefer och förslöra flygstatio
nen och anläggningarna å Papensholm. 

För att slutligen skydda landstigningen för anfall av ryska 
sjöstridskrafter norrifrå n och för att om möjligt avskära Riaa
avdelningens förb indelser m ed Peter den Stores fästning ~e
tacherndes en st~~rk avdelning mot Finska vikens mynning. 
Denna styrka utgJordes sannolikt av 6 slagskepp, 6 lätta krys
sare, ett par jagareflottiljer, några U-båtar samt minsvepnings
fa~tyg och trålare. U -båtarna lära bl. a. haft till uppgift att 
nunera Moonsunclets norra mynning. 

Den till Sveaborg och Reva! förlagda ryska huvudflottan 
~jorde emellertid icke n ågot som hälst försök att störa opera
tionernas planmässiga genomförande. 

Det var ännu mörkt, då avantgardet av transportflottan 
den 12 oktober omkring 3 f. m . med samtliga fartyg i enkel 
kol~.nn_ pa~serade den med fyrskepp utmärkta rännan genom 
utsJommenngarna utanför HundsorL Därefter styreles mot en 
utanför Taggavikens mynning förlagd U-båt. Efter avantcrar-
d t f'Td b . e .o . .J e slagkryssaren Moltke, 2 slagskepp samt några jngare-
flothl.J er, de större transportfartygen samt träng- och hjälpfar
tyg. Til~ avantgardet hade slutit sig ytterligare torpedbåtar 
samt talnka bogser - och motorbåtar. Vid den såsom märke 
utlagda U-bå ten girade delar av avantgardet sydvart n ed i Tacr-
"a ·1 b o< " 1 {en, under det att andra fartyg fortsatte ostvart mot Söla-
sund. 

Då slngfnrtygen kl. 4,," f. m. anlände till U-båten utanför 
Taooavik b" ' d d -~-. o~< -en , oqa e et JUsna, och landkonturerna avtecknade 
Sig 1 sydost mot den klarnande himmelen . I de inre farvatt-
nen f". o • • msvarades dock s1kten av d1sa. Avantcrardets J·aaar e och 
5lllåf · er • o b · b a1tyo b efunno s1g redan langt n ere i Taggabukten, utan 

Landstig
ning i 

Tagga viken. 
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att någon rörelse i land kunde förmärkas. Slngskepprn ga 

upp på båda sidor om » Moltke >> , och strax före 6 f . m . öppn:u· 

fartyget om styrbord eld mot Hundsortbatteriet å 11 ,000 111 _ 

avstånd. Gula rökmoln angiva att skotten fa llit i land. Hys. 

sarna besvara nu e lden, och deras första salva slår akter 0111 

»l\1oltke >> och några hundra m eter bakom styrbordsfartygr t. 

Andra salvan slog jämväl bortom och den tredje 50 m. f'i)r 

om flaggsk eppet. » Moltke >> öppnar nu elden m ed styrbords 

15 cm. kanon er och 11 ,100 m . uppsättning. Första salYan 

slår framför och uppsättningen höjes till 11 ,5 00 111. Hundsorl 

ligger i ett blixtrande m oln , och om några minuter h:wa dc 

ryska kanonerna tystnat. Samtidigt härmed har slagskeppet 

om babord lika hastigt tystat Ninnastbatteriet. 

Under sakta fart och a lltjämt föregångna av spärrbryl:nna 

styra slagskeppen ned i Taggaviken , vars stränder kan tas aY 

avantgardets jagare och småfartyg. En av transportångarna 

stöter på en här utlagd mina. (Ryska uppgifter antyda , att 

fartyget anfallits av en engelsk U -båt. ) Två jagare ä ro genast 

framme vid dess sidor och ombordtaga landstigningstruppen. 

Angaren h åller sig flytande så länge, att alla hinna räd das. 

Stormtrupperna gå m ed påtagna livbälten ombord å torped

båtarna och småfartygen, vilka styra mot den långgrunda stran

den, som de nalkas intill 100 m eter. På n ågra ställen lyckas 

landstigningen genom överraskning och utan motstånd ; på 

a ndra kväves detta snart av torpedfartygens artillerield. De 

6 fältkan oner, som befunno sig i ställning vid Korro å vikens 

östra sida, öppnade eld med granatkartescher mot torpedha

tarna och de på västra sidan redan landsatta trupperna. Elden 

besvaras av torpcdfartygen, och snart är batteriet samt en där

Yarunde ammunitionskolonn i stormtruppernas händer. Hund

sort- och Ninnastbatterierna tagas utan a llvarligt m otstånd i 

ryggen, och avantgardet besätter och befästar höjderna vid 

Abbul, 12 km. SSV kap Ninnast. De r yska bevakningstrup

perna upptogo reträttstrid å linjen Wamakubija-Piddul (6 

km. SO Merris), m en drogo sig snart tillbaka mot SO. De 

beskötos härunder med maskingevär från marinens flygbåtar. 
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rilka under natten anlänt frå n \Vindan Medelst · · 1 .· t J 
. .. , . srgna prs o -

skott, synhga over de mäktiga skoo·ar ·w bol" el· oc]1 f 
~ o ' ~, ~ ur son1 

närmast omgiva Tagaabukten marl·er·"des t'd f't ' 
u , < ~ " r e er annan a n-

fall ets fortskridande. 

En signal- oeh gniststation upprättades oenast i land 
0 

1 

o t d "t l o ' c 1 

sa snar u~1 erra Le se ingått, att det fi entliga motstå ndet var 

brutet, erholl den stota transportflottan omkrino 8 f 111 0 
·d 

· å · · o '"o . . r er 

att mg I nken och verkställa huvudstyrkans, artiilcriets o<.:h 

trängens landsättning, vilket började om k rin n 1 o _ ·f 1 
. . 

b ''" . 111 . 

vrkens mynnmg lära därpå spärrnät hava nedlagts. 

. D~ ilar~d:atta trupperna anordnade en yttre brohuvudställ

nmg a lm.Jen 1\urrefer- Lägc-Oldo·luz- Piddul-Abbul-

Rachtla- Mustelviken och en inre dylr'l SO 1 M · 
< om ;:ap 1 erns 

(5 km . o SV kap ~innast), varest försvaret underlättas av den 

2 km. langa Surqarwes]'ön som har ut.lopp o b od ·d 
.. • • • • ' < pa a a sr or mn 

ho.Jd~~·na. vrd M.~rris. Passen på båda sidor 0111 sjön kunna 

fullstandrgt bellarskas av fartyO's·1rtiller·r·e· t H". 1 
.. 

b c • aJ oc 1 annor-

stades anordnades pontonbry12·0'0 1 .. wir11. str·a"cl·tcs f o 1 
. ~o ' · ' < ~ ran an <a-

ren J stranden ut till de större transportfartvnen ocl d 1 t 

fl d f" . · . 1 b . .. . .; b . , 1 rne e s 
0 aiJO~ oc l agsersatt rlancltransporterades hästar, artilleri 

au~~m~brler och f~rdon 111. m . Artilleriets debarkering för: 

~~arades dock_ ~v tilltagande blåst och kunde först under den 

,3 avslutas. Hasta rna transporterades i för ändamålet byorrd·l 

!ara ·n d' .. 
oo ' 

r, vr w JUret lamnade först sedan transportmedlet nått 

land. 

De~ i Taggaviken landsatta avantgardet synes hava utcrjorts 

av m ·nmtruppe · 1 • d · 0 

stor <, r ' C J~ ve o:rpe a vdelmng av högst l bataljons 

t lek _samt 2 .batalJoner mfanteri. Av huvudstyrkan landsat

~sd e ~t mfa ntenregemente å vikens västra strand och ett annat 

'
1 h.akas 1a ' .. t 'd 

t ' n' a os ra SJ an oeh en bataljon vid Abbul D . 

rupper n cif" d d .. . . essa 

d 1e or e en as t l att stridsträ ng, och kok va o-na rna nao d-

e dem f" . ... . n c 

sattes ... or s~ underf.Jard.e operatwnsdagen. I Taggaviken Jand-

t .. Jamval ett faltartJllerircgemente tunot artilleri samt all 

rang. ' b ' 

De här landsatta trupperna hade till uppgift : 
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att anordna en brohuvudställning och trygga transport. 

flottan från landsidan ; 
att besätta anläggningarna vid Kielkond; 
att skyndsammast möjligt besätta Arensburg och S\Yorhe. 

n~ise t, varigenom de ryska stridskrafterna delades i två eldar 

samt 
att därefter med disponibla krafter förfölja i riktnin g mot 

banken vid Orrissar. 

Landstig- Utanför Taggaviken hade en styrka bestående av nagra 
niogen i Sö- lätta kryssare, en torpedbåtsflottilj , minsvepningsfartyg och 

lasund. sannolikt två mindre transportångare detacherats mot Sölasund. 
med uppgift att tysta därvarande verk, landsätta trupper Yid 
Pamerort, om möjligt forcera Sölasund samt intränga på Kas
sarvike\1. I landstigningsstyrkan ingingo en velocipedbataljon. 
en avdelning stormtrupper samt flera maskingevärsavdelningar. 
D~ssa hade till huvuduppgift att skyndsammast möjligt bes~ilta 

det 40 km. avlägsna brohuvudet vid Orrissar och därigenom 
såväl spärra de ryska truppernas reträtt till Moon som fö r
hindra från fastlandet över Moon eventuellt ankommande för
stärkningar att ingripa. Det förefaller som om ett mindre de
tachement jämväl haft till uppgift att framtränga sydvart mot 

Arensbm·g och Sworbehalvön. 
Från de i teten mot Pamerort under svepning och lodning 

framgående torped- och minsvepningsfartygen kunde batteriet 
vid Toffri ej upptäckas. Kusten låg här ännu insvept i hah·
mörker och disa. De bakom följa~1de kryssarna efterhörde 
per gnist fortets läge, men utan resultat. Plötsligt blixtrade 
det från Dagö sydspets. Det var Toffribatteriet, som öppnade 
elden , och ögonblicket därpå går den första tyska salvan mot 
det eftersökta målet, men den faller för kort. Andra salYan 
ger träff, och snart sköto blott tre av batteriets fyra pjiiser. 
Innan dessa tystats , torde batteriets eld hava sänkt en äldre 
tysk torpedbåt och en eller två minsvepare, varjämte en aY 
de lätta kryssarna lärer träffats. Ryska rapporten uppgin·r en 

kryssare och 4 torpedbåtar sänkta. 
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Under det att Toffribatteriet sysselsattes av kryssarnas eld, 
landsattes 7 f. m . en landstigningsstyrka av floHan från de 
främsta torpedfartygen, m ed uppgift att falla det i avseende å 
sin förefintlighet ifrågasatta Pamerortbatteriet i ryggen. Flyg
Tapporterna förnekade nämligen detta verks tillvaro. Sjöfolket 
mötte också föga motstånd. En svag kustbevakningsavdelning 
drevs unelan eller togs till fånga, och därvarande kustsignalsta
tion besattes. En brohuvudställning anlades, och uneler tiden 
landsattes armetrupperna vid Tuhkana och Pocka, 5- 7 km. 
SV om kap Pamerort. Velocipedbataljonen gav sig snabbt i 
väg med huvuddelen längs kusten och en mindre avdelning 
över Karris- Taggafer- Thomel mot Orrissar. Ett mindre cle
:tachement synes hava gått sydvart mot Arensburg. 

Sedan truppernas landstigning på farvattnets sydsida verk
ställts , landsattes ett svagare marindetachement å Sölasuncls 
norra strand i avsikt att besätta det illa tilltygade TofTriverkeL 
Denna styrka mötte emellertid ett så verksamt motstånd, att 
den ick e kunde hålla sig kvar i land, utan måste åter ombord
tagas. 

Den mot Sölasund detacherade sjöstyrkan började omedel- De fortsatta 

bart efter slutförd landstigning det besvärliga arbetet med sun- operadtionderna un er en 
dets rensande från minor. Den kro-kiga, utprickade rännan går 12 oktober. 

under 7 km. över grunda bankar och är på några ställen blott 
100 m. bred. Ryssarna hade em ellertid låtit prickarna vara 
kvar, men stark ström försvårade i hög grad navigeringen. 
Det var sålunda endast de lätta tyska fartygen förbehållet att 
denna väg intränga å Kassarviken , som till sitt försvar kunde 
Påräkna stöd av överlägsna ryska sjöstridskrafter. Forcerin-
gen var dock av trängande vikt, ly under för handen varande 
förhållanden var det enelast från no·rr, som banken vid Orrissar 
kunde tagas under fartygskanonernas eld. Kl. 5,10 e. m. lyc-
kades det några tyska torpedbåtar att forcera sundet men de 
~?ttes av så kraftig eld från de försvarande fartyge,n, att de 
llodgades återvända, sannolikt med förlust av 2 fartyg. Tor-
Pedbåten n :r 64, som ryssarna uppgiva sjunken å Kassarban-
ken, torde möjligen hava förlorats vid detta tillfälle. 
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I söder hade Zerelbatterierna utsatts för en kraftig b eskjut 
ning, och minsvepningsarbetena i Irbensundet fortsattes. E tL 
a v de tyska slagskeppen av »l{aiser»- eller »l{önig >> -klassen 
gick sannolikt denna dag på en mina i farvattnet utanför Swor
be, men höll sig utan svårighet flytande. Det ersattes med ett 
slagskepp från huvudstyrkan. U n der operationernas fort gf1ng 
blev, enligt ryska rapporter, ännu ett tyskt slagskepp min ska 
dat, men platsen , där detta skulle hava skett, har icke angivits. 

I Lanabukten hade batteriet vid Kurrefer förstörts av fa r

tygens eld. 
Natten torde slagskeppen hava tillbringat i T:1ggavikt>n, 

bakom diirshides anordnade spärrnätshinder. 
Den i Taggaviken landsatta velocipedavdelningen anliindc 

redan samma dags e. m. framför de ryska ställningarna å S\YOr
benäsel, men, i avsaknad av artilleri , var vidare framträngande 
uteslutet. 

Det vid Taggamois å vikens västra sida landsatta regeme n
tet satte sig skyndsamt i marsch mot Kielkond, varest ryssarna 
satte sig till envist försvar. ställningarna togos med bajonet ten, 
och delar av regementet fortsatte sydvart över Tawi mot Sworhe. 

Sedan fartygsartilleriet bortdrivit trupperna från Papens
holm, togs halvön i besittning av velocipedpatruller . Fe m 
oskadade flygbåtar föllo härvid i tyskarnas händer. 

Den på ostsidan av viken , vid Abbul landsatta bataljonen 
besätter efter en kort strid godset Piddul och därvarande höjd
parti. En annan bataljon går över Oldoluz sydvart. Regem en
tets tredje bataljon går ostvart mot Mustel, där ryssarn a g_öra 
motstånd. Bataljonen skulle framrycka över Saufel mot h.ar
m el och dess mål för dagen var \Vessike, beläget mitt emellan 
Ochtjasjön och Jerwemetssjön. För ortsbefolkningen var nnn:-

b l . ..k r·· .. "tt mal net vVessike obekant, och ata JOnen so ·er orgaves s1 
till midnatt, då truppen erhåller en timmes vila. 

Redan 7,
30 

L m. hade regnet börjat falla i strömmar, Y i Il, et 
med kortare avbrott fortsatte i fyra dygn. Vägarna voro i ett 
eländigt skick, och det i skogspartierna rådande mörkret för-
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svårade orienteringen. Inga drag- eller lastdjur medfördes, 
utan maskingevären drogos eller buros av truppen. 

De estländska och svenska bönderna mottogo tyskarna v~il 
och förplägade dem i den utsträckning de förmådd e. För 
stridsträngens framforslande ställdes körslor till förfogande. 

Marinflygarna hade under dagens lopp tid efter annan in 
rapporterat de flyende ryssarnas rörelser. Deras huvudmassa 
retirerade å stora landsvägen Kielkond- Arensburg. 

Midnatt den 12- 13 oktober stodo dc tyska förtrupperna 
å denna krigsskådeplats ungefär å linjen Ochtjasjön- Wessike 
- Jerwemctssjön-vVedroka (syd Kielkon d). Velocipedde
tachementet bevakade Sworbenäset, och patruller av det från 
Pamerort mot syd framryckande detachementet hade nått Ud 
dofer och Kannel , 10 km. nord Arensburg. 

Såsom ovan nämndes framryckte huvudstyrkan av de mot 
Orrissar detacherade trupperna längs kustlandsvägen. I Luis
berg pågick marknad, och här erhölls så många h~istar och for 
don , som önskades för att framforsla maskingevär och en del 
av stridsträngen. Efter en kort strid med gränsryttare fort
sattes marschen , och i skymningen anlände detachement till 
Ligolasma, i brohuvudets högra flank 4 km.· NV Orrissar. Här 
togs efter kort strid 50 fångar. Inom brohuvudsområdet voro 
ryssarna förlagda i grupper om 60- 80 man i varje bondgård. 
Flera av dessa grupper blevo nu överraskade och gjordes till 
fångar. Detachementet grävde ned sig på sträckan Thomel
Neuenhof, sålunda spärrande stora landsvägen Arensburg
Orrissar, och ett kompani framsändes och lyckades även be
sätta det inre brohuvudet vid själva stendamm.en. Härifrån 
framsända patruller funno Moon starkt b esatt av ryska trupper. 

Redan kl. 9 f. m. hade underrättelsen om den tyska land
stigningen nått Arensburg, och på kvällen anlände den första 
bilen på väg mot Orrissar. Den stannade i den tyska skytte
graven, men de medföljande officerarna lyckades fly. Strax 
därpå togos några andra bilar, av vilka en innehöll Arensburgs 
stadskassa - 200,000 rubel. 

Orrissarde
tachemen
tets opera-

tioner. 
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Detachementet övernattar i de ovan angivna ställningarna, 
vilka förstärkas och förberedas för försvar på två fronter. 

Ställningen De ryska truppernas ställning kl. 12 midnatt är ungdär 
midnatt den f''' l' d 
12-13 okto- 0 Jan e: 

ber. Sworbegarnisonen och en del dit norrifrån flyktade trup. 
per - tillsammans omkring 4,000 man - äro avskurn a m· 
velocipedtrupper, som så småningom erhålla förstärknin gar. 

Huvuddelen av stridskrafterna hava under fortgåend e re
trätt n ått området Arensburg- Kannel. 

Ett regemente jämte något artilleri retirerar å landsviigen 
Arensburg- Orrissar; en mindre styrka retirerar å vägen Arr ns
burg- Sworbe. 

Operationer- Under den 13 återupptogas sjöstyrkornas operationer så
na under den väl utanför Sworbe som i Sölasund. Föregående dags erfare n-
13 oktober. o • ·ff l t" •t t d l heter i avseende a det ryska mmvapnets e e'- lVl e synas oe '-

hava manat till större försiktighet, ty det förefaller som om 
slagskeppen beskjutit Sworbeverken på betydande avstånd . De 
ryska kanonerna tystades dock undan för undan, och fyrtor
net och byn Zerel skötos i brand. En rysk rapport omför
mäler, att en division lätta kryssare, åtföljda av torpedbåtar, 
skulle hava försökt att forcera Irbensundet, men avvisa ts aY 
de ryska befästningarna. Det allmänna läget gör i viss må_n 
sannolikt, att detta meddelande har faktiskt underlag, ty amt· 
ral Erhardt-Schmidt erhöll denna dag underrättelse om el en 
alltmer kritiska situationen för det vid Orrissar hårt an satta 
tyska detachementet. Då föregående dags försök , att genon1 

Sölasund komma detsamma till hjälp, icke kröntes m ed fram· 
gång, lämnade Irbensundet en annan , mn ock långt risknhlarc 
utväg. Ty på denna väg kunde de ryska större fartygen 1nöta, 
vilket icke var förhållandet i Kassarviken. 

Samtidigt fortgick emellertid minren~ningen i Sölasund. 

Ryssarna I Taggaviken fortsattes artilleriets landsättande smu l a\·-
lämnaArens· slutades under dagens lopp. 

bur g. 
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En artilleriofficerspatrull om 8 man , som på morgonen 
gått i land vid Taggamois, red den 48 km. långa vägen över 
J{ielkond- Semmern- Arensburg, slog sig under strid igenom 
det i>mm av ryssarna besatta området utanför huvudstaden 
samt inträngde i Arensbm·g kl. 3 e. m. Borgmästaren avford
rades stadens nycklar samt en del viktiga militära dokument. 
Vid verkställda förhör framgick, att Arensburgs garnison, som 
efter Rigas fall blivit förstiirkt med 2 bataljoner infanteri, vid 
underrättelsen om tyskarnas antågande lämnat staden , varvid 
en del sökte slå sig igenom mot väster och förena sig med 
sworbetrupperna, under det att några bataljoner gingo mot 
Orrissar. Under förhörets gång uppenbarade sig plötsligt större 
rysl~a styrkor i staden. Det var de mot Sworbe retirerande 
trupperna, som nu kommo tillbaka, seda n de funnit vägen dit 
~pärrad. Den tyska patrullen lyckades undkomma med en 
förlust av 2 man, och ryssarna fortsatte återtåget mot Orrissar, 
seelan de satt eld på en del fabriker och privathus. Det starka 
regnandel bidrog dock till att förhindra en vidsträcktare för 
ödelse. 

Befälhavaren för Moonsundets befästningar, konteramiral 
Swetschnikow, som ännu befann sig i Arensburg, begärde på 
aftonen per telefon till Mento, hamnen å ostkusten av Sworbc, 
att man skulle sända honom det därvarande transportfartyget 
»Elba >> och en bogserbåt för särskilt tjänsteuppdrag. Detta 
lllecldebnde uppsnappades av tyskarna. 

. Den över vVessike- Saufer- KarmeJ aående kolonnen bry- st ·d ·d v n er v1 
ter upp kl. l f. m., med landsvägen Arensburg- Karris som Karmel och 
lllål. Ingångna flygarerapporter fordrade skyndsamhet, och J eras se. 

kl. 12 n1. d. nås trakten av Karmel. Här möttes den av kraf-
~ig maskingev~irseld från en rysk styrka om vid pass 2 batal-
.lOnei·,' som intagit starka ställningar å linjen Mustla- Ka1;mel , 
11 km. nord Arensburg. Underlägsna i antal och i avsaknad 
av artilleri avvaktade tyskari1a mörkrets inbrott och bakifrån 
anländande förstärkningar. I skymningen gingo de till hand
granatsanfall, som hos ryssarna framkallade panile Striden 
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fortsatte sydvart mot linjen Kirradus-Medel, och resultateL 
blev 20 officerare, däribland 2 överstar, och 1,100 man fångar 
ett par kanoner, kokvagnar, tross och åtskilliga förrådsartiklar: 
Med fångarna går en mindre styrka mot Arensburg, under det 
att omkring ett regemente och några velocipedkompanier fo rt
sätta framryckningen mot öster samt når kl. 12 midnatt Pntna, 
8 km. ONO Karmel. Ett 4-kanonbatteri medföljde. 

Samtidigt härmed framryckte en annan kolonn liings 
landsvägen Kergel-Arensburg. Vid Jerasse, 8 km. nord Arens
burg, göra 4 sotnier gränsridare ett flott kavallerianfr11l mot 
de framför kolonnen varande velocipedpatrullerna, som deh·is 
överridas. Men där bakori1. möttes ryttarna av en mördan de 
maskingevärseld, som hastigt drev dem på flykten , eftcrliim
nande många döda och sårade . 

Operationer- Det tyska detachementet vid Orrissar hade den 13 en kri-
na vid tisk dag. På morgonen togs vid Lewahl en från Arensburg 

Orrissar. 
kommande sanitetskolonn och 1

/ 4 timma därefter 130 Yagnar 
med officersbagage. Då ryssarna märkte, att framkomsten hiir 
var spärrad , gingo dc från Peide ostvart å en nyanlagd Yiig 

samt nådde söderifrån stendammen, där de började uppträda 
med starka krafter i tyskarnas flank och rygg. Först vid mid
dagstiden den 13 inträft'ade den över Taggafer marschera nde 
kolonnen, som blivit fördröjd av dåliga vägar. Den beordra
des o·enast att avlösa velocipedkompaniet vid det inre brohu-

b f 
vudet. Då ingick underrättelse, att det i söder vid Neucnho 
stående kompaniet anfölls av överlägsna krafter. De nyss an
lända 2 kompanierna skickades därför sydvart till undsättning, 
men möttes i skymningen av häftig maskingevärseld från star
ka ryska krafter. En gård brann bakom de ryska linjerna , som 
väl framträdde mot den röda bakgrunden. Efter 3 1/2 timmas 
hård strid hörjade 10,30 e. m. den tyska ammunitionen att 
tryta. Blott 10 skott per man funnos kvar. Kompanierna 
tvungos därför till återtåg mol Orrissar, där tillträdet till inre 
brohuvudet lämnades öppet, men stendammen hölls dock norr
ifrån under maskingevärseld. Under natten 13-1± oktober 
lyckades dock mindre ryska styrkor att taga sig över till Moon· 
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Midnatt den 13-14 oktober stå dc tyska trupperna vid Ställningen 

Sworbenäset samt 7 km. NV och N om Arensburg och därifrån 13 midnatt 
, -14 okto-

;;ver Uddofer till Putna. Orrissardetachementet håller linjen ber. 
'fhomel-Saltak samt trakten närmast väst om Orrissar. 

Huvuddelen av de ännu rörliga ryska stridskrafterna be
finn er sig under återlåg å landsviigen Arenshurg- Orrissar. 

Den lilla, a y svenskar bebodda ön Rnnö blev den 13 okto-ön Run ö be-
ber ockuperad av tyskarna efter fullt moderna metoder och sättes. 
under ganska romantiska omständigheter. 

:Marinflygaren löjtnant Böhmer erhöll denna dag order att 
flyga till Runö och besätta ön och dess gniststation. Han lan 
dade först med 2 flygbåtar , vardera med 3 man och ett maskin
gevär . 10 fiskare av befolkningen mottogo dem och hjälpte 
dem att föra flygbåtarna iland. Två ryska jagare befunno 
sig i närheten, varför maskingevären skyndsamt sattes i ställ
ning, och flygbåtarna gjordes klara till aktion , för den händelse 
att jagarna skulle anfalla. 

Fyra andra flygbåtar ankomma därefter med återstoden 
av öns första besättning, som inalles uppgick till 16 man. Vid 
norra stranden kvarlämnades en vakt om 8 man och 3 ma
skingevär, varefter Böhmer med de övriga 8 och ett maskin
gevär anträdde marschen till det inre av ön. Mottagandet var 
överallt det bästa. Vid framkomsten till hyn Runö, som räk
nade 278 själar, lät han föreställa sig för dess äldsta och klocka
ren, som sedan krigsutbrottet skött · den svenske pastorns ålig
ganden. För öns sammankallade invånare upplästes en kun
görelse 01.;_ vad de hade att iakttaga, som av tolk översattes 
till svenska. Därpå anordnades en flaggstång , och sedan den 
lilla garnisonen ställt upp till parad, hissades den tyska krigs 
flaggan under hurrarop för Kejsaren. En stor del av befolk
ningen blottade huvudet och deltog i hurraropen. Därpå an
Ordnades en signalstation, och härifrån rapporterades uppre
Pade gånger under den 13- 16 oktober de ryska fartygens rö
relser . Omkring 300 på ön befintliga flintlåsgevär överlämna
des till tyskarna, och en gammal Runöman framställde en be-
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giiran, att hans bössa skulle överlämnas till Hindenburg sfts0 111 

ett tecken på hans glädje över tyskarnas ankomst. Klockaren 
anhöll hos Böhmer att vid gudstjänsten få utesluta förbön ern::t 
för Tsaren . Sanuna dag samlades hela byn till bröllop, s0 111 

varade i dagar tre. Tyskarna inbjödos som. gäster och und
fi:ignades rikligt. På begäran av en äldre kvinna utebleY dock 
dansen. Ty kanon erna dånade från Zerel, och tyska bröder 
stodo där i hård strid. Om ryska revolution en hade befolk

ningen ingen kunskap. 

Operationer- Hittills hade operationerna på Ösel förflutit på ett för de 
na under den tyska vapnen gynnsamt sätt, men det svåraste skedet å ters tod. 
14 oktober. . ·d O · k d t Ty så länge som. stendammen VI rnssar ·un e agas under 

eld från såväl brohuvudet å Moon och W oibatteriets svåra pjä
ser som från det ryska fartygsartilleriet i Kassarviken, v:n en 
forcering av Klein er Sund i det närmaste utsiktslös. Marinen 
måste därför ånyo söka räcka de iland kämpande kam raterna 

en hjälpande hand. 

Sölasund Den 14 oktober had e tyskarna för avsikt att återupptaga 
for ceras. forceringsförsöket av Sölasund. Då morgondimmorna ti llfäl

Sjöstrid i o o .d d · ·· l · 1 tl 
Kassarviken. ligtvis lättade lago bada de stn an e SJostyr wrna m om s ;:o -

håll på vardera sidan av sundet, men båda förhöllo sig passiYa. 
Den härvarande r yska s tyrkan uppgives till pansarkanonbåten 
Chrabry, kanonbå ten Chiwinetz samt 13 moderna jagare, diir
ibland Grom, Sabijaka, Pobjäditel och Kon stantin , samt n~tgra 
torpedbåtar. Vid Pamerort hade sjöfolket hunnit att viil ut
bygga och förbereda dc där intagna ställningarna, och på an dra 
sidan var Toffrifortet fortfarande övergivet av såväl vän soJU 
fiende. Bakom de tyska torpedfartygen låg en lä tt kryssare, 
m ed kanonerna oavlåtligt riktade mot de ryska fartygen. situa
tionen förefaller rä t t egendomlig, m en förmodligen ville de 
tyska fartygen ej öppna eld i förtid, varigenom ryska förstärk
ningar från de centrala beredskapsställningarna i Moonsundet 
kunde tillkallas och omintetgöra eller försvåra den till middags

tiden planerade genombrytningen. 
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Kl. 12 middagen anlände ett tyskt slagskepp utanför krys
saren och öppnade omedelbart eld mot den ryska flottilj en , som 
skymtade i disan 8,000 m. ost om sundet. Samtidigt styrde 
22 tyska jagare, Yarav hälften av modern typ, i enkel kolonn 
mot Sölasund. En jagare stannar på grund, men hjälpfartyg 
äro genast till hands och taga den flott. Efter passagen sättes 
högsta fart mot de ryska fa rtygen , vilka öppnat en intensiv 
eld . Tyskarna svara på 7,000 m. avstånd och en livlig artilleri
strid vidtager. Ryska jagarna draga sig snart ostvart, kvar
Jämnande den moderna jagaren G rom (1,300 ton ; 35 knop) ,. 
som erhållit undervattensträff i maskinavdelningen och ligger 
brinnande med slagsida. Pansarkanonbåten Chrabry ilar till 
hjälp och beskjuter de tyska jagarna m ed sina 20,3 cm . kano
ner, varvid, enligt rysk uppgift, en sänkes. Chraby går upp 
långsides Grom , och mot dessa två koncentreras nu h ela den 
tyska elden. Alla pjäserna å Grom demonteras, m en största 
delen av besättningen räddas över på Chraby. Den söker där
på att taga Grom på bogsering, m en kabeln springer i den 
krabba sjön. Chrabry gör ännu ett försök, men misslyckas . 
Med tystade kanoner drager sig Chrabry ostvart mot Moon
sundet, under det att en tysk jagare intager dess plats vid sidan 
av Grom. Ryska flaggan stryk es, och under hurrarop för Kej
saren hissas tysk flagg och vimpel. Däcket är fullt av döda, 
men åtta man stå ännu att rädda. En bogserångare drager 
Grom mot Sölasund, men elden tilltager , närd av olja och ben
sin, och den står ej att släcka. J agaren kränger allt betänk
ligare, varför hemliga k artor och handlingar bärgas. Den 

~.yske löjtnanten springer i sista stund överbord, och m ed tysk 
orlogsflagga blåsande sjunker Grom i Kassarviken på 8 m . 
vatten. 

r:r.' De nya, m ed 10,5 cm. kanoner bestyckade tyska jagarna 
15a ostvart och bevaka mot Moonsundet, under det att de äldre, 
lllera grundgående jagarna inlöpa i Kleiner Sund och bringa 
efterlängtad hjälp till de vid Orrissar h årt kämpande trupperna. 

Under natten 14-15 oktober minsprängdes ett tyskt för
Postfartyg i Sölasund. 
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Sw?rbegar- Tidigt på morgonen den 14 oktober anUinde några batat-

nisonen ·1oner infanteri ]'ämte artilleri och förstärkte den tyska spiirrn11 
uppfordras ·. .. . · o •• · •• " 

att dagtinga. framfor AnsekJUl a Sworbenaset. En oberleutnant sandes där-

Arensbm·g 
intages. 

på såsom parlamentär för att uppfordra garnisonen att kapi

tulera. Han återvände emellertid först följande morgon. Min

svepningsarbetena fortsattes, och det förefaller, som om Swor

hebatterierna vid denna tidpunkt i det närmaste voro tysbcle. 

Denna dag kl. 3 f. m. inryckte 2 tyska kompanier ulan 

strid i det brinnande Arensburg, som därpå besattes ay y tter

ligare anländande trupper. Under morgonens lopp besattes 

jämväl ön Abro syd Arensburg och dess gniststation ay en a 
flygbåtar ditförd mindre styrka. Redan kl. 4 f. m. fort salle 

ett infanteriregemente med lätt stormpackning förföljd .;cn 

längs stora landsvägen mot Orrissar. 

Operationer- Brigadchefen för de vid Putna och trakten väster diirom 

na vid stående trupperna erhöll omkring 4 f. m. meddelandl' om 
Orrissar. 

Arensburgs intagande. Trupperna erhålla genast uppbrotts-

order och gå kl. 4, 30 f. m. i ilmarscher mot Orrissar. Enelast 

lätt stormpackning medfördes. Man kappas om segern lä ngs 

den 50 km. långa vägen över Hasik-Kuster-Taggafc r

Rahul- Orrissar. Velocipedkompanierna göra sitt bästa och 

ligga snart långt framför infanteriet. 
Detachementet vid Orrissar höll den 14 på morgonen fort

farande linjen Thomel- Saltak samt partiet väster om On·is

sar. Det spärrade alltjämt landsvägen, men på den söderifrån 

mot stenbanken ledande vägen hade under nattens lopp rys

sarna tillförts betydande förstärkningar. situationen blev a llt

mer kritisk. Ryssarna ämnade just sätta in en anfallsstöt mot 
Orrissar för att bereda rum kring brohuvudet och möjliggöra 

reträtten över stenbanken. Då anlände kl. 8,30 f. m. täterna 

av de första velocipedkompanierna, som genast sättas in till 

anfall över Saltak mot Orrissar. En hård strid utspinner sig, 

och ryssarna gå upprepade gånger till motanfall. Orrissu.r 

stannar i tyska händer, och angreppet fortsätter för att j iilll"~tl 
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söl{a återerövra det inre brohuvudet vid stendammen. En 

rysk pansarautomobil kör från Moon ut på stendammen och 

öppnar eld, och såvä l vVoibatteriets svåra pjäser som fältartilleri 

å Moon deltaga i striden. I skymningen blir situationen åter 

förvärrad. Då anländer kl. 4 e. m. den första bataljonen av 

den över Putna framgående brigaden, som marscherat hela 

dagen utan uppehåll, men fördröjts genom det usla tillstånd 

i vilket vägarna befunno sig efter det myckna regnandet. Ett 

kanonbatteri medfördes även. Inför det förnyade anfall, som 

nu vidtager, uppgiva ryssarna det inre brohuvudet, där en 

kanon och 5 maskingevär erövrades. Striden fortgår till sent 

in på natten. 

Följande morgon insattes hela brigaden till anfall över Operationer

Kahurt-Lenwal-Peide mot SO, sedan underrättelse ingått, 111~ u~~t~~!~~ 
att de från Arenshm-g retirerande trupperna invecklats i strid Strid vid 

vid de sydligaste tyska ställningarna. En rysk order om mot- Peide. 

anfall åtlyddes blott av 2 kompanier. Ryssarna försökte nu att 

genom en kringgående rörelse över Ratjal-Taggafer uppnå 

stendammen, men de mötte då ett förföljande tyskt regemente, 

som redan gjort rikt byte bland de efterblivna trängkolonnerna. 

Balwm ryska fronten syntes snart 3 signalpistolskott, angivande 

att kringränningen var klar. Endast mot SO stod vägen öppen 

till halvön Kibbosar, där, några timmar senare, jagare och 5 

transportfartyg visade sig i avsikt att avhämta de beträngda 

ryska trupperna. Härtill fingo de emellertid ej tillfälle, ty 

tyskarna trängde häftigt på och lämnade sin motståndare intet 

andrum. I vVerre kapitulerade därpå hela styrkan kl. 4, 3 ~ 

e. m . Fångarna utgjordes av divisionsgeneralen Ivanow med 

stab, brigadgeneralen Kolbe, 3 överstar, 60 officerare och om-

kring 5,000 man. 14 fältkanoner, minkastare och en mängd 

lllaskingevär föllo i tyska händer. 

Under tiden närmade sig jämväl operationerna vid Sworbe Sworbehalv

·sitt slut. Den 15 på morgonen uppsnappades ett gnisttelegram ön intages. 

från Zerel, som betecknade situationen hopplös samt begärde 
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undsättning. Slagskeppet Slawa och tre jagare hörsammade 
kallelsen och visade sig kl. 3 e. m. utanför Arensburg. Seclan 
de här utsatts för bombanfall från tyska flygare, gingo dt> mot 
Mento å Sworbes ostkust, synbarligen i avsikt att söka ombord
taga garnisonen. Slawa öppnade eld, men anfölls ånyo av 
tyska flygare med bombkastning från ringa höjd, och, enligt 
några uppgifter, deltogo tyska U-båtar i anfallet. Slawas upp
trädande och manövrering vid detta tillfälle har från tysk sida 
vunnit odelat erkännande. Mot aftonen drog den sig tillhaka 
mot Moonsundet med oförrättat ärende. 

Sedan den under den 14 oktober avsända parlamentiiren 
återkommit, inleddes nya förhandlingar med resultat, att båda 
parterna skulle hava operationsf1ihet till den 16 oktober kl. 
8 f. m. Men redan vid midnattstid den 15- 16 oktober åtcr
kommo de ryska ombuden, som ansågo situationen hopplös, 
ty sedan fartygen ej längre kunde understödja försvaret , hade 
manskapet nekat att fortsätta striden. De förklarade sig vil
Jicra till kapitulation mot villkor, att de till ett 100-tal uppgå
e~de officerarna fingo behålla sina värjor, vilket beviljades. 
Fångarna, som enligt en uppgift uppgingo till 1,100, enligt en 
annan till 4,000 man, fördes till Arensburg, dit de anländ e den 
16 oktober på e. m. De tyska trupper, som blivit frigjorda 
vid Sworbe, dirigerades den 16 på f . m. mot Arensburg. 

Därmed var Ösel helt och hållet i tysk besittning. Bytet 
på denna ö uppgick till omkring 12,000 fångar, tillhörande 
två divisioner, 50 kanoner jämte annan krigsmateriel. Endast 
omkring 200 man hade lyckats undkomma över banken vid 

Orrissar. 

11

1

1 

Il Operationer- Så snart Sworbe konunit i tyska händer, forcerades de 

Il 
na under den sista minundersökningarna i närheten av Zerel och upp mot 
16 oktober. · de 
Tysk sjö- Arensburg, och redan under eftermiddagen den 16 intrång 
styrka in- amiral Behnkes styrka genom Irbensundet till Rigaviken . ~.n 
tränger i del fartya däribland sannolikt 2 slagskepp, förlades utanfor Rigaviken. o> . 1 

Arensburg, där nätspärr anordnades, under det att am1ra 
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Behnke själv med minst 2 slagskepp, 2 lätta kryssare, ett 20-
tal jagare och torpedbåtar samt minsökare och patrullfartyg, 
fortsatte under svepning ostvart till syd Moonsundet. Under 
denna framryckning utsattes det tyska flaggskeppet för tor
-pedanfall från en U -båt, som avsköt två torpeder, dock utan 
att träffa. Efter anfallet kom U -båten upp i vattenytan mellan 
de båda slagskeppen, men lyckades det oaktat att oskadd kom-
111a undan. Följande morgon upprepades anfallet, även då 
utan framgång. 

Sanuna dags e. m. rekognoserades Moonsundet och den 
utanför I\ uiwast förlagda ryska flottan genom marinluftskepp, 
och natten den 16-17 oktober Juftbombarderades Pernau, den 
·bästa landstigningsplatsen å denna kust, varvid flera eldsvådor 
uppstodo. 

Enligt rysk rapport hade de tyska sjöstridskrafterna den 
16 oktober på e. m. följande förläggning: 

I Tagelachtbukten: flaggskeppet Moltke, 2 slagskepp, 60 
jagare och minsökare samt 3 U -båtar. 

Vid Sölasund: 20 torpedbåtar och 20 minsökare, slupar 
och transporthåtar. 

I Rigaviken: minst 2 slagskepp, 6 lätta kryssare, många 
torpedbåtar och mindre fartyg samt 2 U -båtar. 

Utanför Finska viken NV Dagerort: 3 slagskepp av »l{ai
ser »-klass samt 2 andra slagskepp, 10 lätta kryssare samt några 
jagare. 

Till Moon hade redan under den 1-4 oktober anlänt för- Moongarni-
st" k . f o f l d b o d b . d h sonen för-ar ·mngar r an ast an et, estaen e av en nga oc en stärkes. 

»dödsbataljon». Den 16 försökte en patrull från denna batal-
jon att tränga över stenbanken till Orrissar. På 300 m. öpp-
nade tyskarna eld, och av patrullens 2 officerare och 10 man 
Undkom ingen. Från tysk sida fö r söktes samma afton att for-
cera över till Moon, men samtliga bärande ryska kanoner togo 
brohuvudet under så häftig beskjutning, att försöket kvävdes 
redan i sin början. 
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Operationer- I dagbräckningen d~n 17 oktober framgingo amiral Behn. 

na under
1
den kes minsvepare i två grupper: en mot Moonsundets södra nwn. 

17 okto er. 
o 

Sjöstrid ning för att bereda väg för slagskeppen och en ost om halYön 

utanför Kibbosar för att möjliggöra för de lätta kryssarna att fr ån de 
:Moonsundet. . o o • 

yttre delarna av Kleiner Sund kunna ingnpa 1 stnden om Nloo 11• 

banken. vVoibatteriets eld hindrade dock kryssarnas fra111. 

trängande, men minsveparna fortsatte käckt sitt arbete i skydd 

av konstgjord dimma. 

Under trycket av de tyska lätta kryssarna hade de ryska 

patrullfartygen dragit sig undan inå t Moonsundet. Eldstriden 

mellan de lätta stridskrafterna började omkring 9,3o f. m. , Yid 

vilken tidpunkt dc tyska slagskeppen befunno sig i farvaLLnet 

SO Kibbosar, sannolikt ur sikte för de ryska utposterna å W er

der. Pansarkryssaren Bajan, förande amiral Bachirews flagg, 

slagskeppen Slawa och Grasjdanin (f. d. Cesarewitsch) , krys

sarna Oleg och Bogatyr samt ett 10-tal jagare lämnade nu 

Kuiwast och styrde sydvart. Härunder skall Bajan utan re

sultat hava anfallits av en tysk U-båt. Kl. 10,go f. m. öppnade 

de ryska fartygen en delvis välriktad eld mot de tyska lätta 

stridskrafterna, i vilken batterierna vid W o i och W erder in

stämde. Sannolikt efter några smärre förluster - ryssarna 

uppgiva en torpedbåt och två trålare - drogo sig de tyska 

stridskrafterna tillbaka sydvart mot de tyska slagskeppen, som 

gingo dem tillmötes och öppnade eld å en distans, som öyer

steg det ryska fartygsartilleriets skottvidd. De ryska fartygen, 

som härvid befunno sig utanför Paternoster i Moonsundets 

södra del, erhöllo genast i början flera allvarliga träffar, och 

Slawas .vattenlinjepansar genombröts på flera ställen. Xven 

Bogatyr skall hava erhållit allvarliga skador. Då härtill nya 

tyska fartyg rapporterades i sikte, drog sig amiral BachireW 

tillbaka genom minspärren till de inre farvattnen i Moonsundet, 

fällde ombord befintliga minor samt försänkte i sundets södra 

mynning två härför i beredskap hållna handelsångare. Slawa, 

som gick sist i kolonnen och kämpade tappert; sprängdes av 

sin egen besättning och sjönk i farvattnet vid Schildau, sedan 

de ryska jagarna lyckats rädda största delen av hennes besätt· 
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ning. Tyska minsvepare började omedelbart att röja väg ge

nom minlinj erna . 

Samtidigt härmed hade de tyska jagarflottiljerna i Kassar- Tyskt 

viJ,; en, understödda av flygbåtar, västerifrån anfallit de ryska jagareanfall 
. från 

sjöstridskrafterna 1 Moonsundets inre del, i syfte att förhindra Kassarviken. 

huvudstyrkans reträtt nordvart. Pansarkryssaren Amiral Ma-

karow samt därvarande kanonbåtar och jagare värjde sig tap-

pert, och reträttlinjen höl ls öppen. En rysk jagare blev här-

under förstörd , och en betydande mängd bomber nedkastades 

över Kui,Yast och därvarande fartyg , av vilka fyra transport-

ångare uppgiYas hava blivit träffade och sänkta. Bogatyr 

lärer även haYa träffats av en flygbomb. P å tysk sida torde 

vid detta tillfälle 2 torpedbåtar hava blivit försatta ur strid-

bart skick . 

Efter denna strids slut dirigerades de tyska slagskeppens Woi- och 

och kryssarnas eld mot Woi- och vYerderbatterierna vilka l~erderbatte-
. .. ' nerna tystas 

snart demo lerades, varefter 80 man av de latta kryssarnas land- och besättas. 

stigningsstyrkor, trots närvaron av betydande ryska stridskraf- L~ndsti~-

t · · l d o d . mngar a 
er, gm go 1 an a sy s1dan av Moon, besatte W oibatteriet samt :M.oon. 

höllos, under skydd a v kryssarnas kanoner, i beredska p för 

planerade operationer mot brohuvudet å Moon. Efter fullbor-

dad svepning ingingo de tyska slagskeppen till redden vid Kui-

wast, där de tillsammans med 11 jagare tillbringade ·natten till 

den 18 oktober. 

För att emellertid samtidigt utöva tryck i högra flanken 

~v det ryska brohuvudet skulle de å Kassarviken opererande 

Jagarna och patrullfartygen redan tidigt den 17 på morgonen 

landsätta marintrupper å den lilla ön Kenast, som genom en i 

v~ttenytan liggande sandbank sammanhänger med Moons 

va~tta udde. Efter ovannämi1da strids slut överskeppades om

knng 4 e. m. av · jagare och småfartyg någta kompanier från 

·PuUipanka å Ö sel (SV Kenast), men då det visade · sig att Kog

gowa· (SO Renast) var obesatt, landsattes de där. o;crationen 

doldes av från jagarna utvecklad dimma, och ryska jagare, 
80111 

sökte störa företaget, drevos undan. Samtidigt härmed 
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öppnade dc tyska batteri erna en häftig eld mot brohuvudet [[ 

lVIoon. 
Avsikten var att eft c•r mörkrets inbrott med de sålunda 

la ndsatta trupperna söka överrumpla brohuvudet vid Linnust. 

Tre vila signalpistolsk ott skulle tillkännagiva inträngandeL i 

stä llningen, då samtidigt stormkompanier av infanteriet sk ulle 

forcerrt stend ammen. Ett hus vid dammfästet å Moonsidan 

hade skjutits i brand och upplyste den omgivande trakten. 

En likt rysk rapport h r~ de tyska pansarkryssare under den 1 i 

oktober beskjutit Dagö Yästkus t och de militära an läggningar

na vid Dagerort, och samma dag iakttogos 3 tyska G-h<ib1 r 

utanför Moonsundcts n orra m ynnin g. 

Operationer- Den ovannämnda till Moon såsom förstärkning överfiirda 

na under den briO'adcn m edförde varken k avalleri eller artilleri, vilket för-
18 oktober. t> .. .. 

Brohuvudet hållan de dess trupper togo som skal for att neka att deltaga 

vid Linnust i försva ret. På så sätt kom brohuvudet att försvaras blotl <W 

i~~~~~18 boe~h 1 ' / 2 bataljon regu Ii ärt infanteri samt >> dödsbataljonen >>. Y id 

sättes. hotet från de landsatta styrkorna övergav dock den sistnämnda 

de densamma anvisade ställningarna, så att de tyska fl ankde

tachem enten kunde utan nämnvärt motstånd intränga i hrolm

vudställningen kl. 12,30 f. m., och på avtalad signal gingo storm

kompanierna över stendammen, och de vid \Voi landsatta ma

rintruppcrna anföllo samtidigt söderifrån. Kl. 3 f. m. följde 

infanteri och artilleri , som utan motstånd framryckte till byn 

Moon, och kl. 11 f. m . nådde infanteriet Kuiwast . Under tiden 

hade till velocipedförtruppen givit sig l general, 60 officerare 

och omkring 5,000 man . >> Dödsbataljonen >> , svaga infanteri

förband och en del kavalleri höllo sig ännu . dolda i skogarna 

norr om landsvägen. En del sökte i båtar komma undan till 

fastlandet , men hindrades av de tyska jagarna. Huvuddelen 

av bataljonen gav sig vid Tuppenort med 27 maskingeYär, 

varigenom fångantalet steg till omkring 6,000 man. Åtta fä ll

kanoner och 3,100 kistor ammunition blevo jämväl tyskarnas 

byte. A v vVoibatteriets svåra pjäser voro två ännu oskadade. 

Ryssarna uppgiva, att en torpedbåt skulle hava anlänt ti ll 
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Moon för att rädda garnisonens chef, general Martnoff, men 

tt denne slmiJe hava vägrat medfölja och i stället begått själv-a . 
mord, vilket även skulle varit förhållandet med flera andra 

officerare, som icke ville giva sig åt fienden. Uppenbart är, 

att moralen h os trupperna varit av underhaltig beskaffenhet. 

Enligt ryska uppgifter skull e två tyska jagare under den 

18 oktober blivit minsprängda i södra delen av Moonsundet. 

Den l± oktober, samma dag Sölasund forcerades , gingo Besättandet 

d · · å ' l d 'd b S o D .. av Dagö marinens lan st1gmngstrupper · ter 1 an VI yn erro a ago · 

sydspets för att förbereda och säkerställa en kommande land-

sättning av s törre stridskrafter. Matroserna trängde fram till 

öns inre, där de mötte kraftigare motstånd, samt återvände 

på kvällen ombord å fartygen. Denna operation upprepades 

de följande dagarna. Den 18 oktober på aftonen följde iland-

sältandet av några velocipedkompanier och en infanteribatal-

jon, troligen av de trupper, som förut kämpat å Sworbenäset. 

Tidigt på morgonen den 19 oktober började framryckningen, 

utan att m öta allvarligare motstånd. I hastiga marscher över 

Putkas och Grossenhof nåddes Hellama å öns ostkust. Här-

ifrån gick ett detachement vidare mot Kertel, varest en bety-

dande klädesfabrik med stora lager föll i tyska händer . Under 

den 20 oktober sprängde ryssarna de militära anläggningarna 

å Dagerorthalvön , m en batterierna vid Tachkona och Lechtma 

voro endast delvis förstörda, då de samma dag besattes av 

tyskarna. U n der denna och följande dag rensades öns inre 

från trupper, vilken operation försvårades av de i hög grad 

hinderliga topografiska förhållandena. 

Under. framryckningen hade Tachkonabatteriets eld rik

tats mot kustlandsvägen, ehuru sannalikt utan varje effekt. Den 

ryska garnisonen var ganska fåtalig, och dess uppgift inskränkte 

sig till befästningsanläggningarnas bemanning och skydd. En 

del lyckades i båtar uppnå W orms och fastlandet, men resten, 

l,200 man, gjordes till fångar och i bytet ingingo 19 kanoner. 

Den 20 oktober på kvällen voro sålunda alla öarna i tysk Detsamman-
bes'tt · . få lagda tyska 

l nmg. Det sammanlagda bytet utgjordes av 20,130 ngar, bytet. 
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över l 00 kanoner, av vilka 4 7 vor o fartygspjäser , nå gr :-t l'l'Yo]. 

verkanoner, 150 kulsprutor och minkastare, över 1,200 far. 

tyg och båtar, omkring 2,000 hästar, några pansarautomohilrr 

30 lastautomobiler , 10 flygma skin er, 3 offentliga kassor ll1C'd 
365,000 rubel samt stora förråd av livsmedel och materi el. 

Ryska Riga- Under den 19 oktober lyckades den ryska Rigaflottan hr:vta 
flottan u n d-
kommen till sig ut genom Moonsundet och uppnå Sveaborgs redcl. \[in-

Sveaborg. svepare hade dessförinnan undanröjt av tyska U-bå tar gjorda 

mineringar, men en av dessa båtar länT hava nwd fram gf1 ng 

anfallit Bogatyr utanför Finska vikens mynning. Regndisa 

lärer hava gynn a t ryssarnas oper::tlioner. 

Smärre land- Uneler den 21 oktober b esattes ön Schildau, och samma 

f~~!t~;~s~h dag bombarderade tyska jagare trakten av Uskul (Uisokj ullja), 
demonstra- 18 km. nord W erder, och ett lanclstigningsfiirsök gjordes vid 

tioner. ) gårelen Meisskul (Moisakjullja , 4 km . längre mot norr . Rvska 

kustbevakningen avvisade emellertid försöket, som ansågs hava 

till uppgift att dölja och avleda uppmärksamheten från allva r

ligare företag mot linjen Pernau- Hainasch . 
Den 24 oktober avvisades ett nytt tyskt landstigningsför

sök vid Tomba, 12 km. syd W erder. 
Den 25 oktober avgingo från Kuiwast ett slagskepp, en 

kryssare, åtta jagare och två transportångare och anlände på 
e. m . till Kynö, vars sydkust bombarderades . Tyskarna an

ordnade befästningar å W erder för dess försvar mot landsidan, 

men beskötos här av ryskt artilleri. 
Den 26 oktober kl. 9 f. m. visade sig utanför Hainasch 10 

tyska kryssare och jagare, vilka mellan kl. 10 f . m. och 12 

rnd. bombarderade avsnittet vid Hainasch. Utanför Salismiinde 

1lppträdde samma dag kl. 12,2 0, f. m. 2 kryssare, l transport

ångare samt några mindre fartyg, och snart därpå till stötte 

l slagskepp !()Ch 10 jagare, vilka kl. 10,50 f . m. bombarderade 

platsen från 11 km. avstånd. Vid middagstiden avgingo de 

flesta fartygen nordvart, kvarlämnande 2 kryssare och l jagare 

10 km. utanför Salismiinde. 
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Natten till den 27 oktober utrymde tyskarna ställningarna 

å Werder, efter att hava bränt därvarande förråd. 

Med vVerders utrymmande kan detta operationsskede 

Rigaviksterrängen anses avslutat. 
Tysklands strategiska läge i Östersjön hade på få dagar 

vunnit oerhört i styrka, och den nyförvärvade flankställningen 

erbjöd möjligh eter för fortsatta operationer mot Finska viken 

och Petrogracl, vilka uneler förut rådande förhållanden knap

past kunnat ifrågasättas. 
Företa get var djärvt planlagt och synes i allmänhet hava 

blivit väl genomfört. Det är sant, a tt landstigningsstyrkan var 

i förh åll ande till sin ringa storlek synnerligen kraftigt skyddad , 

men landstigningen skedde dock på öppen kust och inom nära 

räckhåll för en fientlig sjöstyrka och framför m ynningarna ay 

tre kustforts och ett par fältbatteriers kanoner. Näppeligen 

hade det avlupit med så ringa förluster, som nu blev fall et, 

därest icke dc revolutionära omvälvningarna så betyd ligt hade 

unelergrävt de ryska försvarskrafternas moral och stridsvärdc. 

Att elen ryska flottan under dessa omständigheter kunde und
komma, därför torde den hava att tacka sina U-båtar, vilkas 

hot tvang de tyska slagfartygen att uncle!: den mörka ' delen av 

dygnet lämna sina biokaellägen för att i stället söka skydd 

bakom Taggavikens nätspärrar. Det framgår härav, huru 

svårt det är att upprätthålla blokaden även av en betydligt 

underlägsen sjöstyrka, som blott har ett utlopp till sitt för 

fogande, därest denna styrka, såsom i detta fan, fö rfogm; över 

ett relativt kraftigt torped- och U-båtsvapen. 

Å andra sidan ådagalägga de tyska operationerna, huru 

som de lätta sjöstridskrafterna visserligen även här spelat en 

högst betydande roi, den de dock endast beträffande förbere

delserna kunnat självständigt utföra. Huvudoperationerna 

kunde genomföras endast under skydd och m ed tillhjälp av 
slagfartyg. 

· · Denna växelvisa samverkan inellart slagfartyg och lätta 

sjöstridskrafter har genom Rigaoperationerna åter kommit till 

Återblick 
och reflek

tioner. 
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synes och ådagalagt vederhäftigheten av hittills allmänt 0 111_ 

fattade sjömilitära principer. Svårigheten ligger i att rätt ::n ·. 

Yäga det inbördes förhållande, som bör råda mellan en mari ns 

olika stridsmedel, för att denna skall kunna på bästa sätt lösa dc 

uppgifter av växlande slag, som kunna bliva henne förelagda. 

Forceringen av Moonsundet och intagandet av ryska flot. 

tans därvarande operationsbas betecknar utan tvivel ett ganska 

märkligt kapitel inom den moderna sjökrigshistorien. Ty den 

torde sakna exempel på att en flotta uteslutande m ed egna 

hjälpmedel verkställer ett dylikt företag. Det h ela skedde un

der loppet av 10 timmar, varunder försvaret förfogade över 

såvä l kraftiga artillerifartyg, U -båtar och moderna kusthcfiist

ningar med minförsvar som även en till omkring 6,000 man 

uppgående garnison. Är den gamla uppfattningen riktig, som 

säger att en kanon i land uppväger 10 ombord, så var förYisso 

ryssarnas övermakt stor. Ty de förfogade över 8 30,5 cm. 

kanon er och 32 15 cm. kanoner å fartygen och 5 28 cm. (eller 

25, 5 cm.) och 10 15 cm. kanoner i kustfästningarna, under det 

att de tyska fartygen räknade 20 30,5 cm. och sannolikt om

kring 30 15 cm. kanoner. Genom viceamiral Behnckes be

slutsamhet att, trots därmed förenade stora risker, intränga i 

Moonsundet och besätta Kuiwast och kustbatterierna, betogos 

ryssarna varje ytterligare möjlighet att vare sig undsätta cller 

rädda garnisonen å Moon. Dit hade, såsom ovan blivit anfört, 

redan överförts en frisk brigad och en stormbataljon. Det var 

uneler sådana förhållanden ett dristigt företag att med fartygens 

landstigningstrupp icke blott besätta kustbatterierna, utan äYen 

hålla elen i beredskap för ytterligare operationer mot den fi ent· 

liga huvudställningen. Att detta lyckades måste i första rum

met tillskrivas elen respekt, som de ryska soldaterna i allmän

het visat sig besitta inför fartygsartilleri och det skydd, som 

därigenom lämnades den landsatta truppen, men man kan sYår

ligen värja sig för den uppfattning, att detta icke ostraffat kun

nat ske inför en initiativkraftigare motståndare. Tyskarna 

kände emellertid sin motståndare, och de intensiva förberedan

de rekognoseringarna gjorde, att de icke behövde räkna med 

alltför många obekanta faktorer. 
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Genom detta företag blevo därjämte såväl vVoibatteriet 

so!ll de större ryska fartygen betagna möjligheten att deltaga i 

försvaret vid elen förestående forceringen av Orrissarbanken. 

Ty liksom de lätta tyska fartygen hittills kunnat unelerstödja 

anfall et från bankens norra sida, så hade också de större ryska 

fartygen kunnat deltaga vid dess försvar från ställningar i 

södra delen av Kleiner Sund. 

För operationernas lyckliga genomförande var det över

raskande momentet av elen största betydelse. Det hindrade 

de fö rsvarande att samla sig, och dc tyska förlusterna blevo 

därför överraskande små. Men trupperna fingo· genomgå svåra 

umbäranden och strapatser uneler de fyra första dagarna, då 

de, enelast medförande striclsträng, torrskaffning och reserv

portioner, hade att i regn och rusk över bottenlösa vägar upp

hinna och inringa sin motståndare. U n der denna tid erhöllo 

de blott några få timmars vila, och kokvagnarna nådde dem 

först på femte dagen. Flera regementsstaber voro de 3 första 

dagarna utan hästar. 

Det i all krigföring så utomordentligt viktiga hushållandet 

med tiden blev emellertid nogsamt iakttaget och kom också till 

sin full a rätt. Bristande förutseende åsamkar tidsförlust, och 

tidsförlust betyder minskade möjligheter ifråga om uppgifter

nas lösande och ett försvagande av krigföringens energi. För

lorad tid är för alltid förlorad. Men i detta fall synes plan

läggningen, allt ifrå n grunden och in i de minsta detaljer, hava 

varit väl utarbetad och alla åtgärder väl förberedda och in

övade m ed tanke på ett snabbt utförande. Ty tidsvinst över 

motståndaren, rätt använd, bringar ofelbart initiativet i min 

hand, vilket är det första och viktigaste målet vid alla 

krigs{öretog. Den som i krig vinner tid är strategiskt en rik 

man. 

Det alltid svåra problemet rörande samverkan mellan flotta 

~ch här löstes uneler Rigaoperationerna på ett sätt, som länge 

orde komma att tjäna såsom ett nästan idealiskt exempel. 

t'l Med anledning av Rigaoperationerna utfärdade Kejsaren Kejserligt 
1 1 chefen för amiralstaben följande skrivelse: erkännande. 
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,, Generalfältmarskalk von Hindenburg meddelar mig, att 
samarbetet mellan armen och flottan vid erövringen av öarna 
Osel, Dagö och Moon på det fullständigaste tänkbara sätt ko111_ 

mit till uttryck. De under intim växelverkan mellan general
staben och amiralstaben utförda förarbetena till operationerna 
på andra sidan havet hava utgjort grundvalarna för resultaten. 
Under uppoffrande hängivenhet hava officerare och m anskap 
av flottan förberett, tryggat och understött landstigningskårens 
överförande. Denna och sjöstridskrafterna hava under flera 
strider trängt den fientliga flottan tillbaka, tillfogat den svåra 
förluster och ofta verksamt ingripit i striderna till lands. .Tag 
gläder mig över detta bevis på min marins slagkraft och utta
lar till överbefälhavaren, cheferna och besättningarna på de 
deltagande stridskrafterna mitt fulla erkännande och fädernes

landets tack . Vidare med Gud!» 

(Forts. ) 
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Några allmänna synpunkter vid avdalandet 
av flygkrafter till flygstationen inom 

en svensk kustfästning. 
Anförande hållet inför Sällskapet av ledamoten E. L i ndb erg 

den 5 december 1917. 

Det torde få anses lämpligt att överlåta bedömandet av 
de faktorer, vilka äro hestänunande för avdelandet av flyg
krafter till våra flygstationer, åt våra teoretiskt och praktiskt 
utbildade militära fackmän på området. Också kanuner i 
det följande frågan om flygstationernas inom kustfästningarna 
förseende med flygkrafter att beröras endast allmänt. 

Det militära flygväsendet har under världskriget varit statt 
i ständig utveckling, och erfarenheterna hitintills om detsam
mas utnyttjande kunna ingalunda sägas hava stadgat sig där
hän, att man nu är i stånd att bedöma hela omfattningen av 
de uppgifter, vilka böra tillkomma ett modernt flygvapen i krig. 

Emellertid borde det vara tydligt för envar att flygvapnet 
i dess helhet inom vårt land är i stort behov av en kraftig 
utveckling för att kunna lämna· övriga försvarsgrenar verksamt 
bistånd, vare sig detta bistånd erfordras, då det gäller att möta 
en fiende vid våra landgränser eller då våra kuster skola för
svaras. 

.. Alldeles särskilt betydelsefulla uppgifter vänta vårt flyg
f?rsvar vid omintetgörandet av landstigningsföretag, när näm
hgen detsamma en gång bliver i stånd att utföra bombardering 
från luften. Det torde, beträffande vikten av sistberörda verk~ 
~atnhet för vårt, militära flygväsende, ej vara ur vägen att er
~nra om, att .- för att öka utsikterna för marinen med däri 
lllräknat undervattensförsvar jämte de häravdelningar, som 
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kunna avses mot fientliga landstigningar, att avslå dylika l'iire

tag av en stormakt riktade m ot våra långsträckta kustt'r _ 

det skulle vara synn erligen fördelaktigt , om vårt land fiirlogacll: 

ÖYer fl ygkraftcr , vi lka vore i stånd att med bomharcll'l'ing 

i så stor utsträcknin g som möjligt förstöra fiendens lran spor

tPr och invas ionstruppernas eventuellt uppförda anst:1l t n i 

land . Bliver det militära flygväsendet skickat alt pa dylik t 

verksamt sätt hindra ell er förd röja en fiende , som vill inl'a ll a 

över våra kuster, har detsamma givit h ela riksförsYard ett 

understöd, som ej kan skattas nog h ögt. 

För att e m el lertid flygförsvaret skall kunna sitttas i stånd 

att uppfylla ovannämnda defensiva krav på dess verks:1mhet 

i krig , måste flygmateriel sn arast anskaffas av synnerligen kra f

ti ga typer och till sådan omfattning, att vi åtminstone l'.i a llt 

för mycket vid ett krigsutbrott bliva beroende av k rigsindustri

ens förmåga att omedelbart därvid leverera flygmateriel. Vad 

för övrigt beträffar mobiliseringstillgången på flygplan inom 

landet, må inledningsvis framh ållas, att staten vid krigslillfä lle 

nog nödgas förfoga över den kraftiga flygmateriel , som av allt 

att döma kommer att sättas in i den föreslagna lufttrafikPn iinr 

vårt land. I hunl stor omfattning denna m ateriel kommer alt 

förefinnas, torde dock ej kunna b eräknas förrän framd eles, när 

lufttrafikväsendet blivit fullt utvecklat. 

Närmaste omsorgen vid skapandet av ett modernt och ef

fektivt flygförsvar inom vårt land bliver således byggandet i 

fredstid, förutom av den flygmateriel , som är behövlig uteslu

tande för fälthärens beho-v, av· de marinflygkrafter , vilka äro 

oundaängligen nödvändiga för i det föregående angivna och 
b 

. 

därmed förbundna viktiga uppgifter vid mötandel av invaswn 

över våra kuster. Sjöstyrkornas behov av mminflygkrofter för 

i strategisk m ening offensiva ändamål måste där]ämte tillgo

doses. 
Huru marinens för, strategiskt sett, defensiva uppgifter 

avsedda flygkrafter kunna organiseras i förband oc.h fördelas 

utefter kusterna faller utom ram en för detta anförande. 

Här torde endast böra framhållas , att samtliga dessa flygför

band ingalunda m ed nödvändighet behöva inneslutas inom be-
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fä stade o-rter Yid kusten, ulan kunna de m ed fördel förläggas 

§ven ann orstäd es till skyddade fl ygstationer vid vikar, större 

floder eller skärgå rdsområden, där de bliva i stånd att sam

verka m ed såväl sjöstyrkorna som fälthären. 

Däremot är avsikten att här utföra en allmänt hå llen 

granskning av dels dc särskilda uppgifterna för oc.h fordrin

garna på de flygkraftcr , vilka förläggas ti ll flygstationen inom 

· en kustfästning, dels behovet av flygmateriel för dessa ur syn

punkten av våra hittillsvarande begränsade eko-nomiska till 

gångar. Av denna granskning tord e framgå huru dessa flyg

stationers materiel bör kunna samm ansättas för lösnnd et av 

dess uppgifter. Dessa uppgifter måste nämligen bidra n-a e
1
· 

t> . 

blott till försvaret av själva det befästadc området utan även 

och ej mindre till skyeldandel av närliggande ku stområden. 

Undersöker man sålunda behovet av flygkrafter för en i 

kustfästning förlagd fl ygstation , skall man finna , att ett avse

värt antal flygplan äro erforderliga dels för bombkastning dels 

för spaning oc.h för eldledning oc.h dels för luftstrid. Dess

utom kan behov uppstå av transporter med användande av 

flygplan till och från övriga delar av landet, särskilt nä r fäst

ningens förbindelser utåt blivit avbrutna. Därvid torde man 

dock tills vidare endast böra räkna med möjligheten att trans

P?IJ.iera ej alltför tung oc.h skrymmande utrustning och utred
nmg. 

I det följande användas nedanstående b etecknincrar för de 
!"k b 

0 1 _a fl ygplantyper , vilka borde ingå i en kustfästnings flyg
station : 

Flygplan 

I Flygbåt"' 

l l Landflygplan 

l för bombkastning 

för spaning och 1 o 

. . . s:batar 
artilleneldl ednmg f 

l för anfall (jakt) 1 . o 

o fl 1 1, J :hatar 
pa yg ualter J 

J 
för spaning och l s:ma

artillerieldledning J skiner 

l för anfall (jakt) } j:ma-

på flygkrafter skiner 
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A v kostnadsskäl torde det ej låta sig göra alt i vårt land 

anskaffa s}irskild flygmateriel för vart och etl av förut a11_ 

givna ändamål, utan m åste man se till, att en och samma flyg. 

plantyp om möjligt bliver konstruerad och rustad fö r ÖYcr. 

tagande av två eller fl era av ovannämnda uppgifter. Sålunda 

böra samttiga s: båtar och s: nwsl.:iner byggas och utrustas för 

att kunna göra tjänst även för artillerieldledning, om detta 

låter sig u Lföras. 
Däremot torde det måhända ej låta sig göra att avslå frå n 

kravet på för bombkastning särskilt konstruerade fly gpla n. 

Av kostnadsskäl , och även m ed hänsyn till att de från flyg. 

trafikväsendet i krigstid erhållna flygplanen siikerligen jiim

väl lämpa sig att inredas för och användas vid bombkastn ing, 

måste man dock nöja sig med ett i fredstid anskaiTat, l>cgriin

sat antal flygplan för bombkastning. Lämpligast vore natu r

ligen , om denna fråga kunde lösas på det sätt, att alla s:lidlar 

och s:nwskiner även bleve byggda för att kunna m edföra ett 

visst antal spräng- och gasbomber. Antalet flygplan anskaf

fade redan i fredstid för enbart bombkastning kunde under 

dessa förutsättningar nedbringas. Flygplanen för bombkastn ing 

skulle då till huvudsaklig del komma att utgöras av i flyg

stationens fredsstyrka ingående s:båtor och s:nwskiner. 

Vad beträffar utförandet av bombkastning, synes, enligt 

vad erfarenheten utomlands utvisat, i allmänhet ett flertal flyg

plan lämpligen böra ingå i varje för flyganfall i förenin g med 

bombkastning avdelat träffen. Anfall utförda av ett fåtal flyg

plan lära nämligen ej kunna förväntas medföra någon avse

värd framgång. Det från ett flyganfall återvända förbandet 

underkastas reparation och intager ny ammunition och övriga 

förråd, medan ett annat hålles färdigt att avgå till nyLL anfall 

vid lämplig tidpunkt. Det är nämligen av vikt att anfall 111ed 

bombkastning vid de tillfällen , då de taktiska förhåll andena 

kunna förväntas bliva gynnsamma, såsom exempelvis vid ur

lastning av fiendens transportflottor o. s. v., sättas in med största 

energi och så vitt möjligt med korta mellanrum, till dess målet 

är .uppnått., Man måste framdeles komma därhän att ktH111a 
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ställa större fordringar på flygyapnet än på varje annat vapen , 

i vad angår dess förmåga att med minsta tidsutdräkt utnyttja 

möjligheterna till eldverkan. 

Bombkastning mot fartyg på större avstånd från kusten 

måste naturligen utföras av s:båtar, om dessa enligt ovan kunna 

tänkas byggda även för bombkastning, under det att, förutom 

s:bätar, jänwäl s: masl;iner under samma förutsättning böra 

]{Unna avdelas för bombkastning mot nära eller på kusten upp

trädande må l. För bombkastning mot m ål på land ävensom 

för gasanfall över land böra såväl s:båtar som s:moskiner kom

ma till anYiindning. 

I gasanlallet ut/ört genom flygare torde mon kunna er

hålla ett anj"allsmedel mot levande stridskrafter, som bör bliva 

föremål för synnerlig uppmärksamhet. Träffar ett dvlikt an

fall ett landstigningsföretag i dess svagaste ögonblick: d. v. s . 

vid själva urlastningen , torde detsamma kunna förväntas med

föra allvarsamma förluster för landstigningstrupperna och i 

alla händelser verka fördröjande på själva landstigningen. Med

giver tillgången på flygkrafter upprepade gasanfall i förening 

med kastning av jämväl sprängbomber mot ett landstignings

företag, och kan dessutom därvid påräknas samverkan med 

egen flotta och egen häravdelning, lärer en landstigen fiende 

ej kunna vinna framgå ng, så framt han ej har till sitt för

fogande rikliga reserver. 

Med hänsyn till OYan angivna fordringar måste alla s:bå

tar och s:maskiner utgöras av alldeles särskilt kraftiga 

typer, ägande stor bärkraft och aktionsradie samt till 

·sitt försvar utrustade med kulsprutor. För att möjliggöra 

dessa flygplantypers försYar mot flera på en gång anfallande 

flygplan, är det dock synnerligen önskvärt, att var och en av 

dessa även förses med en lätt granatskJ"utande kanon variae-
n . , "' 

?111 vmnes, dels att elden kan öppnas på större avstånd än 

Vid användande av kulsprutor, dels att man kan påräkna att 

den av granat träffade motståndaren verkligen fälles . Talrika 

exempel finnas som bekant på att kulspruteeld ofta ej varit 

Tidsk1·i(t i Sjöväsendet. 23 
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i stånd att sätta ett flygplfln ur stridbart skick, med mindre i:i.n 
att dess förare blivit allvarligt sårad. 

Övriga viktiga uppgifter för en till kustfästning· förlagd 
flygstations s:båtor och s:nwskiner falla inom spaningen äYcn. 
som inom artillerieldledningen på såväl land- som sjöfronlen. 

Vad angår den av de strategiska förh å llandena betingade 
spaningen, måste denna utsträckas minst till fiendens k uster 
och bör utföras huvudsakligen av s:bålar . Stora fordringar 
på uthållighet komma att ställas på den flygmateriel , som tages 
i anspråk för fjärrspaning. För att nämnda spaning m å k unna 
bedrivas m ed önskvärd eriergi, synes det vara lämpligt, att för 
varje särskilt spaningsuppdrag avse en grupp om å tminstone 
tvenne s:båtor, till ömsesidigt understöd. Man hör därjämte 
se till, att i varje spaningsuppdrag ej ingå flera detaljrekogno
seringar m . m., än som. lämpligen låta sig förenas med lösandet 
av förelagda huvuduppgifter. Varje grupp spanare skall så
ledes erhålla sin begränsade spaningsuppgift 

Huruvida j:båtor skola avdelas till stöd åt varje utgående 
spaningsgrupp annat än i särskilt viktiga fall är väsentligen be
roende på tillgången på dylik flygmateriel. Oftast torde man 
på sådant sätt låta .i :båtarna understödja spaningen, att dessa 
få möta en eller flera samtidigt återvändande spaningsgrupper 
vid viss mot fienden framskjuten mötesplats , där de h ållas i 
beredskap dels för att upptaga strid med en fiende, som för
följer egna flygkrafter, dels för att såsom konvoj trygga dessas 

återfärd. 
Sannolikt måste den från en kustfästning utförda fjärr-

spaningen, vilken även är ägnad att gagna försvaret i dess 
helhet, pågå oavbrutet utan långvariga avbrott. Denna spa
ning bör äga rum i flera huvudriktningar dels mot fiendens 
och dels utefter egna kuster, vilka spaningsföretag enligt vad 
förut framhållits böra fördelas på fl era av varandra oberoende 
spaningsgrupper. Antalet s:båtor inom en flygstatio~1 får följ
aktligen ej beräknas för knappt och bör i krigstid lämpligen 
uppgå till minst tvenne för varje för spaning avsedd huv~d
r:iktning samt därjämte erforderlig materiel i reserv. Spamn-
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oen utefter kusterna ävensom närspaningen bör dock kunna 
t:> 
uppdragas åt även andra flygkrafter än s:båtnnw, varigenom 
behovet av sistnämnda flygplan möj ligen kan något nedbringas. 

I huru stor omfattning s:båtor redan i fredstid behöva 
rrnskafi'as för flygstationen inom en kustfästnim.~· är väsentJicren ( l}' ~ 

beroende av vid mobilisering påräknelig til][!·åncr av från flvcr -v b - b 

trafikväsendet erhållna kraftiga flygplan. 
Att införa olika typer av s:bålor för fjärrspaning och n~ir

spaning är olämpligt, då samtliga s:bdlor måste kunna ersälta 
varandra och böra kunna användas för alla slag av spanings
företag. 

S:maskinenw, vilka komma till användning vid spaning 
över lan d ävensom i vissa fall vid spaning utefter kusten , böra 
även de byggas av enhetlig kraftig typ. 

I detta sammanhang torde böra framhållas såsom ett all
mänt och synnerligen viktigt önskemål beträffande konstruk
tionen av samtliga slag av flygplan, och sålunda gällande icke 
endast dem, vilka skola utföra spaning och bombkastning, näm
ligen att de byggas av så kraftiga typer som möjligt samt förses 
med ett flertal motorer, så att alltid reservmotor finnes till för
~ogande vid inträffande motorskador. Ett annat viktigt önske
mål är, att motorer och bränslebehållare m. m. bliva försedda 
~ed ett mot gevärskulor skyddande omhölje, exempelvis något 
!att pansar, bestående av lämplig packning eller dylikt jämte 
stålplåt. 

Genomföres principen att inom det militära flygväsendet 
använda endast kraftiga flygplan, vinnes fördelen , 'att dessa 
kunna förväntas motstå de hårda påfrestningar, för vilka de 
m:~ nödvändighet utsättas under längre tids krigstjänstgöring. 
Bangenom bliver det möjligt att utöva flygförsvaret även om 
reserv- och ersättningsmaterielen är till antalet begränsad. 
f " . Utgöras flygkrafterna däremot av små och svaga flygplan, 
orbrukas desamma hastigt, och erfordras följaktligen bilgång 
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på talrik reservmateriel för att under krig kunna h åll a l'lyg
materielen i tillfredsställande stridsberedskap. Såsom fö rut 
framhållits , måste emellertid synnerligen höga fordrin gar stäl
Jas på stridsberedskapen hos allt flygförsvar. Aven om en 
flygstation är försedel med ti ll räckligt antal flygplan , iir den
samma utan nöjaktig eiTektivitet, om i varje ögonblick en stor 
del av m.aterielen måste ligga uneler reparation. Detta kom
mer uneler krigstid att bliva fallet, om flygstationerna utrus tas 
med svag och ohållbar flygmateriel. 

Måtte därför vårt flygförsvar endast förses m ed kraftig 
fullt stridsduglig materiel ; varje för syagt byggt och utrus tat 
flygplan är en ovärdig statsutgift. 

I det föregående har uppställts önskemålet, att s:bålar och 
s:nwskiner även borde konstrueras för bmnkbastning. Alt i 
en och samma flygplantyp förena dc egenskaper, vilka b etingas 
av dessa båda skilda uppgifter, kan möjligen tänkas förminska 
nämnda flygplans värde för användning vid eldledning. Men 
därest åt desamma kan givas tillräcklig fart och nöjaktig ma
növerförmåga, lärer en dylik , man skulle kunna säga, en hets
typ, även bliva synnerligen lämplig för artillerieldleclnit:g .. 

Behovet av flygplan för eldledning torde numera, ahmn
stone vid armens artilleriförbancl, vara erkänt. Men även för 
eldledning inom en kustfästning äro flygplan behövliga å såYäl 
land- son< sjöfronterna. Vid eldledning på sjöfronten på stora 
avstånd och särskilt vid oklar sikt skulle reglerandel av elden 
från svåra kanoner och haubitser underlättas , om flygspanare 
från framskjutna och , i förhållande till elen fientliga sjöstyr
kans uppehållelseplats flankerade, observationslägen kun~e 
meddela skottobservationer till de eldgivande batterierna. For 
att s :båtar, använda till clylil~- e~clleclning, skol~ kunna n1irnl~ 
sig fienden, måste de dock stodJas av egna stnclsflygplan 111° 

· fiendens eventuellt uppträdande flyg krafter. 
Den fientliga sjöstyrkan å sin sida lärer nämligen ej u~

clerlåta att framsända flygspanare och understöd åt dessa, for 
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att unelerlätta sin egen eldgivning. Det gäller således dels att 
skaffa rum åt egna flygspanare och dels att hindra fiendens 
från att få inblick i kustfästningen. Ingendera uppgiften lärer 
kunna lösas utan strid. Säkerligen får man vara beredd på 
avsevärda förluster av flygmateriel till följd av dessa luftstrider. 
Lycldigtvis torde blott ett fåtal flygspanare på en gång behöva 
användas för utförandet av observationer vid eldledning på sjö
front, då man kan förutsätta , att flera batterier samtidigt kunna 
betjänas av en och samma observationsgrupp av s:båtar. 

Däremot erfordras tallika stridsflygplan ( j:båtar) till skyeld 
för spanarna. Kunna j:bätanw därjämte själva utföra obser
vationstjänst, är detta till fördel vid elylika observationsföre
tag, för vilka under sådana omständigheter s:båtarna måhända 
ej behöva tagas i anspråk annat än under vissa förutsätt 
ningar. 

För spaningstjänst och observationstjänst på en kustfäst
nings landfront böra huvudsakligen landfygplcm komma till 
användning . Ofta torde nämligen omstänclighetema nödvän
diggöra landningar vare sig i närheten av egna staber och trup
per eller bakom fiendens linjer. På grund av terrängförhållan
dena kunna spaningsuppgifterna på landfronten förväntas bliva 
väsentligen mera talrika och mera svårlösta än på sjöfronten, 
och gä lla dessa förhållanden även uppgifterna vid flygplanens 
medverkan för artillerieldledning på lcmdj'ront. Dessa omstän
dgheter visa hän på ett avsevärt behov av s:masl-:iner, särskilt 
0111 l:mclfronten äger stor utsträckning, och om fördelningen 
mellan vatten och land omkring fästningen omöjliggör använ
dandet av flygstation ens flygbåtar på Jandfronten, I gynn-

• samma fall kunna dock s~ikerligen flygbåtar sättas in även vid 
spaTJing på landfronten. 
- Att finna en hållbar ber~ikningsgruncl för bedömandet av 
h~hovet av s:maskiner för landfronten torde svårligen låta sig 
gora. Att hänföra behovet av dessa masl}iner till antalet för 
landtirante r·· el" "bl t"]] . . k .. . 
1

.. ns orsvar 1spom a ar 1 enshs ·a enheter ~u- ·eJ 
ampligt, då samtliga dessa enheter e·l alltid samticlie-t torde va · · v 

ra i behov av flygspaning för artillerieldens ledning. Ej 
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hell er kan bebovet av s: maskiner hänföras till antalet st rids
grupper på landfronten, eftersom_ de taktiska förh å llandena 
kunna väntas bliva synnerligen växlande vid varje stridsgrupp , 

I en mängd fall lära dessutom stridsflygplan (j: mosl-.:incr ) få 

anvä ndas för spaning, särskilt vid b1istande tillgång på s:mo

skin er. 
Spanarna torde väl sällan självshindigt kunn a Wsn sina 

uppgifter, utan måste dc oftast för sin verksan1.hct erhå lla stöd 
av j:maskiner, särskilt vid fl ygnin g i närheten av ell er hakom 
fiendens linjer , varest varje framgång sannolikt får köpn s med 

luftstrid. 
Stora förluster kunna sålunda väntas drabba lan dfrontens 

flygkrafter av s:- och .f:nwskiner, så m ycket m era som en be

lägrande fiende med säkerhet k anuner att göra allt för att 
skaffa sig övervikt i flygstridskrafter . Föl}aktligen erfordras 

ett }ämförelseuis stort antal lcmclflyg plan i krigstid inom en 
kustfästning med avscv~ird lanclfront. Det bliver då nödvän
digt, att för en kustfästnings flygstation redan i fredstid avdela 
ett tillräckligt antal hwclflygplan åtminstone för spaning. 
Flygstationens behov av reservmateriel av s:moskiner torde 
d ä re mot få tillgodoses först vid mobilisering ·och då anskaffas, 
n1öjl igen från lufttrafikvi:iscndct, eller eljest n1ed tillh.Jiilp av 

krigsindustrien. 
1 det föregående har s~irskilt framhållits betydelsen av 

att vid spaningstjänstens utövande kunna påräkna under_stö~ 
av strids j'lygplan, el . v. s. dc i det föregående omnämnda rba

tarna och }:maskinerna. 
.J :bdtar och .! :maskiner komma dessutom att få stor an

vändning ,·id avvisanclct av fi endens rekognoserings- och bomb

ka stningsföretag, vilka lära kunna förväntas bliva ofta up]:re
pade ej blott under krig utan även i samband med själva kngs
utbrottet . Nämnda flygm ateriel måste därför förefinnas red~n 
i fredstid . Huru önskvärt det är att vara stark i vad angar 
stridsflygp lan framgår av den erfarenh et, som vunnits vid ö~_ter
rikarnas bragdrika försvar av P1:zemysl, varifrån det förma_Jes, 
att fästningen· hade förmånen att äga överlägsna flygstncls-

-343-

Jo·after i förh ållande till dc anfallande ryssarna. Också fördre
vo-s , säger man , vid luftstrid i regel de ryska flygarna från fäst

ningen. T illgången på j:båtar och ,i:nwskner inom en kustfäst
ning bör ävenledes vara beräknad m ed hänsyn till de stora ma
terialförluster , vilka bliva oundvikliga, om fl ygförsvaret skall 
kun na utövas m ed önskvärd uthålligh et. Det torde således ej få 

anses överdrivet, om man uppskattar behovet i krigstid av ,i:bå

tar och .i: masl-.:iner inom en dylik fl ygstation enligt beräknings
(frundcn : minst tvenne j:båtar för varje stationens s:båt och 
b 

minst tvenne j :maskiner för varj e s :maskin. Till jämförelse 

kan anföras, att enligt vissa franska åsikter stridsmaskinernas 
antal vid en annekår bör vara dubbelt så stort som spanings

maskineTnas. 
Alla i krigstid behövliga j:båtar böra finnas anskaffade 

redan i fred, då man måste kunna påri:j.kna, att desamma stå 
till förfogande omedelbart vid ett krigsutbrott . Reservmaterie
len torde däremot få tiHkomma under krig. 

J:maskin er torde däremot i fredstid (av kostnadsskäl) ej 
kunna anskaffas annat än till ringa antal för varje kustfäst
ning. Dessa maskiner äro dock väl behövliga för övnings
ändamål. Säkerligen bliver man beträffande tillgången p å 
dessa maskiner nödsakad att förlita sig till krigsindustriens för
måga att vid och efter krigsutbrott leverera dylik flygmateriel. 

Vid val mellan s:- och f:maskiner att i fredstid tillföras 
en kustfästnings flygstation kan det synas, som om s :maskiner 
i första h and borde anskaffas , eftersom man på dessa m aski
ner vill ställa den fordran, att de skola vara byggda även för 
bombkastning och sålunda kunna deltaga i bombarderings
anfall . 

Behovet av flygmateriel för flygstation inom en svensk 
~ustfästning kommer enligt ovan angivna kortfattade översikt 
att väsentligen överstiga vad som hittills kunnat för en dylik 
station avses av flygkrafter . Men fasthåller man vid, att dessa 
flygstationer även hava till uppgift att medverka till försvaret 
av närliggande kustområden, synes det ej vara annat än följd -
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riktigt, att man tillför dem starkare flygshidskrafter än hittills 
A v allt att döma kommer flygtrafikväsendet inom vårt lancl 
att inom kort träda i verksamhet. Det är då att hoppas , att 
flygtrafiken även skall höja intresset för rikets fl ygförwar, 
som möjligen alltför länge blivit fördröjt i sin utveckling . ~Iåtte 
vårt flygförsvar gå en lyckosam framtid till mötes , och må, 
detta kraftiga försvarsvapen alltid hållas för sina uppgifter vät 

rustat och redo. 

Något om manskapets avlönings
förhållande. 

Den viktigaste frågan för personalen torde f. n . vara avlö
ningsfrågan. P å grund av k riget har det läget uppstått, att all t 
som erfordras för livets uppeh älle befinner sig i en ständig 
kostnadsstegring, som ännu ej nått toppen, ett svåruthärdligt 
läge för alla löntagare. Härav kunna de svåraste f!}ljder upp
stå. Kostnadsstegringen är strängt taget ingenting annat än 
ett missförhållande. Emellertid m åste, då missförhållandet ej 
kunnat avvändas, å tgärder bliva vidtagna för a tt löntag~une 
må få sina lön er ökade, så att livet kan uppehållas under något 
så när samma förhållanden som förr. Således, löneöknin gar 
måste vidtagas tid efter annan allt efter som dyrtiden växer. 
En konstant lönereglerin g är ej tänkbar förrän k ostnadssteg
ringen stannat och prisern:r i marknaden blivit n ågot så när 

konstanta. 
På grund av den stora betydelse avlöningsfrågan har, sär-

skilt för man~kapet och dess r ekrytering, torde det ej vara ur 
vägen att företaga en orientering av densamma och se till i 
vilket läge den befinner sig. Manskapets avlöningsförmåner, 
redan förut ganska invecklade och bestående av en massa små-
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poster, ha genom en mängd krigstidstillägg, premier m. m ., som 
tillli:ommit under dyliiden , blivit så mångahanda, a tt en orien
tering i frågan väl kan motiveras. 

Som bekant utgå manskapets avlöningsförmåner ungefär 
enligt nedanstående tabell. 

l Slag a v löning , ____ 4_L_---,-l __ I_l3 __ e~l------"g'----2-r __ la_-_____:d_:____ 

-Månadslön 
Lönetillägg 
Korpralsarvode .. . 
Daga v löning ........ . 
Sjöavlöning ........ . 
Uppm.-p. i land .. . 

D:o ombord .. . 
Inkv.-bidrag ....... . 
Portionsersättning 
Bekl.-p. pr år kont. l 
S:ma pr mån. i land l 

(ombord) 

Kr. 12.-

0.30 
(0.4'5) 

21.
(25.50) 

Kr. 15.-

0.50 
(0.75) 
0.05 

(0.10) 

31.50 
(40.50) 

I
l Kr. 23.- Kr. 43.-

10 a 15 5 a 10 
5.- i vissa fall 5.- i vissa fa ll 

O.oo O.so 
(O.oo) (1.50) 
0.10 0.15 

(0.20) (0.30) 
10 - 15.-
49.29 49.29 

Ungef 20.- Ungef. 50.- ~ 
118.29 147.79 
(81.-) (124.-) l 

De lönetillägg av olika sla g samt premier, som tillkommit 
unde-r de senaste åren till följd av dyliiden äro: 

1914 års krigsavlöningstil lägg, 
1915 års familjeunderstöd, 
1916 års krigstidshjälp, 
1917 års krigstidshjälp, 
1917 års luigstidstillägg, 
1917 års krigstjänstpremie, 
Rekapitulationspremie, 
Avskedspremie och 
Anställningspremie. 
E n kortare redogörelse för dessa olika tilläggs storlek torde 

här vara på sin plats . 
1914 års krigsavlönngstillägg utgjorde 59 kr. och tillde-' 

las DOK . 

1915· års familjeunderstöd utbetalades till de lägst ·avlö
nade familj eförsörjarne . Här var gränsen lagd ·så, att en man 
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med 3 uppmuntringsvinklar kom utanför gränsen och fick intet 

familj eundcrstöd , under det att en som saknade vinklar kom 

inom ramen och erhöll understöd. Det utgjordes av l kr. 

om dagen för hustru och 25 öre om dagen för vart barn. De 

som få tt krigsavlöningstillägg, = 59 kr. , fingo denna sumn1a 

fråndragen. Familjeunderstödet indrogs den l januari Hl16. 

1916 års kr igstid shjälp utbetalad es i oktober 1916 med en 

summa i ett fiir allt = 60 a 80 kr. för vart barn för inkomst 

av 1,600- 1,300 lu. om åre t ; 

1917 års krigstidshjälp en!. K. kung. av den "01, 1917. 

S. F. n :r 224 utgick cnl. nedanstående tabell . 

l fö r för för för fö r 

För beskattad inkomst av för ett två tre fyra fem el. 
hustru fle ra 

barn barn barn barn barn 

högst 1000 kr. 100 50 100 150 200 250 

l 
1000- 2000 > so 40 so 120 160 200 

2000-3000 > 60 30 60 90 120 ' 150 

1917 å rs krigstidstillägg, som tillerkändes manskapet enligt 

samma S. F. utgick med 15 a 25 % å avlöningen (utom be

klädnadset·s~ittning och portionsersättning), beräknat på sa siitt, 

att 15 '7c beräknas, men skulle ej t illägget uppgå till 250 kr. 

räknas med 25 %. 
1917 års krigstjänstpremie utgår enligt K. Br. den 2"18 1917 

till stammanskap, som efter mobi liseringen tagit förnya d eller 

förlängd anstä llning eller efter erhållet avsked kvarhållils i 

tjänst eller inka llats. Sådant manskap erhåller för den tid, 

överstigande 12 mån. , han sålunda m ed gott vitsord tjänstgjort 

såsom stamanställd eller vpl. 20 kr. i m å naden . Samma be

stämmelser gälla även för A- och B-klassare. 

Rekapitu lationspremie utgöres av 150 kr. till den k orpral, 

yngre än 35 år, som tar rekapitulation på 2 år . 

Avskedspremie erhålles jämlikt not av den 18
/ 10 1917 av 

underbefäl av manskapet vid avskedstagandet och utgöres av 

en lägre premie om 600 kr. för minst 6 å rs tjänst och en högre 

om 1,000 kr. för minst 9 års tjänst. 
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Anställningspremie utgår enligt samma not som ovanstå 

en de till Ypl. som taga l'asl anshillning och uppgår till 100 kr. 

fö r ett å rs anställning oc h 300 kr. för minst 2 års ansbllning. 

Det nuvarande systemet för uträkning av stammanskapets 

avlöning är i korthet följande: 

Till grund för avlöningens uträknande ligger avlönings 

rull an, som lägges upp ny för varje månad. Varje nummer 

av kompanif't har en rad och 25 m an få rum på ett uppslag. 

På vän s tra s idan finnes en kolutnn för var dag i månaden; 

längre till höger antecknas lönegrad, uppmuntringsklass och 

lönet illägg, inkvar teringsbidrag oc h portionsersättning. Där

efter finn es 10 kolumner, i vilka infönt s med olika sorts bläck 

de avdrag (22 olika sådana kunna förelwmma) som avlönings

UD. skall göra, innan den summa kan fixeras som mannen 

får ut kontant. Slutligen finn es 3 kolumner för mannens kvit

tens, en för var avlöningsdag, som är 3 på Karlskrona station. 

I denna avlöningsrulla antecknas varenda man på kompani et 

för varje dag m ed avseende på den tjänstgöring h an har, om 

han är i land eller ombord, i fängelse eller permitterad, inka

serneracl eller boende i In·arter eller vistas på sanatorium eller 

sjukhus, arresterad med eller utan tjänstgöring m . m. som kan 

vara bestämmande för hans avlönings uträknande. Med led

ning av dessa anteckningar räknar AUO. ut den summa, som 

var och en få r kvittera ut. 

Med ledning av samma anteckningar i avlöningsrullan upp

rättas sedan månaden är slut ett s. k . sammandrag över av

löni ngen på kompaniet, som senast den 3 i m ånaden efter skall 

Uppläm nas på stationskontoret i och för kontroll. Som sam

mandraget skall in lämnas i 2 exemplar, varjämte ett exemplar 

behålles som koncept och ntrje exemplar består aY ett 30-tttl 

helarksidor pr kompani, d. v. s. 90 helarksidor pr komJ'>ani, är 

det ett gaska dyrbart arbete. 

A stationskontoret kontrolleras sammandrageet m ed led

ning av för detta ändamål därstädes förda rullor. Dessa rättas 

ll1ed ledning av inkomna dagrapporter, befordrings- och upp

flyttningsförslag, straffbeslut, avlöningsuträkningar från farty-
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gen m. m. När kontrollen ä r avslutad efter -1 a 5 dagar , Htan. 
ordnas penningarna. 

En fr edstjänstgörande vpl. h ar fö ljande avlöningsförmaner: 
dagavlöning och 
familjeunderstöd. 

En krigstjänstgörande har: 
krigslön, 
särskild ersättning, 
krigstilHi.gg och 
familj eunderstöd. 

En krigstjän stgörande A- ell er B-klassare har. 
ciagav löning, 
särskild ersättnin g, 
krigstillägg, 
krigst jänstpremi e och 
familjeunderstöd. 

En fredstjänstgörande vpl :s dagavlöning är 50 öre, som 
utbetalas den l i. var m å nad i efterskott. Kompani et Hinmar 
redovisning den 20 i m ånaelen efter. 

Fami ljeunderstödet utgår m ed l kr. för hustru och -10 i.i re 
för barn , vilket utbetalas för skottsvis i början av m å nnden och 
redovisas till stationskon Lo re t den 20 i m ånaden. 

Krigs lön uppgår till 5 kr. i Lermin ~l 10 dagar. Utbetal
ning sker den l , 11 och l i var m å nad och r edovisning äger 
rum . den 20 i m ånaden efter. 

Särskild ersättning utgöres av kr. 12: 50 i måna den, vilket 
utbetalas i efterskott med kr . 4: 15 resp. 4: 20 i termin :\ 10 
dagar och redovisas den 20 i m ånaden efter. Krigstillägg ut
göres av 5 kr. i termin a 10 dagar och ubetalas och redovisas 
so m krigslönen. 

Familjeunderstödet erhå ll es genom pensionsstyrelsen och 
uppgår till kr. l : 75 för hustru och 45 öre för vart barn per 

dng . . 
A v löning till vpl. enligt ovanstående utgår således enligt 

nedanslående tabell , familj eunderstöd oräknat. 
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~ 
Fredtjänstgörande vpl. Krigstjänstgörande vpl. --- l l Slag av avlöning Kr. Slag av avlöning Kr. 

; aga v löning pr dag ...... 1 0.;)() Krigslön pr termin ...... 5.-

Summa pr mån.l 15.- Särskild ersättning pr l 

l månad .. .. ... ... .. ......... 12.50 l 

l l 

Krigstillägg pr termin .. . 5.-

l Summa pr mån. ! 42.50 

En krigstjänstgörande A- eller B- kl assares dagavlöning + 
krigsti llägg uppgår till kr. 10, 15 och 17: 50 pr termin a 10 
dagar för menig, k orpra l och UOK resp , vilket utbetalas i 
eftersk ott den 11, 21 och l i Yarje m å nad samt rcdoYisas må
naden efter. 

Särskilda ersä ttningen utgöres nY kr . 12 : 50, 25 och 40 
pr m ånad för menig, korpral och UOK resp . Denna förmån 
utgår först efter 6 m ånaders tjäns tgöring med gott vitsord, 
varefter det utgår retroaktivt. Det utbetalas periodvis i 3 
terminer i m ånaden och redovisas senast den 3 i var månad. 
Under februa ri och tillsYidare utgår ej någon särskild ersätt
ning, då riksdagen ännu ej fattat beslut om dess utbetalande 
för år 1918. 

Familj eunders tödet utgår m ed kr. l : 75 för hustru och 
45 öre för var t barn. Det utbeta las genom pensionss tyrelsen. 

Krigstjänstpremie tillkom genom K. Br. den 24
/ 8 1917 och 

erhålles först efter 12 m ånaders tj änstgöring såsom inkallad 
eller k varhå llen krigstjänstgö rande. Även är gott vitsord satt 
som villkor för utbetalandet. Dess s torlek är 20 kr. för samt
liga tjänstegrade r , och utbetalas i slutet av månaden. 

Krigstjänstgörande A.- eller B .-klassares avlöning framgår 
av nedanstående tabell. 
-= 

Slag av avlöning 
l 

Menig 
l 

Korpral l U OK. 
1-

~aga~löning pr termin .................. kr. 10.- 15.- 17.50 
.R:a~sk1l.d ersättning pr mån, .. . .. . ... kr. 12.50 25.- 40.-
l rl~St]änstpremie pr mån ............. kr. 20.- 20.- 20.-

efter 12 mån. tJänst. 

Summa pr månad! G2.50 90.- l 112.50 l 
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Vid en jämförelse mellan avlöningsförhållandena fiir stam 
och vpl. ser man att vissa olikheter förefinnas, som föranleder 

en del reflektioner . 
För stamavlöningens kontrollerande erfordras det oYan. 

n~irnnda >> smnnmndraget», som skall vara kontrollerat innan 
-,wliiningen får utbetalas ; för de vpl. erfordra s intet saclant. 
Medlen redovisas h ~iT sedan utbetalningen är gjord. Dl' vpl. 
få härigenom en fiirdel därigenom , att de få sin m·liining i 
rält tid, medan stammen först n ågon tid sedan den iir intjänt 
kan få sin <n·löning utbetald . När en stammalros k ommei_· i 
land från en sjökomnwndering får han sålunda vänta pa s1n 
dagavlöning ända till i slutet på nästkommande m ånad. F rå
gan är om icke systemet med sammandraget skulle lmnna 
borttagas och ersättas m ed för de vpl. nu brukligt system för 

kontrollen . 
En annan olikhet , och denna är nog av grundläggande 

betydelse, är att stammen får ej taga ut all sin avlöning om
bord, vilket de vpl. däremot måste göra. En stor del av stam
manskapets avlöningsförmåner måste utbetalas på komp:11~ iet 
trots att manskapet är sjökommenderat. Det vållar naturhgt
vis kompaniexpeditionen oerhört mycket arbete att på detta 
sätt släpa med sig hela kom_paniet, samtidigt som det kostar 
kronan betydliga summor. 100-tals kronor utbetalas siil~ert 
månatligen för postanvisningar till alla dem, som anhålla_ få 
sig tillskickade sin avlöning. Kunde stammanskapets avlömng 
ordnas på ovan antytt sätt i likhet med för de vpl. , skulle dess
utom säkert mycket av fullmakts-trafiken och utmätningarna 
automatiskt försvinna. Manskapet tar som bekant i stor ut
sträckning va11or på kredit hos vissa av stadens handlande ~el~ 
lämna som betalning fullmakt på sin under sjökommenden ng 

· d l" ' d a full-utfallande avlöning. De ohederliga av em amna sa an, . . 
makter på ett par tre håll . På detta sätt skuldsätta de sJg 

i mycket stor utsträckning. I många fall kunna och :il.i~1 .el~ 
icke betala skulderna, utan fordringsägarue få taga ut sm foid 
ran aenom utmätning, varigenom skuld_erna ofta mångdubb
las p~ grund av de dyra rättegångskostnaderna och utmätnings-
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iirvodena, vilka sistnämnda uppgå till 3 kr. vid varje utmät
ning, hur liten summa än finnes att taga. Det kanske av en 
eller annan anledning ej finnes mer än l kr. att taga , men 
utmätningsarvodet är ändå 3 kr., och det får en kommande 
iivlöning betala . För att få bort detta, som för många bidrar 
iitt förstöra deras ekonomi för år framåt , skulle det för stam
men in föras såsom för dc vpl., nämligen att när en karl sjö
Jwrnmenderas, så toge han all sin avlöning m ed sig, n a tur
ligtvis med undantag för de gifta eller andra, som önska, att 
en del av avlöningen stannar i land. Ovannämnda stadens 
handlande skulle då ej längre med så stor beredvillighet som 
nu är fallet lämna kredit åt stammanskapet och dessa skulle 
kunna mera direkt övervaka sin avlöning. Den olägenheten 
uppkomm e, att vederbörande ombord finge litet mera att göra, 
men i stället konune de i mera intim känn edom av sitt folk. 

· Om man vidare jämför stammens avlöningsförhållanden 
med de vpl:s och särskilt sådana de voro före kriget, så ser 
man, att stammens avlöning består av en massa småposter och 
de vpl :s av blott ett fåtal. Detta med många småposter är 
till stor olägenhet i flera avseenden. Jag tror ej många av 
folket nöjaktigt kan redogöi-a för sina avlöningsförmåner, vad 
han har och vad han har utsikt att få i en framtid. Detta 
verkar m enligt på rekryteringen , ty avlöningen är det vikti
gas.te för en aspirant, och när den ej kan överblickas, ty det 
är fullkomligt ogörligt för en obekant, drar nog många öronen 
åt sig. Ett bevis härför torde vara det faktum, att till expedi
tionen för anvärvning komma dagligen förfrågningar om vill
ko.ren för anställning; men hur många rekryter komma ? Av
löningen i sig själv ej så stor, vad kontanter beträffar, ser 
ännu mindre ut sönderplockad på ett flertal poster. Små
Posternas antal borde därför reduceras, varigenom bättre över
blick över avlöningarnas storlek kunde erhållas. Kontrollen 
]}leve även enklare. Löneökningar motsvarande sjöavlöning, 
Uppmuntringspenningar, lönetillägg m. m. kunde ske i procent 
~v en fö r lönegraden gällande grundavlöning eller genom att 
oka lönegradernas antal. 
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Viss avlöning för en del vpl. utgår pr termin ~t 10 dagar 

och utbetalningen sker den 11, 21 och l i var månad. Detta 

synes vara synnerligen praktiskt i alla avseenden, varför dy likt 

system även vore att rekommendera för all avlöning så langt sig 

göra låter, även för stammen. Man jämföre detta sält l11ed 

motsvarande för stamavlöningen, där avlöningsunderofficeren 

har att räkna med en mängd småp.oster pr dag. 

I ett avseende finnes likhet mellan D.vlöningsförhållandenu 

för stam och vpl., nämligen i det system, som använts för att 

kompensera för dyrtiden. Såsom en sorts gradmätare pa dyr. 

tiden kan portionsersättningen tjäna. När de nuvaran de lö

nerna för manskapet sist reglerades, år 1908, var portions

ersättningen kr. 16: 35 i månaden. Sedan dess har den stadigt 

ökats, vilket nedanstående tabell närmare angiver. 

Tabell utvisande portionsprisets stegring sedan 1914. 

Tid l Portionspris.et i land Il Tid l Portionspriset i land 
pr man. pr mån. 

Kr. 

l 
Kr. 

1914 20.13 1917 1/1 34.50 

HJ15 '/, 2!:1.70 )) ' /• 40.50 

" 
1 /to 26.73 )) ' l, 41.70 

1916 1 /t 27.30 )) 15/9 43.50 

l " 'l• 30.60 )) ' /to 41.40 
)) 

,,, 37.40 1918 1/t 49.29 

De som legat i land och fått ut portionsersättningen kon

tant ha således fått en av sina avlöningsförmåner automatiskt 

reglerad efter dyrtiden. Att icke alla blivit det efter samma 

progression visar hur mycket sämre löntagare äro ställda nn 

för tiden mot förr. 
Löneökningar på grund av dyrtiden ha givits på så sätt, 

att manskapet tillerkänts vissa tillägg, premier m. m. tid eft~r 

annan, enligt vad ovan är nämnt. Hur välkomna än giyetvlS 

dessa måste hava varit, när de kommit, synes dock detta sy· 

stem mindre tillfredsställande, på grund av det osäkerhetstill· 

stånd, som måste hava rått innan ifrågavarande löneökningar 
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för va rje gång beviljats. Man har svårt att vaqa sig för ett 

intryck av provisorium, när man läser om dessa dyrtidsåtgär

der. När ti lläggen kommit, ha de ofta kommit för sent och 

först sedan eventuella forna besparingar konsumerats. Ofta 

ha de även beviljats för blott ett år, varför väntan uppstått 

jnnan en kommande riksdag hunnit besluta om nya tillägg. 

Då de olika tilläggen stundom ha varit av olika natur och ut

delats efter olika grunder, kan man ej alltid vara säker på att 

dessa grunder Yarit lika rättvisa. i\n har kanske den ene, än 

den andre blivit tillhakasatt eller fått för mycket. Man erinre 

sig i detta sanun:1nhang 1915 års familjeunderstöd. Nyttan 

av provisoriska ti Il ägg blir därför ej full och tillfredsställande. 

Om premier kan i viss mån sägas detsamma. Fråga är t. ex. 

om ej rekapitulations-, krigs- och avskedspremierna enligt nu

varande bestämmelser kunna komma att äventyra UO.-graden, 

så stora som de äro. Manskapet kanske finner med sin eko

nomi m era förenligt att taga dessa premier, än att fortsätta 

till UO . Inrättandet ov UO. av 3:e gr., som nu är under ut

redning, gör dock att frågan f. n. ej kan bedömas. 

En slutlig nackdel med alla slags premier, tillägg m. m. 

är att bestämmelserna för deras utdelande icke alltid äro lätta 

att tolka. Bestämmelserna för krigstjänstpremierna kunna tol

kas olika, då man ej vet vad som menas med gott vitsord un

der viss tid . Benämningarna förlängd och förnyad anställning 

äro ej h eller fullt klara. 

Den ovannämnda anställningspremien gör rekapitulations

premien överflödig, då anställningspremien ger 300 kr. och 

rekapitulationspremien 150 + 25 kr. i lega för lika lång tids 

~nställnin g. Knepet är bara att vederbörande låter sig övergå 

hU vpl. (A.-klass) en dag, efter stamanställningstidens slut. 

Dessutom erhåller en, som fått anställningspremie, krigstjänst

Premie oavkortad, medan en som fått rekapitulationspremien 

::::::::. 150 kr., får denna summa fråndragen från krigstjänstpre

:Ien. Mecl sådana bestämmelser är nog ingen så dum, att 

an tar rekapitulationspremie. 

Tidskrift i Sjöväsendet. 24 
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Dessutom är viss åldersgräns, 35 å r , satt som Yillkor föt· 

erhållande av rekapitulationspremie samt att vederbörande skall 

vara korpral. För erhållande av anstä llningspremie fordrns 

ingenting annat än att vara vpl. Fråga är t. o. m. om ej både 

re"~>.apitulations- och anställningspremie kan erh å llas. 

I stället för ti!Higg m . m. på grund av dyrticlen kunck be. 

stämmeJser om erforderliga löneökningar finna s i ett krigs

avlöningsreglemente, så avfattat, aU det k u n de användas ii Y en 

under blott och hart mobilisering. Krigsavlöningsreglem entets 

huvudändamål torde vara att reglera löntagarnas förm åner 

under den dyrtid, som torde i regel å tfölja mobiliserin g och 

krig. Bestämmelser borde här finnas, som medge min dre Hine

ökningar i början och större seelan allt efter som dyrtiden blir 

svårare. Ett sätt att åstadkomma detta vore att öka lönernn 

med vissa procent (olika för ·olika höga lön er) på fr cdsaY

löningen. Procentsiffran kunde lätt ökas eller för~indras , när 

så prövades nödigt. 

. I det nuvarande krigsavlöningsreglem entet finns in ga be

stämmelser för de lägsta lönegra derna . Detta får väl anses 

vara ett fel, ty högre löner måste dc hava, och då bliYa sär

skilda bestämmelser för dem vid siclan av r eglementet av nö

den och följden blir oreda och brist p å överskådlighet, som 

blir större ju längre dyrticlen varar. 

Utom i de direkta avlöningsförhållandena finn es även olik

h eter i en del andra ekonomiska bestämmelser för stam och 

vpl., vilket kanske är följd det ena av det andra, men som 

dock stundom syn es omotiverade. Härav må nämnas att 

stammen få r bekosta sin tvätt själv medan de vpl. få sin fritt ; 

stammen får utföra eller bekosta reparationer av beklädnad 

och skodon själva; de vpl. få byta ut gammalt mot nytt helt 

enkelt. stammen får äta och bo ute i kvarter, mot kontant 

ersättning; de vpl. kunna ej få denna fördel, icke ens de gifta. 

Dylika bestämmelser hava naturligtvis sina skäl, men enklast 

vore, om ensartade bestämmelser gällde för stam och vpl. åt· 

minstone inom samma tjänstegrader. 
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Ovans ~.å~ncl c har frmndra gits på grund av den stora be

tydelse avlomngsförhållandena städse vis·1t sr'cr hava f " . bl 
. ' o ' ' or . a. 

rekrytenngen. Det Yiktigaste för personalen är och förbi'- _ 

Jöningen.' !illförsäkras manskapet fullgod avlöning efter ~n~;a 
J;:)ara pnnCiper, som kunna förstås av var m a n, så k omma sä-

. !;:ert vak~mser~~a att 1~1inskas och kadrerna hållas n ågot så när 

fylld~, vilket ar en ln·sbetin gelse för flottan. Sättet att i stäl

let balla A-klassare inkallade är i län gden ohållbart. Vakan-

sernas fyllande genom rekrytering torde var·a cle·11 d d 
. . , ' · en a sun a 

prznc1pen . 

Såsom en sammanfattning av det ovan sanda får därför 

framh ållas följande önskemål: b 

l. Vad avser avlönimtsförhåll,·'I1de 11a 1· f el 'd 
v • ' Te sh eller vid nor-

II. 

mala förhållanden 

att avlöning pr da~t eller pr· 1·11a0 Ilacl "tt 
v • ersa ·es m ed avlöning 

pr termin, 

att kontrollen inlägges på en enklare bog, 

att s:ammanskapet erhåller m öjligh et att få sina avlö

mngsförm å ner h elt och hållet utbetalta ombord samt 

Vad avser avlöningsförhållandena i krigstid eller 'under 

on ormala förhållanden 

att s~mtli~a härför erforderliga . bestämmelser finnas in

forcla .. I ett krigsavlöningsreglem ente, som är använd

bart .. aven uneler blott och bart mobilisering, och 

att bestammelser däri finnes som möjlicrcröra avlöningar-
.. d . bb c 

nas an nngar allt efter dyrtidens vexlincrar 
. 

b • 

Karlskrona mars 1918. 

G. v. F. 

,· . 

.t 
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Innehåll i åtskilliga maritima och krigsvetenskapliga 
tidskrifter år 1918. 

Artilleri och handvapen. 

Spärreldskjutning mot luftmål med 7 cm. 
kanoner ............................ .... ... ............ . 

Eldledning med hjälp av flygplan .......... .. 

strategi och taktik. 

Vor flaatepolitik .. ... ................................. . 

sjökrigshistoria m. m. 

Utdrag ur Niels Juells Conduiteliste 1690 
Dagbok over sj o krigen .......................... . 

Intendentur. 

A. T., sid. l. 
.A. T., sid. 18. 

N. T. f. S., sid. 45. 

N. T. f. S., sid. 51. 
N. T. f. S., sid. 76 . 

Bränsleförbrukning under krigsåren ...... ... K. M., sid. 211. 

Fartygsbeskrivningar, skeppsbyggeri och 
fartygsmaskiner. 

Automatisk ildslukningsanordning ombord 
i skibe ........ .. .................................... .. 

Bidrag til spörgsmaalet om stabiliteten af 
skibe med trämasse som däckslast ......... 

Sejlskibenes remessance og pendul propeJle-
ren ............ .. ........................... . ........... . 

Navigation. 

Rorkommandoen .......................... . ...... .. . 
Modern svensk kompasstillverkning ....... . . 
Lindbergs kursvisare ........ . .................... . 
En strandning 1681 i Kattegat paa en 

ukendt grund ..................................... .. 
Overfladevan dets maanedlige middeltempe-

ratur i :Middelhavet ............................ .. 

Luftsegling. 

Förslag till lufttrafikförordning 

N. T. f. S., sid. 66. 

T. T., sid. 5. 

D. T. f. S., sid. 129. 

N. T. f. S., sid. 72. 
N. T., sid. 162. 
N . T., sid. 175. 

D. T. f. S., sid. 150. 

D. T. f. S., sid. 164. 

K. M., sid. 225. 
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Sjöfart. 

swedish trade with Australia and its pro-
spects for the f u ture .......................... . 

'['he creation of a modern swedish ocean-
going fleet ............................. ... ... ...... . 

Den norske handelsflaates krigsta p ..... ... . 
Den svenska handelsflottan år 1917 ........ . 
Utrikes sjöfart och kommunikationer. N or ge 
skeppsbyggeriet under år 1917 .. .............. .. 
Japans sjöfart och skeppsbyggnadsindustri 
Utrikes sjöfart och kommunikationer. Dan-

mark ........ . ........ ... .............................. . 
Fraktmarknaden för svenska ångare 1917 
Fartygspriserna under kriget ................ .. 
Is the Scandinavian tonnage in danger .... .. 
Några viktiga frågor för svensk sjöfart och 

skeppsbyggnadsindustri ..... .... .............. . 
The present state of Nonvegian shipping 

and its prospects for the future .......... .. 

Sjöolyckor. 

Bjaargningen af undervandsbaaden F 4 ...... 

Diverse. 

Några biografiska anteckningar rörande 
Ostindiska kompaniets skeppskaptener ... 

ldraat og flaaden ................... .... ............ . 

S. G., sid. 287. 

S. G., sid. 299. 
N. T. f. S. , sid. 85. 
K. M., sid. 26. 
K. M., sid. 64. 
K. M, sid. 103. 
K. M., sid. 106. 

K. M., sid. 263. 
S. U., N:r 13. 
N. T., sid. 171. 
S. G., sid. 317. 

T. T., sid. l. 

S. G., sid. 366. 

D. T. f. S., sid. 67. 

N. T., sid. 158. 
D. '1'. f. S., sid. 136. 
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Kungjorda patentansökningar. 

Datum nummer 
Uppfinningens art l Diarii-l 

1--------~------~---------------------------------------

2/3-18 4~5/lö 

9/3-18 1966/15 

16/3- 18 199jl8 

22/3- 18 295/15 

30/3- 18 29/18 

Anordning för svängning av båtdäverhr. A. 

Jonsson, Göteborg. 

Anordning för undervattensbåtar. F iat San 

Giorgio, (Societa Anonima) Spezia, Italien. 

Anordning vid undervattensbåtar. B. T . Zetter

ström, Malmö. 

På olika sätt verkande brandrör för projektiler. 

Compagnie des Forges et Acieries de la J\Iarine 

et d'Homecourt, Paris. j 

Ångturbin för fartygsdrift försedd med fram- och 

backavdelningar. The British Westinghousel 

Electric and Manufacturing Company L imited, l 

London. 

20/4-18

1

1520/15

1 

Anordning för öppnande och stängande av meka

nismen till kanoner av grov kaliber. Komman

ditbolaget Schneider & C:ie, Paris. 




