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Undervattensbåtens värde i sjökriget. 
0versättning med föror·cl oc: h l\Omme nia1cr a\' l\: aplc n E s k i l G e s, t e r. 

Konteramiral Spineller i tyska flottan har i majnumret 

detta år av United States Naval Institute Proceedings skrivit 

en artikel om undervattensbåtens värde i sjökriget, baserat på 

den t yska erfarenheten under världskriget. Amiral Spindler, 

vars auktoritet i föreliggande ämne kan ställas utom all tvivel, 

var under kriget sysselsatt inom den avdelning i det tyska marin

ministeriet, som hade hand om konstruktionen och utvecklingen 

av undervattensbåtarna. Ett flertal av de synpunkter, som 

författaren i det följande anför i sin artikel, vilken efter 
vederbörligen inhämtat tillstånd här återg·ives, synes hava till

lämpning även på våra förhållanden, varför det torde få antagas 

att artikeln kan påräkna intresse jämväl från denna tidskrifts 
läsare. 

Det skall här anföras att översättningen på en del punkter 

icke helt ansluter sig· till orig·inalets bokstav, enär vissa svårig

heter att finna fullt motsvarande ordvalörer uppstått. över

sättningen ansluter sig emellertid överallt till originalets ande
mening. 

Den nya avrustningskonferensen, som föreslagits av Natio

nernas Förbund för år 1926, kommer att återupptaga den vid 

Washingtonkonferensen väckta och därstädes myckst debatterade 

lllen ej lösta frågan om utsträckandet av restriktionerna i rust-

Tidskrift i Sjöväsendet. 22 
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ningarna till SJ OSS till att även omfatta undervattensbåt ar. 
Liksom i Washington för fyra år sedan, kunna debatter för
väntas beträffande undervattensbåtarnas värde el'er värdelöshet, 
det inhumana i deras användande mot handel'ssjöfarten i krig·s
tid, och undervattensbåtsvapnets betydelse i övrigt såsom en 
faktor i sjökriget. I England, vars representanter vid Washing·
tonkonferensen, voro talesmännen mot undervattensbåtsvapnet, 
har allmänna opinionen alarmerats mot detta vapen med an
ledning av olyckan med M- l ; och man torde kunna som hasi::; 
får vidare debatter till fö rmån för rustningsbegränsningar i 
c!etta hänseende lägga de hetsiga och uttömmande disskus
sionerna i pressen och de resolutioner och argumentering·ar i 
Parlamentet, som följt på denna olycka. 

De omdömen beträffande undervattensbåtsvapnets värde, 
som av enskilda nationer avgivas inför Nationernas Förbund, 
komma alltid, medvetet eller omedvetet att bliva påverkade av 
politiska synpunkter. Den nation, som anser att befintligheten 
av ett undervattensbåtsvapen i en sannolik fiendes händer utgör 
ett vitalt hot, kommer att inför hela världen söka bevisa att 
detta vapens värde är högelig·en problematiskt, förutsatt att 
det icke användes för ett omänskligt handelskrig, och kommer 
följaktligen att ivrigt yrka på »bort med undervattensbåtarna». 
På grund härav synes tiden vara lämplig för att verkställa en 
strängt opartisk analys över frågan om undervattensbåtskriget 
och om undervattensbåtarnas effektiva stridsvärde, sett f rån 
en rent militär och teknisk ståndpunkt. Ingen lämplig·are basis 
kan erhållas för denna diskussion än de historiska fakta och 
data, som härröra sig från de tyska undervattensbåtarna under 
världskriget. Ty det var endast i detta krig som undervattens
båtsvapnets möjligheter blevo till fullo demonstrerade och där 
i samband med anfall och motåtgärder företagna åtgärder kommo 
till synes i verklig-t stor skala och av omfattande mått. Det< var 
vidare just de tyska undervattensbåtsoperationerna, som b~vo 
elen verkliga grunden till den nutida tendensen att helt fördöma 
undervattensbåtvapnet. Det skall också här genast observeras, 
att undervattensbåtarnas militära och tekniska möjligheter icl<e 
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hava nämnvärt förbättrats i jämförelse m~d den typ. av ~-yska 
undervattensbåtar, som i krig·ets slut anvandes 1 aktiv tJa~_st. 
Den utökning av undervattensbåtarnas_ deplacement, som agt 
rum i vissa mariner efter krig·et medfor mgen rad1k~_l nyhet. 
Detta kommer senare att i detalj diskuteras . De larclomar, 
som erhållas från det tyska undervattensbåtskrigets erfarenheter 
]<unna därför appliceras på elen närmaste framtiden praktiskt 
taget utan några inskränkningar. 

Tvenne förklarade anmärkningar måste inflikas i detta 
sammanhang. I avsikt att koncentrera den följande diskussionen 
på de huvudf rågor , som skola belysas, kommer diskussionen att 
inskränkas till att omfatta de tyska undervattensbåtarnas huvucl
operationszoner, Nordsjön och farvattnen kring England. Vicl~re 
skola vi, för korthetens skull, icke ingå på frågan om anvan
danclet av minor å undervattensbåtar, emedan detta icke är en 
fråga, som li gger särskilt Öppen för diskussion. 

En förklar ing är även på sin plats beträffande under
vattensbåtskriget mot handelssjöfarten, vilket diskuteras i ett 
senare sammanhang. Efter världskriget uppstod en interna
tionell stämning mot användandet av undervattensbåtar mot 
bandelssjöfarten, vilken stämning, som förut nämnts, ånyo fram
kommit i England och som erhöll sin första skönjbara form 
under Washington-konferensen 1922. Det kan på grund härav 
synas diskutabelt huruvida ett dylikt användande av under
vattensbåtvapnet behöver tagas i övervägande för framtiden . 
Meningarna hava alltid varit delade beträffande det bindande 
uti internationella lagar och överenskommelser när en nation 
kämpar för sin existens. I verkligheten visar den förgångna 
tidens historia att »might is right» i krig·. Det är i varje fall 
säkert att de nuvarande internationella överenskommelserna icke 
förhindra undervattensbåtsvapnets oinskränkta användande i 
framtiden. Så länge som den nuvarande situationen kvarstår i 
oförändrat skick, kan detta användande av undervattensbåts
vapnet icke undandragas det militära Övervägandet. 

Undervattensbåtskriget mot Englands handelssjöfart syssel
satte det tyska undervattensbåtsvapnet i hög· gTad uneler hela 
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världskriget och detta alldeles speciellt från början av år 1917. 
Möjligheterna till att använda de tyska undervattensbåtarna j 
samband med flottans rent militära operationer voro däremot 
mycket inskränkta, så att i hela världen anses det tyska. under
vattensbåtskriget vara liktydigt med handelskriget. Oaktat 
detta, är emellertid undervattensbåtarnas användande för rent 
militära operationer utan jämförelse det intressantaste för f ack
mannen. Denna artikels senare del kommer att ägnas åt denna 
fråga. 

Om man försöker att drag·a slutsatser av det tyska under
vattensbåtskriget mot handelssjöfarten och de resultat som här
under uppnåtts för att applicera dessa slutsatser på andra na
tioner under ett framtida krig, är det av största betydelse att 
tvenne faktorer medtagas i beräkningen, faktorer, som voro av 
primär betydelse för de tyska undervattensbåtarnas operationer; 
nämligen det geografiska förhållande mellan de tyska under
vattensbåtsbaserna och den förnäm sta fienden, England; samt 
de kraftkällor ifråga om material och personal, som före
funnas på båda sidor och då alldeles särskilt de källor, som 
utg·jorcle basen för och skävet till utvecklingen av det tyska 
llnclervattensbåtsvapnet. 

Före krigsutbrottet 1914 hade ing·a förberedelser vidtagits 
i den tyska flottan för användandet av undervattensbåtar mot 
fiendens handelssjöfart. De tyska marinmyndigheterna hade 
icke uppgjort någon operationsplan, varuti en fiende, England, 
skuHe skadas genom anfall på dess handelssjöfart, varigenom 
man skulle komma i besittning av ett verkligt effektivt vapen 
mot örikets livsnerv. Antalet undervattensbåtar var beräknat 
med hänsyn till strikt militära fordringar gående ut på att deth 
vapen endast skulle utgöra ett av de många nödvändiga hj älp
vapnen i sjökrigsföringen. Den utslagsgivande1 rollen skulle 
spelas av slag-fartygen. På grund härav voro inga förberedelser 
vidtagna för att industrien vid krigsutbrott skuJile omedelbart 
igångsätta en forcerad nybyggnad av undervattensbåtar. A 
andra sidan kan man säga att tyska flottan år 1914 ägde en ur 
teknisk synpunkt högt utvecklad undervattensbåtstyp, vilken 
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der hela kriget visade sig vara i stånd att möta tjänstens alla 
un v Vid krigsutbrottet saknade Tysklands fiender praktiskt Jo·a · . .. o ·et alla medel för att effektivt bekampa undervattensbatarna. 
~~ karaktäristiskt exempel på deras hjälplöshet i_ detta hän
eende är U-9:s sänkande av tre engelska kryssare 1 september 
~914, vilket försiggick utan de minsta motåtgärder. . 

Såclana g·estaltade sig förhållandena på de båda sidorna v1d 
krigsutbrottet. De allierade flottornas svaghet med hänsyn ~ill 
försvar mot undervattensbåtar innebar en markerad underlag
senhet. Den möjlighet, som då erbjöds den tyska flottan att 
förmedelst ett nytt och redan väl utvecklat vapen utföra ett 
över raskande anfall, utnyttjades emellertid icke. I framtiden 
kommer man sannorlikt icke att åter möta en sådan sammanställ
ning av omständigheter. 

Under krigets gång tillfördes det tyska undervattensbåts-
vapnet ansenliga förstärkningar tack vare utvecklanclet av utom
ordentliga ansträngningar. Totalt placerades 343 nya under
vattensbåtar i tjänst i Tyskland. Under utförandet av detta 
jättearbete, vilket möjliggjordes endast därig·enom att byggandet 
av undervattensbåtar ställeles över alla andra intressen i det 
nationella försvarets tjänst, hade Tyskland stor hjälp av sin högt 
utvecklade industri och teknik samt av det sakförhållandet att 
det fundamentala materialbehovet, råmaterialet, antingen före
fanns inom landet självt eller inom de områden utomlands, som 
voro tillgängliga för tyskarna. Likaledes försåg också tyska 
flottan sitt undervattensbåtsvapen med en förstklassig· personal, 
en fordran som är av större militär betydelse för dessa fartyg· 
än för någ:on annan av sjövapnets grenar. Efter utvecklandet 
av anti-undervattensbåtsmedlen å fiendens sida, krävde krigs
tjänsten på undervattensbåtarna, vid sidan om elen nödvändiga 
fysiska spänstigheten, av varje man i besättningen ej endast en 
mycket hög gTad av intelligens utan även en grundlig militär, 
sjömanna- och teknisk utbildning, egenskaper, som icke kunde 
improviseras på någTa få månader under kriget. Det förhål
landet att det var möjligt att utvälja den erforderliga personalen 
till de tyska undervattensbåtarna, vilken uppgick till totalt om-
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kring· 13,000 man, häri inberäknat den väl övade ersättnings
personalen, har till största delen sin grund uti att tyska flott <~· 1 
ägde och utbildade en personalreserv från vilken officerare, m
derofficerare och specialister bland manskapet kunde bliva före
mål för ett noggrant urval. 

Vad beträffar utvecklingen av medlen för bekämpandet aY 
undervattensbåtsvapnet hos Tysklands fiender, så förefanns hä1 
en faktor till deras fördel, en faktor, som i själva verket blev 
deras räddning, nämligen det fullständiga avbrottet i unde1 . 
vattensbåtskriget mellan sommaren 1915 och föråret 1917, vi;ket 
gav de allierade nationerna tid att utveckla och organisera ant i
undervattensbåtsoffensiven i stor skala. Undervattensbåtskr i
g-ets korta uppflammande år 1915 hade gjort de allierade upp
märksamma på denna stora fara. De olika medlen för bekäm
paneJet av undervattensbåtar äro väl kända för varje sjömilitär 
fuckman. Vad beträffar offensivmedlen härvidlag·, voro minor 
och sjunkminor de ojämförligast mest effektiva. Utav de 16G 
tyska undervattensbåtar, som under kriget förstördes tillföljd aY 
fiendens antiundervattensbåtsmedel, gingo, enligt tämligen ex
akta uppgifter, trettiosju stycken under på grund av enbart 
minor, trettiotre stycken förstördes av sj unkminor under det att 
övriga motåtgärder åstadkomma relativt mycket lägre förlust
siffror. Det engelska konvojsystemet till skydd för handelssj ii
farten visade sig· utg·öra ett utomordentligt svårt hinder för de 
tyska undervattensbåtarna. Mot slutet av kriget var ett anfall 
på en skyddad konvoj liktydigt med undervattensbåtens riske
rande. Ju mera motåtgärderna mot undervattensbåtar full
ändades, desto mera stego förlusterna bland dessa fartyg. I 
kampen mellan framställandet av nya undervattensbåtar å ena 
siclan och fulländandet av motåtgärderna mot undervattensbåtar 
å andra sidan, voro tyskarna emellertid icke de underlägsna. 
Den engelska versionen att undervattensbåtsfaran var över
vunnen vid krigets slut är icke överensstämmande med verkliga 
förhållanden. Det var i stället möjligt för tyskarna, att trots 
fiendens utökade medel mot undervattensbåtar under år 1918, 
vilket medförde en månatlig medelförlust av sju undervattens-
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båtar. utjämna dessa förluster genom nykonstruktioner och nya 
besättningar och sålunda upprätthålla undervattensbåtskriget på 
samma höga ståndpunkt som förut. Med hänsyn till föreliggande 
.artikels syfte kunna i detta sammanhang tvenne slutledningar 
drag·as av ovanstående. Rivaliteten mellan undervattensbåten 
och motmedlen häremot blev alltmer intensiv ju längre kriget 
varade. Härtill borde också läggas mineringsföretagen mot un
dervattensbåtarnas baser och minsvepningstjänsten för att svepa 
och öppenhålla undervattensbåtsrouterna. Ju mera undervat
tensbåtar hota en fiendes vitala kommunikationer och ju längre 
de för detta ändamål närma sig fiendens kust, desto större blir 
risken för dem; det kan emellertid ej frånkännas att oaktat detta 
Jwmma båtar, som handhavas på ett djärvt och sakkunnigt sätt, 
.att fortfarande bliva framgångsrika. Detta är den första slut
ledning·en. Den andra slutledningen härrör sig från det sak
förhållandet, att om ett undervattensbåtskrig skall föras i stor 
skala i avsikt att härig·enom framkalla ett avgörande, så komma 
de kämpandes alla personella och materiella tillgång·ar att i 
mycket hög grad bliva anlitade såväl för anfall som försvar i 
-detta sammanhang. Undervattensbåtsvapnet fordrar i ännu hög 
grad än något annat vapen att den nödvändiga materialersätt
ningen förefinnes på det att de lidna förlusterna sl{ola kunna 
bliva mer än utjämnade genom nykonstruktioner. 

Såsom en av de utslagsgivande faktorerna ifråg·a om under
vattensbåtarnas handelskrig under världskriget, måste även ta
gas i beräkningen Storbrittaniens och Tysklands inbördes geo
gTafiska läg·en. Å ena sidan var det anfallna landet, England, 
beroende av sina sjöförbindelser för tillgodoseendet av den nöd
vändig·a importen av råvaror för födoämnen m. m. Detta för
hållande ledde till antagandet att ett energiskt undervattensbåts
krig skulle kunna komrna att spela en avgörande roll i krig·et. 
_,\ andra sidan befann sig det anfallande landet, Tyshlanq, i det 
'Sämsta tänkbara strateg·iska läge för förandet av ett sådant krig. 
Tyska Bugten, belägen i en liten vinkel av Nordsjön, med under
vattensbåtsbaserna tätt intill varandra, var mycket lättare att 
blockera med minfält än en långsträckt kustlinje med kring-
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spridda hamnar. Det smala sundet mellan Dover och Calais och 
vattensträckan mellan Norge och Skottland erbjödo vidare mi·,.i
ligheter för att blockera undervattensbåtarnas marschvägar med 
minfält. Härtill kom att den betydelsefullaste sjöfartsvägen 
för handelssjöfarten till England under kriget låg väst om öriket. 
Följaktlig·en slukade färden från Nordsjöbaserna till operations
områdena mycken tid för de tyska undervattensbåtarna. A v 
de tre till fyra veckor under vilka en till Helgoland stationerall 
undervattensbåt var till sjöss åtgingo omkring· två veckor fiir 
att färdas till och från basen. Ju längre tid som varje enskild 
undervattensbåts företag utsträckte sig, desto längre tid erforel
rades även för underhålls- och översynsarbeten, vilka blevo nod
väneliga med hänsyn till fartygens ömtåliga och lätt förslitJH 
maskinanläggningar. Av de omkring- sextio undervattensbåtar, 
som sommaren 1917 voro i tjänst på olika Nordsjöbaser voro i 
medeltal endast tjugotre stycken till sjöss samtidigt. De övriga 
låg-o på varven för översynsarbeten m. m. Av de tjugot re 
ovannämnda båtarna befunno sig endast ungefär en tredjedel 
i de verksamma operationsområdena.. Dessa. siffror visa tydligt 
huru strategiskt sett ofördelaktigt Tysklands läg·e var i för· 
hållande till England. Loka.lisering·en av undervattensbåtshaser
nu i Flandern och Medelhavet var mycket fördelaktigare, ett 
förhållande, som i hög grad bidrog· till den förhållandevis mycket 
större framgång, som i dessa. områden vunnos med ett mindre 
antal båtar. Till det ovan anförda. kommer även att långa 
kryssningar framtvinga nödvändigheten av att hava. en större 
undervattensbåtstyp. Dylika fartyg tarva lång· tid för färdig
ställning, vilket medför svårigheter att upprätthålla. det mot dE. t 
normala. behovet svarande antalet fartyg·. Antalet tillgängliga 
undervattensbåtar spelar en mycket betydelsefull roll ifråga olll 
undervattensbåtsvapnets effektivitet, och detta desto mera j u 
längre bort från egen bas operationsområdet är beläget. 

Om vi sammanfatta resultaten av undervattensbåtsvapnets 
kamp mot handelssjöfarten under hela kriget utan att gå in 
på den omtvistade frågan beträffande det totala tonnage, som 
verkligen sänkts, slwla vi, med stöd av de vittnesbörd, som nu 
äro tillgängliga finna, att undervattensbåtskriget var mycke~ 
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nära att utmatta Englands resurser oaktat Tysklands ofördel
aktiga strategiska läge och motståndarens energiska anti-under
vattensbåtsoffensiv. 

Ovannämnda förhållande berodde ej enbart på förlusten av 
handelstonnage och de värdefulla ammunitionslaster, som sänk
tes, utan även på att undervattensbåtskrig-et band andra krafter 
för fienden. Några siffror skola åskådliggöra detta. Omkring 
13,000 medelsvåra och lätta kanoner användes för att beväpna 
engelska handelsfartyg, under det att c:a 65,000 man voro nöd
vändiga för betjäning av ifrågavarande pjäser. För utförande 
av minsvepningsföretag höllos år 1917 i tjänst 3,200 fartyg 
med en personal av 25,000 man. Den ammunitionsmängd, som 
erfordrades för artilleriet å engelska handels- och hjälpfartyg 
uppgick tillsammans med de sprängämnen, som under kriget 
behövdes i England för torpeder, minor och sjunkminor mot 
undervattensbåtar till omkring· 46,000 ton. Detta är lika med 
den totala årsprodukten från en av Tysklands största ammuni
tionsfabriker. Den totala personalmängden i Tyskland för be., 
manning·, underhåll, reparation och ersättningsbyg·gnad av un
clervatensbåtar uppgick till 112,000 man. Den totala personal
mängden i England för bemanning·, underhåll och ersättnings
byggnad av patrullfartyg samt för nykonstruktion av fartyg att 
ersätta sänkta dylika uppgick till 770,000 man. Totalt alltså 
112,000 mot 770,000. Om Tyskland icke igångsatt sitt under
vattensbåtskrig hade ovannämnd personalstyrka jämte stora 
kvantiteter krigsmateriel varit tillg·ängliga för engelsmännen 
för användning å landfronten. I enlighet med de mest nog
granna beräkningar befunno sig totalt omkring· 13,000 man på 
de tyska frontundervattensbåtarna under kriget. Av dessa 
dödades 5,087. Gentemot denna relativt höga persona.lförlust, 
vilken emellertid i verkligheten var synnerligen liten jämförd 
med de stora förluster, som förekomma överallt annorstädes 
under kriget står; för det första sänkningen av handelstonnage 
till ungefärligen samma storlek som det totala brittiska handels
tonnaget före kriget, och vidare splittrandet och bindandet av 
starka fientliga krafter. Tack vare uppoffrandet av 5,087 man 
höllos 770,000 man i schack. 
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F rågan om huruvida det tyska u ndervattensbåtskri g·et 

kunde hava lett till framgång och under vilka förhållan den 

detta skulle hava ägt rum, ligger utanför denna artikels r an
1 

D"et är ti: lräckligt att här fastslå, att tyska undervattens~ 
batarnas anfall på den farligaste f iendens handelssjöfa rt tilL 

sammans med den verkan detta medförde på de allierades shr

lcor var mycket nära att fullständigt paralysera de alliera;k 

Möjligheten till framgång· och Englands sårbarhet hava hlivi~ 
bevisade. Så länge som undervattensbåtar existera, komma ue 

fortfarande att utgöra ett hot mot de nationer, som äro ovill

kor~i~·en tvingade till att förlita sig på sina sjötransporter. 

studiet av orsakerna till att det t yska undervattensbåtskriget 

m1sslyckades kommer att bliva av intresse för vissa nation( r 

v.ad beträffar deras förberedelser för krig mot vissa antagl iga 

f1ender. Därjämte måste det undersökas till vilken utsträcknino· 

l;:raftkällor av samma storleksordning som Tysklands uncle·~ 
h:riget finnas tillgängliga. En blick på kartan visar att Frank

rikes krigshamnar i förhållande till England hava ett långt mera 

gynsamt läge än Tysklands. Den tid, som skulle behövas för 

undervattensbåtarnas anmarsch skulle bliva mycket kort och 

det skulle inte finnas några trånga »straits of Dover» att passeJ a. 

För de länder, som äro strandägare vid Medelhavet skulle det 

finnas strategiskt gynsamma baser för undervattensbåtsopera

tioner mot varje antaglig fiende. Med nu rådande geografi ska 

förhållanden i Europa kan det tyska undervattensbåtsvapnets 

antal och typer av fartyg väl lämpa sig såsom en utgångspunkt 

för ett Övervägande i föreliggande fråga även nos andra PUJ 'O

peiska nationer. Om Atlanten eller Stilla Oceanen med sina 

vidsträckta vattenområden tänkas såsom krigsskådeplatser , er

fordras ett större antal undervattensbåtar av en större typ, 

båtar med stor aktionsradie och hög sjövärdighet. Denna större 

typ skulle emellertid kräva en lång tillverkningstid och stora 

lcostnader. En hastig ökning av antalet dylika undervattens

båtar i krigstid skulle därför innebära ett mycket svårlöst pro

blem. Anordnandet av en bas i närheten av undervattens

båtarnas operationsområde skulle antagligen utgöra den bästn 
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]ösningen på ifrågavarande strategiska prob}em. Att lmder

vattensbåtens tekniska egenskaper, dess besättning och befäl 

skola motsvara tjänstens mest fordrande krav är tydligt, ty 

detta utgör ett grundvillkor för varje fartyg i krigstid, men 

som likväl måste alldeles särskilt framhållas när det gäller 

undervattensbåtstjänsten. Men i ännu högre grad måste ihåg·

lcornmas behovet av ett stort antal undervattensbåtar. Den 

inskränkta möjlig-heten till ett taktiskt effektivt utnyttjande av 

den enskilda undervattensbåt en, elen efter varje företag- med 

nödvändighet följ ande långa översynsperioden , de förluster, vilka 

uppstå som en följd av en energisk anti-unc!ervattembiitsoffensiv, 

allt detta gör att antalet undervattensbåtar blir av den största 

betydelse . Att undervattensbåtsbaserna skola vara tillräckliga 

för sitt ändamål och båtarnas maskininstallationer tillförlitlig·a, 

behöver ej påpekas. Ingen flotta kommer emellertid att redan 

i fredstid kunna hålla i tjänst ett så stort antal undervattens

båtsförband som erfordras i krig. E n kraftig· nybyg·gnad av 

undervattensbåtar efter krigsutbrottet blir därför av nöden och 

av en ofta utslag,sgivancle betydelse i händelse av ett långvarigt 

krig. Ett av de nödväneliga villkoren för att ett dylikt ny• 

byg·gande skall kunna komma till st ånd, är att staten, om elen 

-skall kunna möta de luav, som sålunda uppkomma, i samband 

med förandet av et t undervattensbåtskrig i stor skala, har till

gång· till erforderlig män g·cl material och personal, vilka snabbt 

kunna insättas för framställandet av båtar med för fronttjänsten 

erforderligt stridsvärcle. 
Det väsentligaste av vad som ovan anförts beträffande de 

t yska u ndervattensbåtarnas kamp mot den fient!ig·a handels

sjöfarten uneler värlclskrig·et, äger sin tillämpning även på dessa 

fartygs användning för rent militära ändamål under detta krig, 

dock med det enda undantaget, att för ifråg·avarancle ändamål 

Var den strategiska situationen ej så ogynsam för tyskarna.. 

Med hänsyn till undervattensbåtarnas aktionsradie kunde denna 

begränsas av Nordsjöclistanser. De brittiska sjöstridskrafternas 

kurs när de gingo till sjöss för operationer mot Tyska Bugten, 

eller när de gingo ut för att ernå kontakt med varandra efter 
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erhållen rapport att tyska flottan löpt ut, var i stort sett be

roende av dessa förhållanden. Sålunda var de tyska under

vattensbåtarnas anfallsriktning från början fixerad. Om v· 
... .. l 

Jamfora denna strategiska situation med förhållandena under 

krigstid i Stilla Oceanen med de oerhörda distanser som (]· 
' et 

komma att förefinnas, inser man att de strategiska förhållanden. 
. ~ 

mte voro särdeles svåra för de tyska undervattensbåtarna j 

detta fall. 

Det var emellertid enelast under tvenne perioder uncle 
1
• 

världskriget som de tyska undervattensbåtarna i någon mera 

avsevärd grad voro tillgängliga för rent militära företag· 

från krigets början till handelskrigets första införande år 191S 

och under sommaren 1916 då undervattensbåtarnas handelskJ·io 

kring farvattnen runt England avbröts. Vid en närmare unde 1~ 
sökning skall man finna att metoderna för undervattensbåtarnas 

användande under dessa två perioder voro fundamentalt olika. 

Under operationerna 1914-1915 var undervattensbåtens uppgift 

att handla ensam och anfalla möjligen uppträdande fientliga 

fartyg inom vissa bestämda operationsområden eller att ligga 

och vänta på sådana fartyg· i närheten av någon av de fientliga 

hamnarna. Planen för undervattensbåtsoperationerna under ar 

1916 var däremot baserad på att bringa grupper av under• 

vattensbåtar till lägen för anfall mot fiendens huvudstyrlm 

under samarbete med den egna flottan. 

Under första perioden uppnåddes följande framgångar som 

resultat av båtarnas individuella operationer: september 1914: 

U-21 sänkte engelska lätta kryssaren Path:finder nära Firth nf 

Forth, U-9 sänkte pansarkryssaren Cressy, Hogue och Abouki r 

i södra Nordsjön; oktober 1914: U-27 sänkte flygmoderfartyget 

Hermes nära Calais, U-21 kanonbåten Niger nära the Down~: 
december 1914: U-24 sänkte engelska slagskeppet Formidable i 

Engelska Kanalen; juni 1915: U-38 skadade kryssaren Roxburgh 

med en torpedträff i norra Nordsjön. 

De ovannämnda framgångsrika företagen utgjorde emeller

tid endast ett fåtal av alla de försök att skada fienden smn 

utfördes av de tyska undervattensbåtarna under denna' tids-
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Jeriod, men utan resultat. Under ifrågavarande period voro de 

~yska undervattensbåtarna nästan oavbrutet i gång i Nordsjön 

sökande efter anfailstillfällen. Den ojämförligast största delen av 

dessa båtar hade icke turen med sig, och många av dem upptäckte 

aldrig· ens ett enda fientligt fartyg. Många blevo återigen 

t vungna att återvända till sina baser på grund av hårt väder 

eller skador på maskininstallationerna; andra endast siktä:de 

fientliga fartyg på stora avstånd och kunde inte komma inom 

t orpedskotthåll på grund av båtens låga undervattensfart och 

andra slutligen missade med sina torpeder när en påpasslig 

f iende upptäckte torpedbanan och girade undan. Allt som allt, 

för att ernå även ett obetydligt resultat erfordrades en stor 

mängd båtar; den använda planen var utan gensägelse icke 

rationell. Och vad blev det slutliga inflytandet av denna tyska 

undervattensbåtskampanj på den allmänna situationen till sjöss? 

Efter U-9:s sensationella framgång i september 1914 blevo till 

och med en del fackmän benägna fö r att skjuta Över målet 

och började luta åt den åsikten att slagskeppets herravälde hade 

bragts i tvivelsmål av undervattensbåten. Detta var emellertid 

på intet sätt fallet. Den brittiska flottan , vars kampkraft var 

förkroppsligad i dess slag-fartyg, hade al:tjämt herraväldet till 

sjöss och detta var på intet sätt fundamentalt rubbat. Tysklands 

handelsförbindelser över haven voro tillstrypta liksom förut. 

Men de tyska undervattensbåtarna åstadkomma likväl något 

anmärkningsvärt. De brittiska sjöstridskrafter, som avdelats 

för att patrullera i Nordsjön, tvingades att hålla sig· på respekt

fullt avstånd från tyska kusten. Till och med i norra Nordsjön 

och f arvattnen väst om Storbrittanien och slutligen även i själva 

de fi,entliga flottbaserna framkallade de tyska undervattens

Låtarna ett osäkerhetstillstånd bland fiendens sjöstridskrafter. 

Ingen beskriver detta mera levande än amiral Jellicoe själv i 

sin bok »The Grand Fleet; 1914 to 1916». Fartyg till sjöss voro 

tvungna att röra sig med hög fart under iclelig·a kursändringar 

och sålunda konsumera stora mängder bränsle på bekostnad av 

sin »uthållighet» och deras besättningar höllos i en konstant 

Påf restande spänning·. Nödvändigheten av att skydda fartygen 
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i.iil sjöss och verkställa patrullering- av kusttrakterna f
1 
.. 
1 . .. < 111-

tvmga.de anvandandet av enorma mängder små, snabbgående 

k?nv~J- och. patrullfartyg. Genom allt detta vann den t yska 
SJ Okngslednmgen att praktiskt taget hela NordsJ· ön om 

111
. 

f o o ' an 
ranser ett fatal engelska raider, förblev fri från alla större 

frenthga orlogsfartyg·. De tilltänkta brittiska ope rationerna 

~~~t .. tyska kusten och Helgoland, vilka livligt diskuterats och 

fo rfaktats av brittiska amiralitetet, komma aldrig till utförande 

oc~1 det förhållandet, att det fanns en väg klar för en tys]~ 
rmd mot Englands ostkust kan till stor del tillskrivas inverkan 
av det t yska undervattensbåtsvapnet. 

Ytterligare en strategisk fördel, som emellertid ej framstr)(l 

så klart för den utomstående, erhöll tyska sjökrigsledni no·en 

som en följd av undervattensbåtsoperationerna. Tack vare"' de 

lc~ntim:~rli~·a rapporterna från egna undervattensbåtar till sjöss 

holls SJokngsledningen nämligen underrättad angående lokali

seringen m. m. av fiendens i Nordsjön patrullerande sjöstyrkor 

och sattes därigenom i stånd att med en viss säkerhet kunna 

göra den nödvändiga uppskattningen beträffande situationen 

inom vissa områden i samband med utarbetandet av erforderliga 

operationsplaner. Sålunda verkade undervattensbåtarna som 

långt framskjutna spaningsorgan vid utförandet av den stra

tegiska spaningen och bildade härigenom ett välbehövligt supp

lement till den tämligen svaga luftspaningen. I samband med 

att undervattensbåtarnas radiostationer under kriget gjordes 

kraftigare och deras räckvidder därigenom ökades, ökades även 

spani~gsdistanserna. Dessa utsträckte sig slutligen betydligt 

utanfor Nordsjöns gränser, ett förhållande, som bör tagas i 

noggrant beaktande där sådana krigsskådeplatser kunna tänkas 

ifrågakomma, vilka i fråga om storlek överträffa här anförda. 

Men oaktat undervattensbåtarnas förtjänstfulla arbete un

der krigets tidigare skede, vilket arbete icke får underskattas, 

och trots deras påvisade strategiska användbarhet måste det 

återupprepas att de enskilda undervattensbåtarnas' operationer 

gåvo alltför ringa resultat för ett fortsatt offensivt användande 

av båtarna på så sätt som gjorts under ifrågavarande tidsrymd. 
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å samma gång som användningsmetoden visat sig mycket oeko

~omisk. Den förde med sig en stor kraftåtgång, en betydande 

överflödig press på såv äl personal som materiel, tillfällena till 

anfall i Öppna sjön voro utomordentligt små och endast en fråga 

0111 ren slump och uppträdandet i närheten av fiendens kust blev 

svnnerligen försvårat såsom en följd av fiendens motåtgärder. 

Undervattensbåtsoperationerna åstadkommo därför aldrig någon 

sådan märkbar utjämning i flottornas styrkeförhållanden som 

från tysk sida ansågs nödvändig före insättaneJet av flottan till 

en avgörande drabbning. Det lig·ger också i sakens natur att 

något sådant resultat ej kan förväntas av undervattensbåtarna. 

Nu anförda omständigheter föranledde chefen för »Hoch See 

Flotte» att sommaren 1916 utarbeta en ny plan för under

vattensbåtarnas operationer. Försök gjordes nu att samla un

dervattensbåtarna inom ett visst område genom vilket fienden 

enligt all sannolikhet skulle bliva tvingad att passera, eller att 

genom tyska flottans manövrar söka locka fienden att passera 

en plats dit egna undervattensbåtar hade i lämplig tid förut 

dirigerats. Den primära planens detaljer voro följande: Så snart 

tyska flottans närvaro i Nordsjön hade kommit till engelsmän

nens kännedom skuUe den brittiska huvudstyrkan gå till sjöss 

från sina baser. Om kontakt då uppstode mellan flottorna skulle 

de skadade fartygen återvända till sina baser med mycket redu

cerad manöverförmåg·a. Under de tidsperioder då fiendens far

tyg voro på in- eller utgående till eller från sina hamnar, vilket 

skulle kunna täm~igen noga bestämmas, skulle det stora antal 

tyska undervattensbåtar, som uppehöll sig i närheten av dessa 

hamnar med visshet finna tillfällen till anfall. På så sätt skulle 

man slippa någ-ra långa perioder under väntan på eller sökande 

efter fartyg, som kunde anfallas. I stället skulle man kunna 

koncentrera ett flertal båtar i gynsamma utgång·slägen för anfall 

och på sätt kompensera för den enskilda nedsänkta undervattens

båtens begränsade synvidd och taktiska verksamhetsområde. En 

sådan plan var förberedd att komma till utförande i slutet av 

h1aj 1916; sålunda samoperationer mellan undervattensbåtar och 

Övervattensstridskrafter (i samband med Jutlandslaget). Planen 
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misslyckades emellertid. Från och med den 23 maj 1916 låg·o 
alla i Nordsjön tillgängliga, tjänstedugliga tyska undervattens, 
båtar i närheten av de engelska örlogshamnarna, tio båtar nära 
Firth of Forth och Pentland Forth och t vå båtar nära Humber 
med order att kvarbliva på plats till på eftermiddagen den l juni. 
Emellertid blev tyska flottan tvingad att på grund av synnerl ig·en 
vägande skäl uppskjuta sina för den 23 maj planerade opera
tioner till slutet av månaden. När det elen 30 maj beslutats 
att tyska flottan skulle gå till sjöss, beordrade högste befäl
havaren avsändandet av ett radiomeddelande till de utevarande 
undervattensbåtarna med order att kvarbliva på sina platser 
ytterligare en dag utöver vad som tidigare meddelats. Denna 
order mottogs emellertid av endast ett f åt al båtar. De flesta 
mottogo ordern anting·en för sent eller ock icke alls, enär de 
' 'oro förlagda till omedelbar närhet av fiendens kust och på grund 
härav genom den fientliga bevakningens verksamhet tvingade 
att uppehålla sig under vatten med påföljd att deras radioför
bindelse var avbruten. Praktisk taget alla dessa båtar voro 
>>slutkörda» tillföljd av att de under åtta dagar uppehållit sig 
i omedelbar närhet av fiendens patrullfartyg. Engelska flott an 
lämnade sin ankarplats vid midnatt 30-31 maj och passerade 
säluncla den plats varest flertalet av de tyska undervattens
båtarna uppehöllo sig under den mörka delen av dygnet och 
utan att bliva upptäckta. Enelast två båtar, som hade ändrat 
sina lägen till större avstånd från engelska kusten, siktade delar 
av engelska flottan, som gingo till sjöss i dagningen den 31 maj. 
Dessa båda undervattensbåtar, som överraskades av att plötsligt 
se fienden dyka fram ur diset, fingo emellertid icke tillfälle att 
f öretaga någ·ot gynsamt anf all. Sålunda kom det sig att flertalet 
av de tyska undervattensbåtarna, i fullständigt ovetande om att 
ett sjöslag ägt rum den 31 maj- l juni, redan hade lämnat sina 
innehavda lägen vid den för dem gynsammaste tiden för anfall, 
nämligen när engelska flottan åt ervände till sina baser efter 
slaget. Det var därför en ren tillfällighet att en undervattens
båt elen l juni plötsligt stötte på de skadade slagskeppen 
lVIalborough och Warspite, som återvände i hamn utan eskort . 
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t venne torpedskott, som missade i den gTova SJOn, utgöra åter 
ett bevis på det begränsade värde som en ensamt uppträdande 
undervattensbåt har emot en påpasslig motståndare. Sålunda 
visade det sig·, att denna första samoperation mellan under
vattensbåtar och övervattensfartyg· icke givit önskat resultat. 

Man kan emellertid icke säga att den princip , som låg till 
grund för ovan anförda operationer var felaktig. Frånvaron 
av framgång måste hellre tillskrivas det sätt på vilket båtarna 
voro disponerade och på den som en följd härav uppkommande 
svårigheten att upprätthålla en pålitlig förbinclelsetjänst. Ifrå
gavarande operationer visade, att det tidiga förläggandet av 
båtarna tätt intill fiendens kust och inom de fientliga bevak
ningsstyrkornas effektiva verksamhetsområden var ett misstag. 
Genom en sådan åtgärd tvingas undervattensbåtarna att hålla 
sig under vatten under den ljusa delen av dygnet, radioför
bindelsen blir avbruten och besättningen uttröttad och ur stånd 
att komma i åtnjutande av den nödvändiga avspänningen ens 
när båtarna nattetid gå upp till ytan för att ladda batterierna. 
Om vidare fiendens flotta händelsevis befinner sig till sjöss redan 
innan den egna flottans operationer tagit sin början, så kommer 
givetvis ett dylikt väntande uneler tidsperioden före samman
drabbningen mellan flottorna att närmast bliva ett slags själv-
bedrägeri . 

I samband med en framstöt av Hoch See Flotte mot Sunder-
land på Englands ostkust den 19 augusti 1916, erhölls ett gott 
t illfälle att utnyttja erfarenheterna från Jutlandsslaget beträf
fande undervattensbåtars användning· i samarbete med egna 
övervattensstridskrafter och att göra ett försök att uppnå en 
effektivare samverkan härutinnan. Vid detta tillfälle voro un
dervattensbåtarnas utgångslägen förlag·da på rörliga linj er, vilka 
ehuru de voro anslutna till kusten likväl sträckte sig långt ut i 
Öppna sjön och vilka voro så lagda att om fienden stod ut till 
sjöss anting·en från någon hamn nord eller syd om dessa uncler
vattensbåtslinj er, skulle han med all sannolikhet komma att 
passera dem. I allmänhet kunde dessa undervattensbåtar kvar· 
bliva på ytan färdiga att mottaga raclioorder. Befälhavaren 

'l'idskrift i 8jiJväsendet. 23 
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för de tyska undervattensbåtarna var ·embarkerad på ett av 
Hoch See Flottes slagskepp och kunde, med ledning· av de rap
porter, som erhöllos frän luftskepp och från några av under
vattensbåtarna sj älva- förmedelst radioanvisningar i enlig·het 
med förut uppg-jord plan dirigera undervattensbåtslinjerna i 
riktning· mot den inrapporterade fientliga huvudstyrkan. Alln 
de radiomeddelanden, som i detta sammanhang avsändes blevo 
rätt rnottagna på undervattensbåtarna och fullgjorde därmed 
sitt syfte att dirig·era undervattensbåtarna mot fiendens kurs. 
En av de ifrågavarande undervattensbåtslinjerna bestående av 
sex båtar var ursprungligen förlagd till Sunelerlands latitud 
under det att en annan bestående av fyra båtar var förlagd 
tvärs över Humber's mynning. Det skulle visa sig att den tyska 
Högste Befälhavarens beräkningarvoro riktiga. Av ovanstående 
tio undervattensbåtar blevo sex i stånd att sikta fienden och 
fem av dem sköta torpeder. Atta träffar erhöllos av de tjug·o 
torpeder, som av undervattensbåtarna skötas under den 19 och 
20 augusti. Trots sina höga farter , sina starka skydd och anfall 
med sjunkminor sänktes kryssarna Nottingham och Falmouth 
Eamt en jagare, och en av unde1 vattembåtscheferna rapporterade 
att ett slagskepp med visshet träffats ehuru detta, så vitt man 
vet, icke medgivits av engelsmännen. 

De tyska undervattensbåtarnas stora effektivitet denna dag 
åskådliggjordes mycket livligt i amiral Jellicoe 's förutnämnda 
bok. De intryck och slutsatser, som amiralen dragit f rån detta 
undervattensbåtsanfall framgå av nedanstående ut drag ur hans 
bok: »The numerous submarines already sighted made it probable 
that the trap was extensive; it was therefore unwise to pass 
over the water which he had occupied, uniess there was a 
prospect of bringing the high seas fleet to action. - - ·- -
During the passage up the searched channel a number of sub
marines were sighted and frequent, and in same cases, large 
alterations of conrse were necessary to avoid them; if all the 
reports were con·ect, t he locality indeed seemed to be a hot-bed 
of submarines - - - -. The experience of August 19 showetl 
that the light cruisers, proceeding at even the highest speed 
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unscreened by destroyers, ran considerable danger from enemy 
submarines - - - - . Representations were made to the 
Admiralty to the effect that it was considered that in the future 
light cruisers should be screened by at least one destroyer per 
ship - - - - . The ease with which the enemy could lay a 
submarine trap for the fleet had been demonstratecl on August 
19 - - - - . It was clear that it was unwise to take the 
fleet far into southern Vv'aters uniess an adequate destrcyer force 
was present to act as a submarin screen for all ships - - - -
If the circumstances were exceptional and the need pressing·, it 
would be necessary to accept the risk. There was a general 
agreement on this point between the flag officers and the 
Admiralty». 

Ett vidsynt och betydelsefullt uppskattande av undervat
t ensbåtarna och deras effektivitet. 

Någon kontakt mellan de båda flottorna uppnåddes icke elen 
19 augusti beroende på att den tyska flottan, på grund av en 
rapport från ett luftskepp att starka fientliga sjöstridskrafter 
siktat s söder om tyska flottans anmarschväg, under det att den 
en gelska huvudstyrkan i själva verket närmade sig· nordifrån, 
förleddes att gå sydvart. Sålunda fingo tyskarna ej heller denna 
gång- tillfälle att verkligen få klargjort för sig· de möjligheter 
till f ramg·ång som en undervattensbåtslinje kan hava under 
de fientliga slag·skeppens utvecklingsmanöver före striden och 
kort efter slaget med undervattensbåtarnas rörelser hela t iden 
ledda per radio från ett enda ställe. 

I detta slag var det lika litet som under Jutlandsslaget 
meningen att undervattensbåtarna skulle insättas till anfall un
der huvuddrabbningen . Man höll nämligen med rätta före att 
undervattensbåtarna ej lämpade sig för användning· på sådant 
sätt. 

Några flera samoperationer mellan de tyska undervattens
båtarna och slagflottan kommo ej till stånd under kriget, enär 
undervattensbåtarna efter början av år 1917 oavbrutet användes 
för handelskriget. Sålunda bragtes kapitlet om unelervattens
båt arnas rent militära användande till ett för tidigt slut . Men 
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ä~en o~annän:?da få drabbningar äro tillräckliga att klart fram

haila vilket varde som kan tillmätas undervattensbåtarna n:·. 

de användas för rent militära operationer i sjökriget. Tack' va~~~ 
undervattensbåtsvapnets inflytande, inlades sjökriget i Nords· ·· 
· b ·· Jon 
l en estamd riktning; den överlägsna engelska flottan hölls 

1 
o d )a 

avstan och undervattensbåtarna förhjälpte härigenom i hög 

grad till skyddet av den tyska kusten, under det att de sam

tidigt tillförsäkrade de tyska sjöstridskrafterna rörelsefrih t 
p o e. 

a samma sätt som vi med uttrycket »fleet in being» förstå en 

flotta, som utövar en effektiv verkan genom sin blotta tillvaro 

så kunna vi även tillämpa detta uttryck på undervattensbåts~ 
vapnet. Fiendens rörelsefrihet begränsas enär motståndarens 

undervattensbåtar när som helst kunna hota ·en viss punkt. Det 

är också rätt att beteckna undervattensbåten såsom ett ound

gängligen nödvändigt försvarsvapen för den svagare. Fast än 

det kan påpekas, att Flanderns kust upprepade. gånger bombar

derades trots närvaron av tyska undervattensbåtar, måste man 

dock o~servera, att ifrågavarande farvatten bjödo på tämligen 

exceptionella navigatoriska förhållanden i det att monitorerna 

kunde söka skydd bland de talrika sandreven under det att 

manövrering i nedsänkt läge med undervattensbåtar här var en 

praktisk omöjlighet. Man behöver endast ur minnet framdraga 

den tyska undervattensbåten U-21:s uppträdande utanför Darda

nellerna i slutet av maj 1915 för att inse den stora effektivitet 

som ~? enda undervattensbåt kan hava mot en stark sjöstyrka. 

som ar sysselsatt med bombardering av kusten. Det måste 

emellertid eftertryckligen betonas att ensamt opererande under

vatte~sbåtar i allmänhet icke bli på långt när tillräckliga för ett 

kustforsvar. Det måste vidare finnas medel till hands för att 

hålla en Öppen utgång·spassage för undervattensbåtarna trots 

fiendens försök att blockera densamma. På sådana ställen där 

naturen ej skapat särskilt gynsamma kustformationer och stora 

vattendjup blir stödet av en stark, slagfärdig· flotta av funda

mental betydelse för undervattensbåtarna. 

Vad beträffar undervattensbåtarnas offensiva användande. 

hör man ofta sådana uttalanden som att dylika fartyg endast 
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kunna användas för anfall i handelskriget och spela rollen av 

sjörövare. Den, som emellertid läser den engelska högste befäl

havarens här tidigare anförda slutledningar beträffande de tyska 

undervattensbåtarna den 19 augusti 1916, kommer att bli av en 

annan åsikt. Härtill skall endast fogas, att metoderna fö·r att 

använda undervattensbåtarna såsom ett hjälpmedel i sjökriget 

hava ännu icke utvecklats till att nå sin högsta fulländning. 

Som förut anförts ägde endast tvenne drabbningar rum uti 

vilka undervattensbåtar deltog-o och i båda fallen var de del

tagande båtarnas antal ringa. Icke desto mindre erhöllos värde

fulla rön härifrån. Dessa rön torde emellertid ej längre hava 

full t illämpning på verkliga krigsförhållanden. Den noggranna 

övning·en uti inbördes samverkan mellan delarna inom tjänstens 

alla grenar, som är av lika stor betydelse för sjö- som för land

kriget, g·enomfördes nämligen aldrig till slut vad beträffar un

dervattensbåtarna. Och just denna inbördes samverkan mellan 

undervattensbåtar är av särskilt stor betydelse, enär otillräck

ligheten av en ensamt uppträdande undervattensbåt tydligt de

monstr·erades under världskriget. Så mycket är emellertid 

säkert, att elen moderna undervattensbåtens höga ståndpunkt 

ifråga om teknisk utveckling Öppnar stora verksamhetsfält för 

undervattensbåtarnas offensiva användande på de linjer, som här 

ovan antytts. 
En sista fråga återstår nu att tagas under övervägande

vad kan teknikens framtida utveckling föra med sig beträffande 

undervattensbåten? Hava vi ännu utnyttjat enelast ett fåtal av 

de oanade möjligheter som lig·ga inom räckhåll för detta vapen, 

vilket under världskriget utvecklades till en sådan oväntat be

tydelsefull faktor? Kommer framtidens undervattensfartyg att 

f ramtvinga andra former för sjökriget eller kommer det kanske 

att detronisera slagskeppet från dess nuvarande härskare

ställning? 

Vad beträffar teknikens utvecklingsmöj ligheter får man 

akta sig för att profetera för långt fram i tiden. Vad som 

här sägs beträffande ovanstående frågor, får därför endast anses 

vara tillämpligt på den närmaste framticlen och grundar sig på 
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vad man kan döma av den riktning· som den nuvarande utveck
lingen tagit. Den ökning i undervattensbåtarnas deplacement 
som företagits av de ledande marinerna på deras nykonstruk~ 
tioner efter kriget, kan utan tvekan sägas vara början till O\·m1 
berörda utveckling. Motivet till sagda tonnageökning är till 
stor del framkommet ur önskan att öka undervattensbåtarnas 
effektivitet i enlighet med världskrigets erfarenheter; att ff">r
stärka dem ur alla synpunkter och att gf">ra dem tjänliga ff">r 
användning inom vitt utsträckta krigsområden genom att öka 
deras aktionsradie och sjövärdighet. Det är vidare tydligt att 
en ökning i deplacementet icke endast kommer att medföra en 
ökning av aktionsradien, den kommer också att, med vederbörlio· 
urskillning·, innebära en ökning· i undervattensbåt arnas effel~~ 
t ivitet såväl ur strategisk som taktisk synpunkt och både i fr åga 
om båtarnas användning· för rent militära operationer och för 
handelskrig. 

Den förnämsta invändningen, som gjorts mot undervattens
båtens användande i kriget mot handelssjöfarten har gått ut pa, 
att undervattensbåten inte vore i stånd att bärga besättning 
och passagerare från stora handelsfartyg innan dessa sänktes. 
Detta är obestridligen sant vad beträffar undervattensbåtarna 
under världskriget. Men nya möjligheter Öppna sig härvidlag· 
när man har att göra med en undervattenskryssare på över 
3,000 ton. De, som äro inb·esserade av denna fråga, torde göra 
klokt i att taga den under nytt överväg·ande med betraktande av 
det senast anförda förhållandet. Det är sannolikt möjligt att nu 
för tiden konstruera en sådan undervattenskryssare att en stor 
ångares passagerare och besättning kunna tillfälligtvis hysas 
ombord. Undervattenskryssaren skall då bli i stånd att bedriva 
handelskrig på samma sätt som övervattenskryssarna under 
kriget och under tidigare skeden. d. v. s. i enlighet med pris
reglerna. Genom användandet av dylika undervattensfartyg 
skall handelskriget kunna förläggas till de stora vattnen långt 
utanför de trakter där minor och små bevakningsf artyg 
utöva något hot mot dem. Ombord på undervattensfartyget 
medfö rda flygplan skall ytterligare utöka synvidden. Starl<t 
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pansar och kraftigt artilleri kommer att göra undervattens
kryssaren t ill en farlig motståndare till en väpnad konvoj och 
kommer att sätta den i stånd att framgångs rikt bekämpa alla 
de motmedel, som användes mot de tyska undervattensbåtarna 
under kriget. Undervattenskryssaren kommer säkerligen att 
bliva mycket överlägsen varje annat fartygsslag· såsom kapare 
t ack vare sin stora aktionsradie och sin möjlighet att förmedelst 
dykning undandraga sig en övermäktig st yrka. Ett sådant far
t yg blir svårt att tillintetgöra. En ökning av undervattens
fartygets deplacement kan även utnyttjas för att öka dess fart. 
Genom förbättringar i maskinanläggningen, som åstadkoms tack 
vare utvecklingen i motortekniken, och utan att anlägg·ning·ens 
vikt ökades, lyckades man att redan mot slutet av år 1918 
uppnå en ökning i undervattensbåtarnas fart. Om det är 
möjligt att utöka undervattensbåt arnas fart så att de kunna 
följ a flottan - och detta synes vara ung·efär gränsen för de 
framtida möjligheterna - så kan det taktiska samarbetet mellan 
under- och övervattensfartyg inom flottan ytt erligare fulländas. 

Samarbetet mellan de tyska undervattensbåtarna och flottan 
den 19 augusti 1916 måste betecknas såsom primitivt. Ju stöne 
fart som undervattensbåtarna få, desto intimare blir det taktiska 
samarbetet med flottan i övrigt under uppmarschen till slaget 
och desto lättare blir det att dirigera dem till gynsamma anfalls.
utgångslägen sedan fienden inrapporterats. Utvecklingen på 
undervattenssignaleringens område innebär även ökade möjlig
heter till ett önskat samarbete av antydd art. I praktiken 
kommer fackmannen emellertid att ställas inför andra. prohlem, 
av vilka ett antagligen blir samma, som det inför vilket de tyska 
undervattenskryssarna ställdes. nämligen det r ätta. sjömans
mässiga handhavandet av den stora undervattensbåten i hård 
:sjö, 

Liksom alla andra krigsinstrument kommer även under
vattensbåten att bliva ytterligare fulländad s~väl ur t eknisk 
som militär st åndpunkt och sålunda bliva ett ännu effektivare 
vapen i sjökriget. 

Nya metoder komma att framställas för att bekämpa under-
vattensbåten, och sättet att föra sjökrig kommer att ändras för 
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att möta den nya situation som skapats av detta vapen. Allt 

det, som här ovan berörts innebär emellertid ej, så vitt man kan 

förstå, någonting radikalt nytt, eller någonting som kan revolu

tionera den nutida uppfattningen om sjökriget. Framför allt 

finns det nämligen tvenne källor till svaghet, som äro oskilj

aktligt förenade med undervattensbåtens natur - det fakturn 

att undervattensbåten är tvingad att föra en dubbel uppsättnino· 

maskiner, för yt- och undervattensg-ång-, samt de inskränkning·a·; 

ifråga om fart, aktionsradie och synvidd som undervattensbåten 

har i nedsänkt läge. De härmed sammanhängande tekniska 

problemen tyckas för närvarande vara olösliga. Än så länge 

kommer därför undervattensbåten att, jämförd med ett över

vattensfartyg av samma storlek, totalt sett taget typ mot t yp, 

fortfarande vara den underlägsne. En utveckling av under

vattensbåten kommer icke att medföra någon minskning· av 

Övriga i en flotta ingående fartygstypers effektivitet eller pa 

något mera ingripande sätt förändra sättet för dessas använd

ning. Slag-fartyg-et kommer liksom förut att förbliva det härs
kande i krig på havet. 

Men å andra sidan hava icke heller de under kriget ut

vecklade anti-undervattensbåtsmedlen lyckats att borteliminera 

undervattensbåten. Alla tecken tyda på att denna fartygstyps 

värde för sjökrigföringen kommer att växa om dess framtida 

utveckling icke stoppas av andra medel. 

Försöker man, efter att ha genomläst den tyske amiralens 

artikel, att bilda sig en uppfattning om vilka lärdomar, som 

kunna erhållas från densamma med särskild tillämpning· på våra 

förhållanden, måste man genast odelat ansluta sig· till den tyske 

författarens åsikt beträffande de nuvarande internationella 

Överenskommelsernas oförmåga att förhindra undervattensbåts

vapnets oinskränkta användande i framtiden. Den oöverkomliga 

mening-sskiljaktlig-het beträffande undervattensbåtens användan

de i sjökriget, som rådde redan vid Washingtonkonferensen 1922 
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kvarst år förvisso ännu i dag, och det torde kunna f å anses såsom 

fast slaget att något internationellt slopande av undervattens

båtsvapnet icke kommer att äg·a rum inom en överskådlig 

framt id. 
Ehuruväl studiet av undervattensbåtsvapnet såsom det för

nämsta kampmedlet i handelskriget under världskriget är av 

utomordentligt stort intresse, förefinnas näppeligen samma för

utsättningar eller behov hos oss att använda ifrågavarande 

vapen på detta sätt som det av tyskarna användes under 

detta krig. Givet är, att förvecklingar kunna inträffa i vilka 

vi kunna finna det med vår fördel förenat att nyttja under

vattensbåtsvapnet för handelskrig, men såsom förhållandena nu 

gest alta sig är ett dylikt användande knappast aktuellt. Vad 

som närmast är av intresse för oss är givetvis undervattens

båtsvapnets användande för rent militära ändamål. Om man då 

till att börja med tillåter sig· det tankeexperiment, att man 

lägger tyskarnas överlägsenhet i undervattensstridskrafter under 

världskriget över på engelsk sida och engelsmännens överlägsen

het i slagfartyg över på tysk sida men fortfarande bibehåller 

samma inbördes g-eogTafiska lägen mellan Storbrittanien och 

Tyskland och samma lokalisering av respektive länders örlog·s

baser som under världskriget, inser man snart huru strategiskt 

og-ynsamt läge den makt har, som för att komma ut i de far

vatten, som omgiva motståndarens kuster är tving·ad att passera 

ett relativt hopträngt farvatten vars mynning· så att säga skär

mas av motståndarens land och som måste beräknas vara för

svarat av dennes undervattensbåtar och minor. För att emeller

tid ett strategiskt gynsamt läge för ett militärt användande 

av undervattensbåtsvapnet skall kunna till fullo utnyttjas, ford

ras befintligheten av vissa härpå fundamentalt inverkande fak

torer av vilka i främsta rummet i detta sammanhang böra om

nämnas: Ett tillräckligt antal effektiva undervattensbåtar med 

en stridsmässigt utbildad personal och ett tillräckligt antal goda 

baser. Att antalet undervattensbåtar utgöra en faktor av 

grundläggande betydelse är utan vidare uppenbart och särskilt 

kraftigt framstår denna fordran mot bakgrunden av nu till-
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gängliga. erfar~nheter från det tyska undervattensbåtsvapnet 

under varldsknget. Intimt förknippat med denna fråo·a ;· , 

möjligheten av att vid krigsutbrott kunna forcera byggandet :~. 
undervattensbåtar, en fråga, som är i högsta oTad beroende 
. . b M 

mdustnens krigsorganisation. Att undervattensbåts1Jersonal 
· k · ·· en 
J ng utsattes för de svåraste fysiska och psykiska prov är även 

UlJPe.nbart, ett förhållande, som med obestridlig klarhet påvisar 

nodvan d1gheten av att redan i fredstid upprätthålla högsta möj

liga standard bland ifrågavarande personal. En synpunkt sotl 
f ho ' J 

ram .~lles av den tyske amiralen, och som är värd den största 

uppmarksamhet, är även nödvändigheten av att för under

vattensbåtsvapnet utbi lda en väl kvalificerad reservpersonaL 

~et ser onekligen mycket mörkt ut för vår flotta att med nu 

foretag.na nedskärningar av personalen någonsin kunna erhålla 

v~re. sig den enligt krigserfarenheterna oundgängligen nöd

van~Iga personalreserven eller ens den för bemanningen av be

fmthga undervattensbåtar vid krigsutbrott erforderliga perso

n.alen. Lika mörkt ter sig läget med hänsyn till fordran på be

fmthgheten av goda baser för undervattensbåtsvapnet. Krigs

erfarenheterna hava ju klart utvisat huru beroende av periodiskt 

återkommande Översyns- och underhållsarbeten undervatt~ns
båtarna äro. Amiral Spineller framhåller även som bevis härå 

hurusom av de omkring sextio tyska undervattensbåtar son~ 
sommaren 1917 voro i t j än st på olika Nordsjöbaser, i m~deltal 
endast tjugotre stycken voro till sjöss samtidigt under det att 

de övriga lågo på varven för Översynsarbeten m. m. Härav 

framgår utan vidare i hur hög grad undervattensbåtsvapnets 

effektivitet är beroende av varven. Och det är just här som 

läget ter sig så mörkt. De nuvarande nedskärningarna å varven 

beröva desamm a en stor del av den med hänsyn till krigets 

luav oundgängligen erforderliga fullgoda, välutbildade personal

stammen. Alldeles speciellt framträder behovet av en högt 

utbildad personalstam när det gäller arbeten m. m. å under

vattensbåtar. Det torde i detta sammanhang vara skäl att bära 

i minnet det intensiva arbete och svårigheten att fylla alla krav, 

som vid flottans mobilisering år 1914 ställdes på örlog,svarven. 
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Den redogörelse över de tyska undervattensbåtarnas rent 

militära operationer under världskriget som amiral Spineller 

Jämnar är av ett mycket stort intresse. Det under åren 1914-

1915 använda systemet att låta undervattensbåtar uppträda 

ensamma visade sig snart giva alltför ringa resultat och man 

gick därför under år 1916 in för planen att bringa grupper 

av undervattensbåtar t ill läg·en för anfall under samarbete med 

den egna flottan , vilket syst em sedermera visade sig medföra 

111ycket goda resultat. Det framgår i detta sammanhang fullt 

klart, huru som såväl undervattensbåtarnas taktiska samarbete 

med egen huvudstyrka som deras användande för strategisk 

spaning och för bevakning helt baserar sig på en effektiv för

bindelsetj änst. Tänker man i detta sammanhang på nödvändig

heten av att kunna med säkerhet få fram ett meddelande till 

en undervattensbåt, vilken av olika anledning·ar, såsom att den

samma befinner sig i närheten av fiendens kust eller hans 

sjöstridskrafter m. m., är tvingad att hålla sig i nedsänkt läge 

eller på betydelsen av att en undervattensbåt kan avlämna en 

spaningspost på långa distanser, inser man lätt av vilken ofantlig 

betydelse en god radiotjänst är för ett effektivt utnyttjande av 

undervattensbåtsvapnet. Av en utomordentlig betydelse är 

givetvis även befintligheten av effektiva medel för signalering 

i undervattensläge. 
Till det varma förordnandet för användande av den stora 

undervattensbåten, undervattenskryssaren på 3,000 ton och 

däröver, torde vi icke kunna ansluta oss, enär ifrågavarande 

typ alls icke är lämpad för våra förhållanden. Undervattens

kryssarens verksamhetsområde är den vida oceanen varest den 

tack vare sin stora aktionsradie och sjövärdighet samt sina goda 

offensiva och defensiva egenskaper bör utgöra idealet för en 

handelsförstörare. Hos oss bliva förhållandena helt annorlunda. 

Vad vi behöva äro undervattensbåtar, som i förening med g·od 

sjövärdighet, aktionsradie och beboelighet samt goda offensiva 

egenskaper, vilket möjliggör ett effektivt utnyttjande av dem 

inom våra jämförelsevis små sannorlika operationsområden, 

även äro jämförelsevis billiga i anskaffning så att erforderligt 
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antal kan anskaffas. Antalet undervattensbåtar är s ... lvf 

av den allra största betydelse varmed doc] . k J a allet 
k l. - .. .. ' { Ic e vare sagt . 

va Iten skall orattmatigt stå tillb k f'" k . att 
a a or vant1teten 

.. ~tt un~ervattensbåtsvapnet även i framtiden bl' . 

g~.n~·hgen nodvändigt såsom en integrerande del i e~~ o~nd
SJoforsvar och att dess betydels f" l .. d o lands 
. . .. e or an er med vart mTt" 
~~ograflska l.ag:e enligt erfarenheterna från , världskriget ~~~r
ar ett obestndhgt faktum Den f r . t d a s, 
håll f k . . ar Iga en ens, som från vissa 
. ram ommit att förlägga tyngdpunkten av v o t ... f .. 

bU under tt bot ar SJO orsvar 
va ens a svapnet eller rättare sagt till dett . f.. . . 

med fl 1 · a l or emno· 
y g- oc 1 mmvapnen är emellertid av den art att den o t"' 

r:ned all kraft bekämpas. Det med kraftigt artilleri best mas e 

overvattensfartyget är och förbliver allt... t d .. yc~ade 
f d l. 

c Jam en oundganghg· 
er or er Iga stommen i allt ... f" . en 
detta för fackman SJO orsvar. Kan man till stöd för 

vittnesbörd är nen helt uppenbara faktum lägga ett bättre 

r t den tyske amiralens och undervattensbåtsspecia-
ls ens yttrande · »Slagfartyg t k l'k c 

d t h.. k d : . o e ommer l som förut att förbliva 
e ars an e 1 kng pa havet». 
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Ytterligare ett förslag till omläggning av 

sjökadett- och fänriksutbildningen. 

I ett föregående häfte av denna tidskrift har signaturen 

J. S-n framlagt »Ett förslag till on1läggning av sjökadettutbild

ningen». En granskning av detta förslag· föranleder mig dels 

till kritik av detta dels till avgivande av ett annat, vilket på 

grund av befälsutbildningens natur även kommer att omfatta 

fänriksutbildning·en. 

I vad J. S-n framhållit beträffande nödvändigheten av att 

öka sjökadettutbildningens längd, vilken ökning är en direkt 

följ d av sjövapnets utveckling, instämmer jag hdt. Frågan 

gäller endast lämpligaste sättet, så att ökningen dels blir så 

effektiv som möj)igt, dels ej i ekonomiskt avseende drabbar 

kadetterna (fänrikarna) själva och dels ej heller bliver för 

staten avsevärt dyrare än den nuvarande. 

J. S-n vill lägga hela ökningen i utbildningstidens längd 

På den teoretiska sidan av densamma genom att framflytta 

långresan till en 4. årets kurs ombord och på hittillsvarande 

långresas plats (i nu gällande utbildningsplan benämnd för

beredande kurs ombord) inlägg·a l. årets kurs i land. Denna 

omläggning anser jag ej riktig. Även om vissa humanistiska 

och tekniska ämnens omfång behöva en utökning, så torde dock 

den praktiska utbildningens behov av större plats vara ännu 

starkare. Flottans fartygs och vapentjänster hava så utvecklats, 
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att de numera behöva sina speciella praktiska skolor och med dessa bör en fänrik hava haft någon kontakt, inn an hans utbi:dning anses fullbordad. Sker icke det, kommer han att bliva allt för ensidig·, då han efter några år som officer v~ilje 1 sitt specialvapen. Detta gäller alldeles särskilt dem , vilka sedermera uttagas till stabstjänst, och vilka måste besitta gocl kunskap om de olika fartygs- och vapentjänsterna, en kum;l\·lp, som den uteslutande t eoretiska undervisningen i Sjökr igshi)g. skolan icke bibringar dem. Enligt J. S-n:s förslag kornmer den nye officeren vid utträdet ur sjölcrig·sskolan, trots den förlängda utbildning·en praktiskt taget ej att hava haft ko'1takt med andra stridsfartyg än pansarskepp (pansarkryssare) och ej annat vapen än artilleriet, ett förhållande, som må hm·:.1. varit tillfyllest i slutet på föregående århundrade, men som <efter undervattensbåtens och flygfarkostens tillkomst, torpedens oc:h minans fulländning icke längre är berättigat. Härmed är icke påstått, att fänriken skall vara fullärd inom de olika far t~·g·soch vapentjänsterna utan han bör enelast hava haft så mycket beröring med dem, att han dels om behövligt kan användas pa officerspost på specialfartyg eller i specialvapen dels kan vid sin tjänstgöring· som officer bedömma dessa fartygs och vapens inbördes värde eller m. a. o. hava förskaffat sig· ett gott taktiskt omdöme. Visserligen kommenderas enligt J. S-n:s förslag elen nyutnämnda officeren till torped-, u-båts- och min skolorna snarast möjligt efter officersexamen, men på grund av den korta tid dessa pågå, ungefär l I !z månad, bliver hans vistelse vid resp. skolförband väl kort för att han skall få någon verklig behållning av densamma. Dessutom torde hans ankomst och avgång· liksom förläggningsfrågan under pågående skolor komma att förorsaka en del bekymmer och menligt inverka på skolornas övning·ar. 
I det J. S-nska förslag·et kommenderas kadetten under .f. årets kurs ombord på långresefartyg. Förslag-et i fråga tyckes innebära att den hittills antagna kutymen att långresekommendera de sex äldsta av andra årets f~i.nrikar frångås, t.v eljest skulle dessa sex få två långresor å rad. Följden skulle 
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. tt lo O" sefartyg·et o·år ut utan fänrikar men i stället bl va a anore . . o fl t l 
1 

d et t 10- 20 tal flaggkadetter ombord, vilket . ~r ett _er a. me · k ·· t t förorda Vad kadetten SJ alv betraffar, n punkter re e ar a ·. .. . . o . .. sYrde dels det stora tillskott i SJOmannabrldmng, som langresa~ to .. l t . utbildning·en dels synes eJ heller k"nke'· komma va sen 1 . s a J. • t. sot11 förutsätter studier för offrcersexamen orO" am sa ron, 
1 

o en. ·l rrda till en lånoTesa, lämplig-. Att den nuvarande ar:g ... for a, , .. l ~-d . t är återio·en en sak till vilken Jag· resan komrner va l rg c "' ' 

nedan återkommer. .. l ·t k d Med hänsyn till nu anförda synpunkter ar une er ec ~a s .. l . "lk t pao urund av olämpligheten att uppskJuta fors ao vr e o .. . b ... ~adet;~ns uppflyttning i avlönad gr~d ~ch d~:·rg-enon: er ov~ honom hittills varande ekonomiska formaner, aven maste om 
fatta fänril{sutbildningen, följande: 
Rekrytkurs i land (med Falken till elisposition 

under minst en månad) · · · · · · · · · · · · 
1. årets kurs i land .. · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 

J kadettfartyg· ... · · · · · · · · · l. årets kurs ombord l långresa .. ...... . . ... . . . 
2. årets kurs ombord, kadettfartyg . .......... . 

10 7- 30 '9 
15 /10- 30 4 

15 5- 10/ 10 
1111- 15/ 4 
15 5-10/ 10 

15 110- 30/ 4 2. årets kurs i land ...... · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 
3. årets kurs ombord (kadettfartyg·)' officersexa- 15 15- 10 ; lO men, utnämning till fänrik .. · · · · · · · · · · · · · · 
Förberedande fänrikskurser vid jagar-

division, undervattensbåtsdivision, 
l l l 11- 15/4 minsvepning·sdivision samt flygs w a · · · · · · · · 

Fänrikskurs vid torped-, undervattensbåt-
och minskola .. .. · . · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 

Förbindelsekurs för fänrikar · · · · · · · · · · · · 
Fänrikskurs vid skjutskola .. · · · · · · · · · · · · · · · · · · 
Kommenderad officer å pansarskepp 

(pansarkryssare) · · · · · · · · · · · · · · · · · · Utnämning till löjtnant (underlöjtnant) · 

1 '5- 20 16 
25 6--15, 8 
20/ 8- 20,'10 

1/ 11--20/ 10 

· bär förslao·et ingen Intill avlägganeJet av officersexamen mne_ o .. tt annan ändring av elen nuvarande utbrldnmgsplanen an a 
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långresan och l. årets kurs i land byta plats. Fördelen härav 
skulle vara att kadetten vid den framflyttade långresans början 
kommit något in i tjänsten och därigenom bättre kan drag·a 
nytta av den sjömannaerfarenhet, som en långTesa skänker 
Dessutom kan han även bättre tillgodogöra sig de tillfälle~ 
till allmänbildning, som besök i utländska hamnar erbjuda. 
Under nu rådande system äro de intryck, som den nyblivne 
kadetten får under sin första tid i flottans tjänst, då han 
kastas in i helt nya förhållanden (trångboddhet, livet ombord 
såsom sådant, första längre frånvaro från hemmet, en mångfald 
teoretiska studier, tätt kommande hamnar med åtfölj ande om
byte av språk m. m.) överväldigande och allt för talrika fö r 
att han skall kunna helt utnyttja resans möjligheter. Genom 
att denna resa kommer på ett något senare stadium, har en 
del av det nya hunnit smälta, och han kan lättare tillgodogöra 
sig· resan i sjömannautbildnings- och allmänbildande synpunkter. 

En nackdel är, att den möjlighet till tidig gallring, som 
långresan enligt nuvarande system erbjuder, bortfaller, men 
denna nackdel torde i någon mån kunna kompenseras genom 
att väl utnyttja segelfartyg·et under rekrytkursen. 

Officersexamen avlägges som hittills vid slutet av 3. årets 
kurs ombord, kadetten utnämnes till fänrik och fänriksutbild
ningen tager sin början. En av dennas uppgifter är att åt 
den nye officeren giva någon kännedom om de olika special
vapnen, innan han själv; specialiserar sig. De vägar, på vilka 
man kan nå målet, äro säkerligen flera, detta förslag angiver 
en av dem. 

De nyutnämnda fänrikarna kommenderas alltså att under 
tiden 1/ u- 15/ 1 g·enomgå förberedande kurser av 1-2 månaders 
-längd vid de under vintern rustade småfartygsförbanden och 
vid flygskola (avkortad spanar kurs). Under tiden för vår
skolorna embarkera de på någon kanonbåt, som under lämpligt 
antal dagar och vid lämpliga tidpunkter uppehåller sig· vid 
dessa (eventuellt även någon tid vid kustflottans flygstation) · 
Härunder beredas fänrikarna tillfälle att deltaga i lämpliga 
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{ivning·ar. Under förbindelsekursen förlägges fänrikarna till 
sjökrigsskolan (förutsatt att inkaserneringsförslaget bliver 
o·enomfört, i annat fall till någondera stationen), vilken vid 
denna tidpunkt på året står obegagnad. Vid deras slut kom
menderas de på pansarskeppen, genomgå sin kurs vid skjut
skolan samt kvarstanna på resp. fartyg (förutom de sex, som 
skola på långresa, vilka efter dennas slut ånyo kommenderas 
}Jå pansarskepp) intill tiden för utnämning till löjtnant (un-
derlöjtnant) . 

Förslag·ets brännande punkt utgör förläggnings- och be
spisningsfråg·an under första året intill tiden för vederbörandes 
embarkering å pansarskepp. Det gives ing·en annan utväg· än 
att ombord förlägga dem i mess (under förberedande fänriks
lemsen vid jagardivision å undervattensbåtarnas depåfartyg). 
På grund härav bör lämplig reduktion i officeersutrustningen 
anbefallas under första året. Tillfälle till komplettering kan 
beredas under kursen vid skjutskolan, då pansarskeppen äro 
förlag·da i huvudstadens närhet. 

Förslagets fördelar förutom en del redan framhållna äro: 

Den unge officeren kan på grund av god allmän kännedom 
om de i en flotta ingående fartygen och vapnen specialisera 
sig på det, för vilket han känner sig ha den största fallenheten. 

Inga ökade kostnader för individen . 

Ing·a rubbningar i tiden för befordran till fänrik och 
löjtnant. 

Förslag·eet kan prövas utan större rubbningar 
männa organisationen. 

Förslagets nackdelar äro: 

den aU-

Fänriksutbildningen blir något dyrare för staten än den 
nuvarande dels g·enom att en extra kanonbåt för förläggning· 
av fänrikarna behöver vara rustad under vårskolorna, d2ls på 
grund att gångtiden för ett par fartyg· i de stationära små
fartygsförbanden något bör ökas. 

1'idskrift i Sjöriisewlrt. 24 
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Mindre bekvämlig·heter för individen under första fänriks
året än hittills. 

Den allmänna tjänseten berövas första årets fänrikar under 
10 månader. 

Karlskrona i juni 1926. 
E. Boldt Christmas. 
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Meddelande från främmande mariner. 
l\fecltll'lcHIC r·l~tn Mm·instaben s Ut .- ikesavcklning. 

(:\In j - J u ni l'l2G). 

England. 

Slagskcppe t »vValspi1c», som sLa t'ell:Hl c.s :i Devonpott den :1.1 oktober 
1912, s,jösattcc; elen 2G nove milc•t· 19l:3 och in .'ial.tes i t.j:in.st elen 8 mat·s 
1915. Det h ade elit lwstat f: 2,52J,1 ~ 8 oc:il llols att fa ttyget med nu 
vaTa nde fm·dt·in~aJ· pa elt slag.-; l; epp ej ]; a n rtnS!:'.'i fullt modcr·t tr, lln.t ' 
;u11iealitetet ansdt de t fot·U'ar·and.c• llllclel' e n aYsev:ir·d t id framiil tt tg·önt 
ett synnc1:l igen kn:tHigt tills l..:oct t ill slagflotta n. Fa ~·tygcl hat· dädör 
i't varvet i PcH· Ls moulh und e t·galt en betydande ombyggnad föt• en kostnad 
n v f: G34,GG3. Ombyggnaden h ::u· medfört en fullständi g för·:incl t•i ng a1r 
fartygets ulscc ncle. Bclr·äffando ~indrin gnJ:na inombo 1·cls luu· yt.te;r st 
obetydligt ofJic:iellt meddelats oc:il cEt nu fm·tyget mg:Ht ti ll Medel 
havet för att ing/1 som flaggsl\epp i a mi.t·a l. lCeyos' cs kacle,· ·j .tällct 
i ör »Quecn ]i:l izabe th », komme1· d et säkc t:Ji.gen nU till(lr·nga sig stot' 
upp mä1·ksamhc~t. 

D :'. Osc:. P a1 ker hm· i ~ il t a t·hcle »Sil ip;; of the Hoyal Nit.\'}'» be
iecknaL dc »\ Va tspito»- kl<l . .;-'cn t illhö r-aJhlc slag . .;l;epJWn .som dc bästa i 
Y:i.rlcl :~ n. Han .;iigeJ·: »Dc ii1·o .; lagskcpJl med n:is tatl samma I:ut som 
slag lo·yssan', men i mol.c;alt till dessa lwva dc ej l'ödorat n~tgot i 
hepanst-ingens sty d;a, u tan ~it·n rct·l;lig:l, . .; nabbgitencl e slagskepp hos 
v ilka hög fa t·L har ct· natts utan att man hlirit ·tntn gen gö1·n någl'a 
ins l;r~in l;ning,u· i dc1.·as lllilit,ir·a ogensl;apon>. 

(.:\fayal ancl ]\[ilitary Hcconl ele n 2 juni 192G). 

T icl slnilte n ihe Na1·al and :\[i ii tm·y l ~ec·oJ·cl för el en 2 .juni 192G 
innehåller on adi k~l om :jagm·n:ts deplacement. De 11 l y<lct· : »Dc tvi't 
jagare som sjv;-;attcs i januar·i inncvat·anclc iit: och Y ili\il ii1 o clc fö1·s ta 
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som nybyggts seela n vapenstLlJesLandcL, :iw .ic ke, som allm~inL t 1 ., 1 ~ 
~ystc tJa l'lyg. »Amazo n» har ett deplacement a1· J ,:330 tons oc:h ».\ 1, 1: 

buscade» J .210 tons, Emellc1·tid iiro lliida hcriiknadc för en fal'[ a 1 
37 knop, den l1ögst::t som J1i.Ltills upp11:\tts av nägot fa1·Lyg. 

De i » W»-klas~en ing~Lc ndc jagtu·na, som visat sig Yara goda, ], 1.,1r. 
tiga f;u-tyg och ulmiirkta sjöilatar, ha1·a ett. deplacement av nw11; 111 
1,275 och ·1 ,350 tons. De hava e n l ii ngtl av 91,4. m. oc h en med e l r. 11 .1 

nv 3-1 linop. Unclc1· f'örut,s~iltninc att en J·eduklion av clcplacenH;~ Jll'[ 

La n YCJ·kstiillas ulan att denna medfii1· en minskning av den llöd.-änd i.~" 

farten oc: h aktions t·ad.ien , föJ·efinna s e n Yäxandc op in ion till fii un·•n 

för mincl1·e jaga 1·c och ryktesvis h:u: f'ö1sp01ts, att dc i. nvbyggn :td,

r,l·ogrammet jngi\endc jagarna skoL1 el'11~tl l il ett deplace ment ]Ja ll lll

]{ t .ing 1,000 tons. 

Trot::; att ett ö,·er 90 m. längt sln·ov utgör ett stort m äl föl' rkn 

lioncent1·craclc eld, som en jagare ch·ager p ä sig, m edför dock en ii k:~<i 

s torlek en möjligltct till stöere bränsle l'öt-ri'tcl, vilket ä:,· av synnel'li gl'n 

s l or bcr~H i e l se föt· jaga1·c. som ingå j en sjög~Lende flotta. Ami a 1 

Jell.icoe p~tpcbn· Yicl llppl·cp:Hlc tillLillen i. sin bok »The Gt·:cml l"lcd>> 

hur nödviindigt det Yar att sp;u·a ,jagaJ·Jws brii.n slcf'ölTiitl. Dett<1 Il ain

gick i. synn er·he t unrl er Jntl a nclslagct, d:\ Ami1·al J ell.ic:oe fn1kt-ad c :dl 

nägra a1· jagarna sku ll e taga sä h ~u·l p h sitt hJ·iinslcfö1·1·åd, alL dl'l 

iclic skull e hava Iii-a t' till 1 ~iC' kligt fö l' gang ater lill England. 

F m-tyg:'n i dessa flottiljc'l.' l1acl c e Lt deplace ment viblande mell a n 

f'ö O till 1,000 tons, en medelhingel av 82,3 m. och oljeför'.l:äcl ftan :211 1 

till 300 lon K iHeclclfm ten var 34 liilOJl. 

Väl'Ct.e t av en ökn in g av f;.u·.ten med en ell e r ha 1\llop, Yilild 

inneb~. t· en stöu·e ökning av lllilskinl,r;Jflcn m ed itLföljanclc ökning :n 

bränslcl'ö1 T;\cl och dcplacemcn t, syne~ \':u a tl·j 1·claktigt, En f'ö J·biiltl i ng 

::v sjöege nskapeu1a ii1· tJ·ol.igcn v>iHl n1 c1·a ii n e n cxku knop. j\ n11t1 

iie det e.j f'nstslagct, lHJHJ\'irla de nya jngauw ::;kola bliva miiHlt·c :in 

rle senast byggda. men det Lycks v:.wa [ullkoml\igt klart, atL man ]\(l in

mer alt inskt·iinbl p:t na.gon :11· cle h ii. 1· ora n bc1·Ö1·da egJCn;;:kapel'l\ <1 <11'11 

Y.i hälla f'ii1·c , att J·<.xluceJ·ingen komme ;· att d1·abba ma~k inln·arten . J-n 

ökn in g aY angll'.)'C:kcl h~n i1'1·:"1gasalts ~•t~om Yill<Utrle ett <il.l att min "'''' 
maskine1·~ els ,.i k t». 

Atl b ,1ggandet a\' m.in[;\l·tyget »r\dvenlule» e.j IJedJii'C' m ed Jl iili·,,n 

synnc1li g Lu·t ft·amgi·u· av alL tlet l ades p:\ stapel'n s:\ tidigt son1 i 

noYem bc1· 192 2. Förd J öjningen tm de ckl\'j ~ be t o ]J<t att uncle t· byggandd 

en miingcl föt·iinclJ: ingal' .i d e m·spt·ung]j o·a .;·itn.iJwm·na föl·Pl:~ gi!-. 

l\Iecl etl ckplace me nt av 6,7-10 tons ii1· »,\.cly~n tu t·e » a\~eclcl nlt gö1·:1 1'11 

högsta Ltl'l :w 27,13 bwp vid 40,000 JJ!c·. 
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D;'L be,; lyc liningtH il tl enda~[ ulgö t es av 4 12 c m, li;1lloner och 4 3 pclt·. 

]ianoner, synes »ri.dvcntui·C» j !J :indclse lien blir anfallen bliva h~invj sacl 

"tt s kydela ~ig genom sin höga. Lnt, i synnerhet som man kan utgä 

i[1 ·~tn att intet fientligt 1m·tyg m ed l'iinnodom om »Acli·e nt ures» uppgift 

ville taga l i sken av att jaga. 

Huruv id a ett övcl'VaLtensf'artyg är den bästa typen av minut\äggare

f11.l'tyg är tl•ivclaktigt, a nse1· Uclslu'iftcn »t he l\aval and .\Lilita.1·y Rc

eord », m· v illi c n denna nrt.il\ cl ~it· hiimtad.. Tyskm·nu VCl'lis lällde clc 

n esta min o.:ing:n·na fl-~Ln u-b~tlal' och s~t.v >i l U. S. J\ . som Japan hava 

gittt in fö1· u-b~Ltar, speciell t ntrustacle fö1· minu tliigg nin g. A andra 

sida n ELr man, anser t idSlir.iHe n, utgh fdm att England, som iige0• n1e1· 

första hands hännedom om Hrägavaranclc problem ii-n nä,go n annan 

sjömakt., ej u tan orsak beslämmct· sig för att för clctla iindn.m~Ll b ygga 

övervattensfartyg. 
Slutligen anför tidskr.itfen, att som sUil för ett s~tclant beslut k a n 

fra mdragas att »J\clvcnlure» lmn mecUö•.·n mängdubbelt större antal 

minor än en u -b~Lt samt iir betydligt snabbm·c ocl1 llat· lättare aLt exakt 

kunna bestämma sitt lä.gc. 

Sedan kl'igets slu t hava nybyggnacle\;·n a av vitra l\rigsfartyg berett 

oss m~wga gn1sadc föl'l1oppn.ingar skl'iver Army, Navy and Aie Force 

Gazettc. Lerc r·anscn av jagarna ».~lll,lZOn » och »Ambuc·ttrlc», vilka skulle 

Yar it färdiga i slu tet :tv mars, uppsköts föt·st till juni och är nu ytter

li gare framflytil'Ld till ,wgusti. Dit man ej iit· säli ct· pä att yttlerligaxc 

uppsl,ov jcli e l\an ifrägako mm a, förefinnes 1·isk föl' att hela somm.a.ren 

lmmmer att fölflyta utan att flottan fär tjlffälle at1t p1öva dc nya 

fartygen i veddig tjänst. 

D e kryssare, som byggeles lllKicr Ju·igeb senare skede, sy nas icke 

hava varit i fullt tilHtcdsst:ilJande ski ck , trots att de v0,1·o under 

:n·betc i närma1·c åtta. ci.r. S~tlnnd a ~ir ombrm:l ä »Eff'in.ghmn» - avseeld 

l'ö1 · tjänst i Ostindien - ventilationsanOlcln.ingarna otillräckliga, »Emc

ralcl » nödgad c.s om1cdl'lbnrt cl'ter ankomsten till Ostindien i'ttCl·vända 

till Malta för rep m atio 11 e :· oc:h nu senast m~tsLe umler tre m i[naders tid 

siirsl\ilda prov företagas med »Enterpl-ise», .innan den ],an utsiindas för 

att avlö,;a »C.:ah·o» . 

»Huru mycket sl, all flottan t:educeras innan de n anses liten nog» 

fr~Lgas .i H ampshire Tclcg1 ap h and Post den 28 maj 1926 varjämte tid

ningen i n eclanst~tcndc tabell vi:mr clc insln·iinkn.ingal!, som t. o. m. milj 

1922 hava företagits inom de o l i Ii a fartygsklasserna: 

Slagskcpp fullt rustade 

» med reducerad besättning .. ......... . 
)) av.n1stallc 

Juli J914. 
37 
30 

l 

Maj 1926. 
]2 

9 
1 
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Etj'Ssan' fullt J · u ~tade ......... . ..... . ..... .. . 

» mecl J:ed uc:entcl be~ättning ........... . 

» a \Tuslade .......... . ........ ..... . . 

Jagare (ink]. I'Joll jj jleclat·c' oc·h to Jpeclb;ilcu') 

» l'ullt J: ll s ladc' ... ...... .. ..... .... . .. . 
)) 

)) 

V-bata:· 
)) 

)) 

mecl Jecluc:e,~:cd hc<ittn in g ... . ... ... . . 

a n·ustacl e ... .... . . . . . ..... .. . . .... . 

l'u ll t l'lJstadc .... ... .............. . 

mecl J ecl uu' J·ad hc>.sitll nin g .. . . . . . . . .. . 

aYrustadc . .. . . . . . . . ... ... . .. ...... . 

lj.J :j J 

G+ 7 
2 

110 Si 
1')2 11 :: 

11 (i 

72 .J( i 

~ l 

. 0m man, fol'lsiitleJ · t i el ni n gen, medJ·~l;naJ· sa m tligr1 Jn ·i gslcu·t n; i 
11

_ 

klu si1·c h.jii.lpl'a :·tyg av nll u slag, bli t· s lii lln aclcn me ll an floHan s ~t.11 k:t 

nu och vi d bötjan a1· \'iil'lcb lit· iget iinnu me1·a I'J·a mtriida ncle. Siff
101

.
11

a 

J1U iiro: 210 [a ; Lyg /'ull t nt stacle, 201 med tccluccrad o bc'sättningm · 
01 

iJ 

24 avntstncl c mot .I' I'S]l.. 30G,:302 O(' h 18 . Flottan iir nu enelast et l skc,l
1
·tt 

utav \·ad elen Ya r p ä föt·so mmm:on l ')JLf. Under k rigel \'O' ~·o ie l;e blot l 

1,211 ln'i gs lm·tyg· utan ii1·en 3.8:i l hjiilpf'a l'(,yg f ullt 1us tado och lll'· 

m an n ade. Den slagflo tta, so m England nu i l1 iinclelso av mobil:iser inu· 

kan siincl a t ill sjöss, iir minclt·e itn en tredjedel av Yad den nw Yi~ 
Yärldskrigets utb1·ot t. A n talet li t.j'SSaJ·e llcr· rcd ucontls med mer ii n 

h älften och av jagare O(' lt n-b:Uar :Uet·.,t:i GG % a1· det antal, ,.;om 

förefa nns i juli 1914. J sa mha nd med att hund:·atals r,n·tyg ut t·att

geJ·ats lwr även i'lottans pe1·.sonal minskats, oLficersli{tt·cn mecl 17 % 
och personalen i sin helhet med 31 % d. Y. s. i clet n ärmasto med en 
tredjedel. 

Den nya n-bi.ilen »0 l», som lades pA s tapeln i. ma :s 1924 p:\ l 'ani'L 

i Cilatba m, har e1'11 itlli t namnet »O boron ». Detta iir den första engel,,k;t 

11-bilt, som CJ'h ~tlli L n a m n i ställ et föJ· d en bn1 k liga hetee:kni n ge~ med 

hol\stav och nummer. Fmtyget, som betin ga ~· en kostnad av ,c 390,5.1:3 

hodi knas l'm·a f~l'C!igt i apl'il 1927 .. 

(Hamp . .; JJi ·:e Tel eg1·a ph a nd P o;;t den 4 juni 1926). 

l\Ied en \·ecl,as mellan ,~um besö ktes Malta i s lutet av ap :·il av tn'niJC 

Ilottiljlechu·e med samma namn, niimligen elen f't.·anslia oc h den il a l i

onska »Tig t·e». Den fört·a ii r Y ii delens stör~ta l'!ottiljl edaJB ,lll ed d t 

deplacement av 2,3:59 tons sam t bestyckad med 5 13 C'lll. kanonct·, 2 71 

mm. lufh·ärnslwnoner samt G tot·pecltubc,~ . Faden iiJ · 35 1\iwp Yid 
50,000 h h. 

Den senm·e har· ett deplacement av 2,163 tons. Bestyck ni n gen u l

göres av 8 12 cm. ka none.l', 2 76 mm. lu[ tviirns kan one t· sa mt G to i'pc·d

tuber. FaLten ä1· 35 knop och .maskinstyrkan densamm a so m. hos dl'll 

fran ska »T igt·e», v i.lken dock har en s töu·e ak tio nsJ·adic, enä t· den k:t!l 
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mbordtaga 540 tons b6inn olja uncl e1· det att den italiten:-;l;a »T igt ·c'_s» 

~örrilcl ej kan uppgå till met· ~in 400 ton~. Det it:cliensk~ fm·Lyget a,r· 

inrett för orubordtaf!;ando av GO m1 nor; fot' det f. t·anska Io1·ellgga wga 

officiella uppg i ft~r i detta hiin seoncl e. . 

(Army, ?\avy and Air Force Gazette elen l m aJ 1926). 

l\Iedclha1·s f'lottan ha ;· under si.na nyligen al'slutade manöVJ·ar IöJ.e

tagit en rckonstnJ!\tion av ~; Jaget vid Jut.La nd. Jn ilet iir· bekantgjort 

·om resultatet av opet·at ioner11 a; man vet endast att desa mma under 

aYseYät·cl tid mttste avb ;-ytns ti ll föl jd av tjocka. . . . 

(.\iaval and i\b li tary Hoconl den 9 Jlllll 1926). 

Den nu vm·:1nde Comma nder-in -C hi ef i Plymoutlt a mi.J:alen Si1· Ric

]card .Pi1illiw o.J·e avgiir från s·in befatt nin g elen 3. 11ästkommandc ok~ 

tober och til.l hans efted räclare h at· ub1ämnts viceamiral en Sir R udoll 

J3entinck. (II<unpsili•. e Telegl'a]Jh and Post de n 4 j uni 192G ) . 

Frankrike. 

De nya fransl;a ln·yssa t·nas färdigstäl lande gä r· l ångsa mt, vilket _fär 

tillskrivas det fai;Lum, att clc i förhällande till s itt de placement aro 

11tan j iimfö;,·else dc masl,instarkaste fartyg som exis tera, clil de fö::v äntas 

u tveckla 110,000 hkr., unde 1 ~ det att 80,000 och 90,000 hkJ\ <tr den 

nomindla kr:>ften hos clOJ'as hrittislin, amel'ikans l'a oclt spansk a 8,000 

tons meclbivlm:e.. »Du guay-'J\·oui.n», so m. ici1· byggd ·i Brest oc h den första 

.av sin k l ass-, kan man siiga an vändes som försök fartyg. K1·yssaren 

skulle egen tJigen vari t Eil'Cl i g i docom be1· 1924, me n blev försenad till 

följd av vidtagna mocl ifikatione',' och fö1·biittrin gar i masl,in- ocl~ eld

t·ummen och fö l'lJiittr ingarna fort gii, a llt jämt. Den 5 sistlid ne maJ liom 

hyssaren vid ett full kra fts prov upp till 33,5 knops fa:t vid 90,000 

hkr. (0,8 av m:txi m i kraften), v ilket; resultat ii r jiim ~tiill t med dem, som 

upp näclcles av elen engelska l;ryssaren »Emerald >> och U. S. A:s »O.ma ha»

kryssare. All t f unktioncrad:e utmii1 ·kt och fartyget slcötte si g gl ä nsa nde 

i hög sjö. Endast en obetydlig sk ada uppkom ä lcondensortuberna. 

För att .iep m·er·a denn a beslöt che fen att ~t lo'eväncla till var·vet i Brest, 

varvid kryssat·en fick sina p1:opellrar skadade, villcet torde föro:snJ;a_ en 

förse nin g på någ.r-a m ånadbt'. Olyckshändelsen lwm m ycket olagh gt, 

{!tned a n man hoppetts att kryssaren s lwlle 1\Lmnat es kortera pragidenten 

'Vid hans En glandsbesö k. 
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Systcrf;.u·tygen »Lamoltc-Plq u et» (Lor·len t) och » P.t-lmauguc1 ,, 
(Brest) äro l\lm·a l:öt· sin a provtu.tet· och torde bliva l'ilHiiga [öri<t, cLt 
man ii de m dragit förlid av de dyrJ,öpta el'farenh e te. l·, som vunni ts fJ· <tll 
»Duguay-'l' rouim>. - 10,000 tons l\l')'Ssmen »Duquesne's» byggande Io .. _ 
cet·as i Bt·esl, cliil' el en l öpte av ~tn pcl)t s istlidn e dec:em bc1 ·. 

Allmiint anses a tt örlogsvcu·ven vid nybyggnad äro aYgjott undt'l
Jägsna de bästa pr ivata vm-ven. Sålund a l\Lmdc dc med Rateau-tu.J·bint'l' 
försedela flottiljlcdmna »'rlgTc» (l)yggcl i Nantes) oc:h »C hacab> (b1·g'-'cl 
i SL. Nazaile) p ä 2,400 tons u t röra sin a provtu;~·cr p~t rekordtid uclt 
uppn åd de b~td a 37 knops fart. Systerfru-lyget »Jaguar» (byggd i L< wi 
cnt), som slmll e Ym-lt färdigt ett är tidigat-c, hat· svil\it fönä n Lningarna. 
Jagaren utsattes Jöt· för stm·ka päfrestnlnga.t· H~clan fö1·e sjösiiltni ng<' n 
och. därför m~tstc c1css kondensorer omtubas. Den 18 s istlidne m aj· gjol'd<' 
jagaren 311,5 knop under ilttatimm at-sprov och ]\uncle icl\c komm a llJlJ l 

till mer än 34,8 lmop, ehuru 52,000 hkr. utveckl~tcles . Jagaren ät· byg'-'d 
~~. statens va.1·v, lwnstr ueracl för 35,5 knops fm·t vid 50,000 hkr. och tu 1·

bin e.r.na äro l evererade av Indret-verket. Bädo »Tigre» och »Chaca l» 
uppn ådde 36,7 knops far t vlcl 57,000 hkr. »Tlgre» har nyligen hcsöhl 
Malta m~d amiral Violette omb01·d och strandade fö1· nägon t id sedan 
på en sandbank utan att taga skada; olyckshändelsen tillskrives OYan:t 
vid manöv1·el'in gen av do mycket Unga fartygen. 

l\Icd de nya u-b~ttarna är belätenhoten allm iin.. »Rcquim>, 1,,)1)0 
tons, byggd för oceanoper-ationer (förråd för en m:·tnad s cspecllti on) ha 1· 
visat sig överträffa alla förväntningar; m anöverfö.r·mägan, hitthanterli g
hcten, beboeligheten, dylmln gs:- och stricl segenslmpe.rna lämna intet ÖY
rigt att1 önska. »Hequim>, som iir elen fö:tsta i sin serie, skall i nn e
varande manad före taga en expedition fr~m Cherbou.rg till Dakm· sam t 
ilter t ill Toulon. 'l'v~t u-bätar fö1· Jmstfö1·svar et: »Sireno» oc:h »~aiaclc» 
pä 600-775 tons och bestyckade med tlo torpedtuber och l 10,2 c111. 
kanon , 14 ]mops fart, företaga sina provturer i B1·est och Yisa sig va.r<t 
mycl,et lyck ade. 

Amiral Dnmosnll, som nu är »Inspecteur Gene.c-·al rl es Forces navales 
cl,e l a Mediterranee», har hissat sin fl agg ä ett sjöfly gplan med vm't'L 
han ämnar företaga en resa fö.r inspektion av I<:or sikas och Nordafri l\as 
försvarsanstalter. Man fram h[tller det p raktisk a i elen n a ä tgä.l'd, en~il ' 
han p~t några U dagar hinner med ett a.t·bette, som eljest skulle tagit 
veckor i anspråk (Naval and Military RccOJ·cl elen 9 junli 1926). 

För att utr öna möjligh eten av att till sammans med l a ndstrid skrafter 
behärska sund et vitl Dover hava under april samövningar mellan armen 
oc:h marinen ägt r um utefter kus ls t.: äcl; a n Boulogne-Dunl;erqu e. 

I senaten har lVI. Halbcrti, som fön uneler mer i\ n tvä ~Lt' varit 
mar• i n mini ster, l äm n at en pessimistisk h umställning a v fö.rh~tllanclemt 
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vid n1m·in cn . l\L Haii Jet·Li s~igc 1 ' bl. <1 .. : »FÖl' bemanning av clc 72 beslu 
tade nybyggnaclc.t· av oli krt slag a,. Yil k a :32 i det n ii 1·m a~k' ii .. ·o LiHliga, 
behövs J' ör nä t·vnr and c utövc1· nu förefin tJi g personal yile1:liga.1 e 200 
officm·a t c ot: ll 2,000 man och :i· l ():3:3 lw mm a Yal\an~crna - föt· sarida 
ej J;rafti.ga iltg~ircier vicltagL1S Iör dE'Hls fy ll ande - att uppg;i. tUl 450 
offi cerare oe; ll 15,000 man . Dc;;sa n cclsl ~tc ncl e uts il,tc.r to.tcle Et till
skrivas <lels elen mlnsl\ade fö t·sl-at·,;,·iJj an och patl'ioLismen i Fmnkl'ikc, 
dels de oerl1ö ,·cla aJ1 sp 1·ål\ som dc nya ::; maJa 1-tygcn sbilla p it bemann:in
gen. De 12 jagarna av »Sinwun »-l\lassen om t ill sam man.-; 17,000 tons 
behöYa för sln bemannin g· 2, 100 man, el. Y. s. Ji .ka myc:l\ct som 2 sq. 
25,000 tons shtgs kcp p. 

Småfm·tyg mccl <1cn1s bcm nnnin6 och l lnclcl'itidl ii1 den ciJl·barasic 
och svagaste fo t men av sjiimukt». 

(N;wul a.ncl J\.Iilitary Reconl don 28 ap tll 1926). 

Mar inmini stern lwmmer i no m kor-t att föd>igga [ll'Cs itl cntcn ett för
sl ag t ill införandet av en ny unifm·m för o[fi ccl·cu·e och 1\·;tmh ~tllel· som 
sJdU häl'fö1·, alt fö·~- att YilHli g! · l\tmn a ll]JlHt ~icla vid officiella tillstäU
ningar oc:h v id mot tR.g ninga1 · och Li.~t.cr·, dii1· ancln1 ma1in ct-s offi cct·are 
äro näJ:varA.nd e, behöva <le fra n.-;ka sjöoffic:era.t·na l i k~om dessa en p arad
uniform och on uniform som säll sL1 pscl.rii J\t. TiJl ä r· 1903 fylld e elen 
broderade stora pm-ad uniformen lJi'ttl rt dess; t up p gifter. Den bars vill 
offici ella tillställni nga.r och vid mottagnin gar oc h fäste 1~ Till följd 
av den stor·a Jwstnad.cn för cles:-; anskaffand e blev den av:-;kaffacl nyss
nämnd~t år, mon åter.i nfördes 1912. Under ln·iget behövde denna tmiform 
icl\e a nläggas oc:h den bm-ttogs ätet·igen 1923. 

Efter kl'lgets slut lHll' vlcl flera tlllfiill en ft-amh ällits nödvändigheten 
av att sjöofficerarn a finge en paraclcl.dikt. 

Dc m1 rådande ekonomi ska föl'lJ itlla mlcna medg iva emellertid i cl\c 
att den gam l a pm·aclunifor m cn ~ttcrinföres och tlcn vm' dessutom icke 
vidare lämpli g som säll slmpsdr~il\t l synned1ct icke i varm a klim at. 

Den öppna rocl\en, som b lev I·cglemen tc.rad 1926, fyll er väl fo.rcl
ringarna på .en paradclräl\t, men den ers~illor emellerticl icke f.eacken 
eller smokin gen . Umler såclA.na föl'hålland cn har mat·lnministCJ:n be
slutat giva sjöoffice1·arna en si illslmpsd1·>.ikt, bestående av en öppen frack 
(nn ha bit ouvcrt) sa rnt v it l' äst och byxo r med guldgal oner. 

(Lo Te mps don 13 juni 1926). 
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Indien. 

FrLu1 E:alkuttcc medeldas att Ö>trnn, AtHl amane1·na i Bengalis im l ' i 1, 1, 11 
l\omma a l l bl iYa en n, ,- elen nya ind iska flottans s laL ionc l'. Då rc•ot ·g-,1_ 
n is;ltioncn a,- fiollan ii t: g-enomföHl lm m mc '· Bom ha y, va1·s van·sanlii 1-!:"'

ningar n u a ndinclas a1· tl1c Ho_1·a l Jn cl inn 1\Im ..inc, aLt bliva lluntd sii~, 
J' ör f lolt;tns ad min is lrati 1·a mn1clighctct·.. KiigTn, fartyg f t·ån di' n in d i,k 11 
Hoilan komma icke ;ttt ['öl'l~ggas ti ll Tt ·in co malcc (Ceylon) , som iit· n\'
:-eclcl >ttt h li1·n, en h j ii,lpbits till Singapot'C. Det ii c· clätl:ör so m roge1·in g1•11 
iimnnr uppt·iitla Ctl st.ation på Andamanernas vii-stkust i n iirhct.e n a 1• 

Vort i\Iouat. (The Kary. maj 192G) . 

Holland. 

U-bi'tlc n >)1\: X lJI» utg ick i slulcL a1· maj pö. en sju m ~madl't·s cx pt·
d i.tion t ill Hollti.nclsbt l ndien - de n lii ngsta di sta ns, so m tillr yggala g·t-; 
a ,- nä go n u -b ä t u tan csl\Ol t. 

Roulcn ii ;· lagd via AzoL·e1n a , Las Palmas, Cul·acao, Panama E all <l
l cn, San Ft·a ncisko, I-Ionolu l u, Guam , Yap till Sut'abaya, elit fa1·tyg<'L 
väntas a nliinda elen 12 dece mber. Uneler cspedi t ion cn konuna oceano
grafiska obscrYatione t: alt utföras. 

(Naval a nd Mil ita : ,- Record den 2 juni. 1926). 

Belgien. 

Mini ster.6rdet hm· be.o;lutat slopa tot·pecl bi\.tsflot tiljc n, Yarigcnom el en 
b elgiska flottan upphöt· a tt exister-a. 

((Da n;:; k a P oli t iken den 16 juni 1926),. 
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De sydamerikanska staterna. 

En g· t·ans lming· av dc syda tne t-iLans l\a state.t ~ J<lS fJoLLo1· Yisar, att 
de tre st atc t' mella n vilka en j;lmfö1·elsc k;w göt·as - Lh gentin <t, BJ·a
silien oc h Chil e - ha1·a i det u;i t·m asle lika sia lika örlogsJlotlor. 
Uruguays nc:lt PcJ·us JlotLO t: ;i1·o synner-l igen nbctydliga uneler det att 
J~cuador, Columbi a och Venezuel a ej h;\\·a ör logsflotto ;· i egentli g me
n1ng, -u tan (:' tld rtst ett ku slskyclcl, .som me ra fungcra1· so,m sjöpolis. Do 
tre stö1·s ta sta ternas flottor ii ' o CllclasL av;:;c-cltl a alt u tgön1 skydel vid 
eventuella fii1TeekE nga1· slatet.na emell an och unclct.' elen nu varandt' 
politiska s ituationen ii.i· i ntt.·essct inom 1·esp. flo tto r· i m-iktat endast p;t 

att vicllllakLII:l.lla el et som J·cclan fö1·<'f i n ncs. 
I Marine Hun{lscha u, h;iJ'tc 5, 1926, angivas lK'clan anförd a hygg

lJadsplaner föt· följande staleJ : 

Argentina. 

I sl utet av sistli det iit· antogs olt föt·slag om hcvi1janclcl av ett 
anslag p:i 200 miljonc i' guldpeso~ att a nviindas t ill ilygganclet av ett 
hangmJm·Lyg, u-b:Har oc h ny'1. l\i ·ys~ai'C (e1·s;ittnin g Iör äldre siida na 
av vill'a A11gentina iige r dels 4 p ansat·k t'.)·ssaL·e p;\ 6,4.80 tons, byggcl;i 
åren 1895-1897, dels 2 l\1·yssa re p:t 4,780- 3,500 tons hän åren 1892 
och 1895) . 

Utföramlct av dessa p la ll e t· synes fö t· nät·vaJ·ancle ej h ava ava ncerat 
synnerligen l ängt. 

Brasilien. 

Då m edel ej finnas t illgii11gliga fö t· genomfö1·ande t av de för-slag 
som föreligga till siiväl ny byggn;Id Ct' (en Lc-yssa t·e p i.l 10,000 tons, S 
jagare oc lt 5 u-b:Uar') so m fö1· er siittan<l ct a v iiJclrc hjillpfa :{yg, lli1l' ·t·e
geringcn v;int sig till el c enskilda fijl'i)ltndsstatc : 11 :1 och fö t·eslagit dom 
att ställ a ti.ll förl'oganclc en femtedel ;w clc medel, som ;iro bchiivllga 
för flo ttprognumnets genom för::tncle. lXt detta f ö: s l ag e nelast a ntagits 
av en del s tate1· ~i r o ut~il\tcrn;t föt.· p :-ogt·amrnets 1·c;tl isc t·ancle, tt·ots aLL 
det godkänts av pa1·lamcnLct, för n iit·varancle ganska smi'r. 

Chile. 

Likso m i B.t asil ie n hat' bt·i stcn pii. pcnn in gemeclel gjort sig gäll ande 
icke blott beteäffande anskaffandet 'w c t·.,ättnimg för ;ddt·e fa1tyg ulan 
även i vad ang;\r p el'sona lcns utbilcl.nin g. Dock tyel\S p :r senaste t iden 
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någon ii.ndring till det b;tttre hava inL1·ätt. Sil l uml a anhin cle i mn.11, 

till Chile en del engelska sjöofficet·.:n·e för att biträda vicl person ah•ns 

litbildn ing och ~edan so.mn1arc n 1925 hava n;tgu:t chilens im sjöofficerm·t' 

hcclrivit studier 1 England. Det åte1·sliir dock att se, hut·uvicla man 
skall lycl\as genom röra nybyggnaclsprogramm,et, som omfattar 6 kryssart', 

10 jagcu·e och ett J'J c1-tal u-bätar ocl1 f lygplan. 

Peru. 

Angiie nd e nybyggnadsp.t·og1·am met ih· endast känt att för närvaranli c 

tv~t u-bå tar bygga~ av en not·clamerik:tn.<;k firma . För dessa bätar onl

nas en s tation på ön San-Lm:enzo utanför Callao. 
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Utdrag ur kungjorda patentansökningar 
me!ldelnde genom 'l'h. lYawrinskys PntentiJyrå, Stockholm. 

Datum l 
Diarie-1 

numn1er Uppfinningens art 

6/5-26 2717/20 Fji.i.u-ikta1101 dn in g med km-re k Lionsa nol'Cl ning för 

si-ch·i ktaxcJ ns h t L n i ng. Si c mens & H alske A,.

Ges., Bel'lin-SiemenssLadt 

20/5-26 2858/24 Anordning Yid hel i kopterfl~·gmaskiner. F. W. 
Dui1ra, l\Icxiko Cy., llfexi ko. 

27/5-26 3516/24 Föl'fcu-in g~'ält Iö1· f ; amställ nin g av skl'i.rt eller 
tecken f1·ån en flygmas kin.. J. C. Savage, 

Hyde, England . 

3/6-26 3046/25 A nonlnin g- Yicl ,-atLcnJ·öJ·ängpannor m.ecl av två 
J'Öl·g J·uppel· fö1·enade ön·e och unch·e .-atten

ä.n cllmmma.re. Ba bcoe;k & 1\"i.lcox L td., London. 

3033j24 ,\nOl·dn ing del Jagm·k~tpOl· till ,-e ,-axlar föe moto-

1e1·. Holl s-Roycc L imitecl, Det·lly. 

3034/24 J\:ylan01·clni ng fö1· föl'lJrän n ingsmotorer. Hol J s.-

230f3/23 

3581/24 

10/6-26 2097/17 

2922/23 

1 17/6-26 1374j20 

2Sf6 -16 2543/23 

224/24 

Hoy('(; Limi ted, l)c. :·b.L 

Biirh1·opp, a nviinclbar s:"1som 

fartyg, hychopl an o. el. 
J.·;1cldningsn1ACdel å 
G. Jm·da hn , Palm 

Beacl1, A. F. S. J 

Ano. t·clnin g Yid kanonc.;· för it s tadkomnHwcl e av 

Ycnti l.alion och unclerliiLtande av de1·as ut

vidgning. Sclmeidc1· & C:ie, Pm iel. 

Appm at föt· konl"t·oll er ing av iorpeds kjutning. 

J. H . IIammoncl J :r , Gl.oue:c:;ter, .\ .. F. S. 

B~i1·plan f"ö1· flygnlask,ineL E. E:. 1\. B<LLtmann , 

Stutlga.;t . 
l\Iolla.gni ng.,appm·at med glöd kaloch·ÖJ ' fö r· tt·adlös 

telegcui'i oe:h ldefoni. l\[aH:oni'.s \Vil·elcss 

Telcg1 ap h Comp;tny, L i 111 i tecl, London. 

J\nm·clnlng ,-id pcl'isi\Op t ill unclcn-nltenobåtar. 

O. Li l ic t1 bc·1·g. Slockholun. 
lJjiUpfonlon fö1 Yal!enflygmaskine t'. fL Jnnliers. 

Dessa u. 




