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o 

Arsberättelse i minväsende och 
elektroteknik. 

Avgiven vid Kungl. Orlogsmannasällskapets sammanträde 
den 7 november 1917 av ledamoten J. Grafström. 

I. Minväsende. 
Det gångna året har varit synnerligen lärorikt, vad min

Yapnet beträffar. Aldrig tillförne har minan uppträtt i sådana 
enorma massor och på sådana stora avstånd från hemlandets 
has er. 

Det av centralmakterna proklamerade skärpta u-båtskri
:get tvingade ententen att i defensivt ändamål rent av ödsla 
m ed minor till skydd av egna hamnar och för att möjliggöra 
trafik sins emellan . Tyska u-båtar och handelsförstörare hava 
använt minan i rent offensivt syfte för att dels komplettera 
blockaden av ententeländerna och dels störa fiendens handels
sjöfart. På grund av de med anledning av blockaden talrikt 
uppträdande tyska u-båtarna har det ofta varit svårt att av
göra, huruvida fartygssprängningar härlett från torped eller 
mina, allra hälst som u-båtarna numera ej behöva gå upp till 
y tan efter torpedens avskjutande, varigenom de blott riskera au bliva utsatta för beskjutning av i närheten befintliga be
Yalmings- och patrullfartyg samt såsom u-båtsfällor maskerade 
handelsfartyg. 

Då redan vid årsskiftet 1916-17 de tyska u-båtarna bör
jade bliva besvärliga för England, uppstod tanken på att ome
delbart utanför Helgolandsbukten söka hindra dem utlöpa, 
<Och tillkom rned anledning härav den av England anordnade 

~~idskrift i Sjöv-iisendet. 30 
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farliga zonen omkring denna bukt. Med all . sannolikhet ingå 
stora mängder av minor och u-båtsnät i denna spärrning, sorn 
dessutom hålles under sträng bevakning av lätta engelska sjö
stridskrafter. Att dessa mineringar nu - må det tillåtas att 
begagna ett betecknande uttryck - »börjat blomma ut», visas. 
tydligt av de tarika engelska minor, som sedan slutet av augusti 
månad i tusental blivit inrapporterade såsom ilandflutna å så
väl danska som norska och svenska västkusterna. Denna av
spärrning av Nordsjön var kungjord att taga sin början den 7 
februari, och, om man antager att minor vid denna tid åt
minstone till någon del blivit utlagda, framgår av vad som 
ovan sagts, att nutida minmateriel av lättare konstruktion efter 
något mera än ett halvt år ej är att påräkna vara effektiv; ett 
förhållande, som ävenledes bestyrkts av tidigare erfarenhet från 
de gångna krigsåren. Avståndet mellan engelska s,pärrningen 
vid Helgalandsbukten och svenska kusten är omkFing 210 sjö
mil. Antager man, att från detta minfält losslitna minor föras. 
av ström och vind med 0,2 knops fart mot svenska kusten, 
behöva de 21 dagar för att tillryggalägga denna sträcka. Det 
torde härav inses, att ovanstående antagande har sina skäl 
för sig. 

Redan under 1916 hade en såsom minutläggare apterad 
tysk u-båt blivit infångad i engelska ubåtsnät och inbärgats 
till engelsk hamn - se fig. l och 2 - . Med anledning härav 
ansåg sig tyska regeringen oförhindrad att låta offentliggöra 
den metod, som kom till användning vid minfällning från dy
lika båtar och bemyndigades tyska pressen att bekantgöra detta. 
Följande bild återgavs på grund härav i tidningarna - se fig;. 
3 -. Till figuren gives nedanstående förklaring. 

l kättingslår. 
2 ankare. 
3 vattentank. 
4 fällningstrumma för minor. 
5 behållare för komprimerad luft. 
6 dörr. 
7 lodapparat. 
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Fig. 1. 

Tysk U-båt infångad i engelska nät. 
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8 och 9 telefonboj med elektrisk lampa. 
1 O ventilator. 

11 styrtorn med periskop och teleskopisk mast. 
12 lucka. 
13 centrum. 
U mäss. 
15 accumulatorer. 
16 propellermaskin. 
17 ljuddämpare. 
18 oljetankar. 
19 vattenballast. 
20 säkerhetstyngd. 
21 ballastköL 
22 trimtank. 

Minfällningen tillgår på följande sätt: från styrtornet fri

göres minan medelst en låsapparat, som fasthåller henne i 

resp. fällningstrumma. Minan och ankaret glida genom trum

man ned i vattnet och sjunka till havsbotten, där ankaret för 

blir kvarliggande, under det minan stiger upp mot ytan till det 

dj up, varå hon är inställd. 

Å fig. 1 synas övre öppningarna av de sex fällningstrum

morna, delvis täckta av järntralL Fig. 2 visar u-båtsminor 

nppställda på däck. 

Djupförhållandena i Nordsjön och E ngelska kanalen hava 

möjliggjort användandet av stängselnät mot u -båtar i förening 

med minor, och hava sådana i mycket stor utsträckning be

gagnats av England och Frankrike; däremot hava ej djupen 

a Italiens västkust tillåtit bruket av dylika nät, varför man 

d~irstädes nödgats huvudsakligen lita på minorna. Fig. 4 visar 

ett italienskt minfartyg utrustat för massfällning av minor. 

Ovannämnda kombinerade nät- och minspärrningar torde 

hava utgjort det förnämsta medlet, som ententen tillgripit för 

a tt utestänga tyska u-båtar från egna hamnar och trafikområ

den. Andra sådana medel hava bestått i handelsfartygens be

styckande samt utrustande av tusentals fiske- och motorbåtar 

såsom u-båtasjagare; från dessa liksom från flygftuiyg hava 
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sprängbomber nedkastats i vattnet, där man trott sig hava upp
täckt u-båtar. Vidare hava under skepnad av fredliga handels
och fiskefartyg dolts örlogsmannens kanoner, som fått tala, när 
de för visitering annalkande tyska u-båtarna kornmit tillräck
ligt nära. Slutligen må nämnas, att engelska k'rigs- och han
delsfartyg även uppgivas hava med framgång använt sig av 
rökbildande bomber utkastade på vattenytan; i skydd av de 
lwnstgjorda rökmoln, som på detta sätt uppstått, hava farty
gen givits tillfälle att manövrera sig fria från u-båtarna. 

sjökrigsföringen under det gångna året kännetecknas av 
en fullkomlig overksamhet hos de stora flottorna, under det 
:åter lätta sjöstridskrafter, bevaknings- och patrullfartyg samt 
framför allt luftfartyg och minsvepningsflottiljer utvecklat ett 
intensivt arbete. De allestädes närvarande tyska u-båtarna 
och offensivminorna hava nödgat de stora flottorna att hålla 
sig stilla; risken att sända dem till sjöss har varit för stor. 
Alla ententens bemödanden hava gått ut på att hålla handels
s jöfarten vid liv för att utestänga hungersnöden från egen härd 
samt ombesörja de militära sjötransporter, som krigsläget oef
tergivligen betingat. Såsom en given följd härav hava under 
det gångna året endast ytterst få större örlogsfartyg drabbats 
av minsprängningar, under det åter massor av lättare strids
krafter samt handelsfartyg fallit offer för minoma. 

Liksom förhållandet var efter rysk-japanska kriget 1904-
'()5, har man även under världskriget sökt att genom förbätt
ringar inom fartygsskroven lokalisera och förringa verkan av 
undervattenssprängningar. Erfarenheterna från först nämnda 
krig gåvo vid handen önskvärdheten att flytta upp ammuni
tionsdurkar från yttre fartygsbottnen för att förhindra .se
kundära inombordssprängningar. Uppmärksamheten riktades 
då även på det inom franska flottan använda vallgångspan
:saret,. Rysk-japanska kriget hade också lärt, att en undervat
t enssprängning, som träffade en tom kolbox, åstadkom avse
värt vidsträcktare haveri, än när boxen var fylld .med kol. 
Detta förhållande har nu åter blivit föremål för prövning, och 
hava försök gjorts med särskilda utmed fartygssidorna liggande 



Fig. 4. 

Italienskt Minfartyg. 
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celler, som vid behov hastigt kunna fyllas med vatten. Föl

jande konstruktion lärer med fördel vara använd på en del 

engelska under kriget färdigbyggda monitorer, som kommit till 

användning såväl vid Dardanellerföretaget som vid flandriska 

kusten. - Se fig. 5. A figuren är A en yttre fartygssida och 

B en inre; mellan dessa finnes ett tomrum avdelat med en skil

jeYägg C. Avsikten m ed detta rum är, att det skall upptaga 

explosionstrycket Huruvida denna m etod motsYarat förvänt

ningarna är icke känt ; men troligt är, att man här arbetar i 

riilt riktning. Emellertid är verkan av moderna minor så kraf

tig, att även nutida högt utvecklade haveritjänst knappast för

mår övervinna följderna av en minsprängning, som träffar livet 
aY ett större. fartyg. 

Beträffande upptäckande och undanrödjande av minor 

niidgas man fortfarande lita på flygspaning och minsvepning. 

E nligt tysk uppgift lärer enbart England hava sedan krigs

utbrottet 1914 förbrukat över 4,000,000 minor; beräknar man 

enligt, vad här förut anfölis , en utlagd självankmnde minas 

livslängd till något mera än ett halvt år, skulle den gångna 

liden av kriget omfatta så att säga sju mingenerationer, varje 

med en numerär av omkring 600,000 st. minor. Endast mi

norna skulle hava kostat England omkring 6 miljarder kronor, 

då man räknar med ett pris av 1,500 kronor per mina. 

Följande återblick över krigshändel se rna belyser det under 
aret intensivt förda minkriget till sjöss. 

Vid årsskiftet hade centralmak tern as segerrika anneer in

tagit större delen av Rumänien, under det att ententens orient

arme hölls bunden vid Salonike. På västra fronten pågingo 

stillastående småshider, och i öster rådde jämförelsevis lugn. 

I Tyskland hade krigsledningen förmå tt övervinna opinio

en mot det skärpta·· u-båtskriget. Genom införande av civil 

r~irnplikt hade riklig tillgång till arbetskrafter för forcerat byg

gande av u-båtar säkerställts. Ententen och de neutrala hade 

redan fått en försmak av det skärpta u-båtskriget, ehuru det 
ännu icke var officiellt kungjort. 
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Fig. 5. 

fl. 

Cell-skydd mot undervattenssprängning å engelska monitorer. 
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President Wilson hade framlagt för ententen centralmak

ternas fredsanbud, och den 11 januari avgav ententen sitt av
visande svar därå. 

Redan första dagarna av januari hade ryska slagskeppet 

Peresvjet minsprängts utanför Port Said. Den 10 januari till

kännagav italienska krigsledningen, att italienska slagskeppet 

Regina Margherita minsprängts den 12 december 1916 utanför 

Valona, men att händelsen av militära skäl hemlighållits. Far

tyget stötte mot två minor och sjönk inom några minuter. 

Den 26 januari minsprängdes engelska hjälpkryssaren Lauren

tic utanför irländska kusten. Natten den 25-26 januari be

sk ö to tyska jagare Lowestoft och Southwold å Englands ost

kust samt minerade där utanför; några timmar senare spräng

·des en norsk ångare å dessa minor. Den 28 januari medde

Jade England de neutrala staterna, att från och med den 7 

februari vore följande område till följd av operationer mot 

fi enden farliga för all sjöfart, nämligen - se fig. 6 -: Allt 

farvatten- med undantag av danskt och holländskt territorial

vatten - liggande syd och ost om en linje börjande fyra sjömil 

från jutska kusten i en punkt på lat. N 56° O' och Iong. O 8° 0' , 

passerande genom följande punkter: 

Lat. N 56° O' 

Long. O 6° O' 

Lat. N 54 o 45' 
Long. O 4 o 30' 

Lat. N 53° 27' 
Long. O 5° O'. 

För holländska kusttrafiken komme en särskild ränna att 
·hållas öppen. 

I stort sett omfattade detta avspärrade område hela Helgo

landsbukten från danska till holländska kusten med en radie 

:av omkring sextio sjömil från Helgoland räknat. Denna gräns

linje gick på omkring tjugo a tjugofem sjömils avstånd utanför 

·det av tyskarna enligt engelsk uppgift den 24 januari 1915 ut

Vidgade minfältet kring Helgoland. Avsikten med denna för 
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neutrala sjöfalien farliga zon torde såsom redan framhållits 
hava varit att skärpa blockaden mot tyska Nordsjökusten för 
att här på den jämförelsevis kortare frontlängden kunna möta 
och hindra de för ententens h andelssjöfart så ytterst besvärliga 
tyska u-båtarna, en å tgärd, som med a ll sannolikhet påskyn
dade proklamerandet av det skärpta u-båtskriget från central
makternas sida. Redan den 31 januari meddelade nämligen 
Tyskland de neutrala staterna, att det oinskränkta u-båtskriget 
mot ententen omedelbart konune att träda i kraft dock med 
viss frist för n eutrala fartyg. Den tyska noten om spärrzoner
nas omfattning var av huvudsakligen följande lydelse : inom 
Yissa områden - se fig . 6 - kring England, Frankrike och 
Italien samt östra delen av Medelhavet komme sjötrafik med 
alla till buds stående medel att förhindras. Dessa zoner voro: 

a) I norr ett område kring England och Frankrike begrän
sat av en linje på tjugo sjömils avstånd från holländska kusten 
till Tersche!lings fyrskepp, från detta fyrskepps latitud till 
Udsire, en linje därifrån genom lat. N 62° O' och Iong. O 0° O' 
till lat. N 62° O' och lon g. W 5o O', vidare till en punkt tre 
sjömil syd om Färöarna , därifrån över lat. N 68° O' och long. 
W 10° O' till lat. N 61 o O' och long. W 15° O' ; vidare lat. 
N 57° O' och long. W 20° O' till lat. N 47 ° O' och Iong. W 20° O' ; 
,-idare längs lat. N 43° O' till tjugo sjömil längs utmed spanska 
nordkusten till franska gränsen. 

b ) I södra Medelh avet stode för neutral sjöfart ett om
råde öppet väst om linj en Point de L'espiquante till lat. N 
30° 20' och long. O 6° O' liksom nord och väst en sextio sjö
mil bred ränna längs nordafrikanska kusten börjande å long. 
w 2° 0'. 

Detta område stode i förbindelse med Grekland genom en 
tjugo sjömil bred ränna sträckande sig från lat . N 38° O' och 
Iong. O 10° O' till lat. N 34° O' och long. O 22 ° 30'; härifrån 
fortsatte rännan väst om long. O 22 ° 30' till grekiskt territorial
vatten . 

Neutrala fartyg, som beforo spärrområdena , gjorde detta 
på egen risk. Ä ven om å tgärder v oro vidtagna för att lämna 
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neutrala fartyg, som den l februari befunna sig på hemfärd! 
inom spärrområdena, en viss frist, vore det ändock nödvändigt 
att med alla till buds stående medel söka varna och dirigera 
dem ur dessa farliga områden. 

Neutrala fartyg, som lågo i hamnar inom spärrområdena 
kunde oantastade lämna dessa områden, om de gingo till sjös; 
före den 5 februari samt styrde ginaste vägen ut ur dem. 

Den ordinarie amerikanska passageraretrafiken kunde obe
hindrat fortgå: 

a) om Falmouth användes såsom slutpunkt, samt 
b) om såväl på ut- som ingående Scilly-öarna och en punkt 

belägen lat. N 50° O' och Iong. W 20° O' angjordes. På denna 
route komme inga tyska minor att utläggas, 

c) Dessa ångare skulle emelle1iid föra följande beteck
ningar: 

Utombords skulle tre meter breda lodräta streck vara må
lade, vartannat rött och vartannat vitt; å varje ma~tstopp skulle 
föras en stor vit- och rödrutig flagga samt akterut amerikanska 
nationalflaggan; under mörker skulle såväl ovannämnda flag
gor som utombordsmålningen vara tydligt belysta; 

d) en ångare fick varje vecka avgå i vardera riktningen 
med ankomst till Falmouth söndagar och avgång därifrån ons
dagar; 

e) amerikanska regeringen måste ikläda sig ansvar för, 
att dessa ångare ej förde kontraband enligt tyska kontrabands
listan. 

Den omedelbara följden av det tyska oinskränkta u-båts
kriget blev, att all neutral sjöfart med ens så gott som alldeles. 
upphörde under avvaktan på vad som komma skulle; man 
ville ej riskera att låta fartygen ingå till Kirkwall för tvångs
visitering såsom hittills utan hoppades, att England skulle an
visa en annan hamn utanför spärrområdet såsom visitationsort 

Under den närmast därpå följande tiden inleddes under
handlingar mellan Holland och Tyskland angående en öppen 
route för holländska fartyg mellan Vlissingen och Southwold 
- se fig. 6 - å vilken inga tyska minor skulle få utläggas, 
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varjämte några smärre ändringar av östra gränslinjen å spän~ 

området inom N ordsjön till förmån för Holland och Danmark 
vidtogos. 

Den 29 januari avgav Tyskland till Amerika och Spanien 
en not angående de missbruk, som ententen gjort av lasaretts ~ 

fartyg genom att använda dem för transport av krigsmateriel. 

I Amerika växte oron över följderna av det skarpta u
båtskriget. Handeln över havet med ententen var· i högsta 
grad hotad och därmed avsättningen av alla de fabrikspro ~ 

dukter, som inom Amerika i kolossala mängder tillverkades 
för krigets ändamål. Panamakanalen ansågs även hotad. 

Den 3 februari avbröt Amerika de diplomatiska förbindel~ 

serna med Tyskland och den 4 beslagtogos alla i amerikansim 
hamnar liggande tyska handelsfartyg. 

Under tiden läto centralmakterna sina arnH~er vila ut i 
avvaktan på u-båtskrigets verkan. För dem gällde det nu att 
spara på människomateriel. På västfronten vann ententen 
några smärre framgångar. På ostfronten misslyckades det 
ryska genombrottsförsöket, och i Asien nödgades turkarna ut
rymma Kut el Amara. 

Natten den 6-7 februari utlöpte fristen för de neutrala 
inom N ordsjöområdet, och påföljande dag överlämnade Ame
rika en not till de neutrala staterna med uppmaning om ge
mensamt uppträdande mot det av Tyskland proklamerade u
båtskriget. Den 8 februari avgav Sverige sitt avvisande svar 
därpå till president Wilson. 

Inom England sökte man på alla tänkbara sätt bereda sig 
att bekämpa u-båtarna. staten rekvirerade handelstonnage, 
neutrala fartyg kvarhöllos och insattes på trafik mellan entente
länderna; de neutrala måste finna sig häri för att åtminstone 
i någon mån frigöra tonnage för eget behov. Nybyggnad av 
handelsfartyg forcerades med all kraft. 

Den 9 februari minsprängdes en engelsk jagare i kanalen. 
Tyskland erbjöd Amerika underhandling angående ubåts

kriget med hänsyn till de neutralas ståndpunkt och anmodade 
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Amerika inkomma med förslag till sammanjämkning av de 
olika synpunkterna. 

Under tiden pågingo talrika luftanfall mot såväl engelska 
som flandriska kusten. Natten den 11-12 februari utgick 

. fristen för de neutrala inom Medelhavsområdet och natten den 
12-13 inom Atlantiska oceanen samt engelska kanalen. 

Vintern hade emellertid blivit synnerligen sträng. Hela 
Skagerack och Kattegatt voro uppfyllda av drivis, som h opade 
sia i oerhörda massor och av vindarna pressades ned mot Öre-t> 

sund. Den 7 februari nödgades tyska bevakningen vid min-
fältet i södra delen av Öresund lämna sin plats för drivis, som 
rev upp minfältet och orsakade en mångfald minexplosioner. 
Den 13 februari hade drivisen börjat försvinna, och återtoga 
.de tyska bevakningsfartygen sina platser. 

De tyska u-båtarna fullföljde energiskt sitt arbete runt 
Englands kuster, där de uppträdde en och en. Den 8 februari 
minsprängdes ej mindre än sex engelska handelsångare utan
för Hull. Den 9 minsprängdes engelska transportångaren Tyn
.dareus utanför Kap Agulhas i närheten av Goda Hoppsudden, 
vilket tydligen utvisar huru långt från hemlandet de tyska 
handelsförstörarna opererade. Den 12 februari medgav Eng
land holländska handelsfartyg att vid trafik på Amerika an
göra Halifax såsom tvångsvisitationshamn i stället fö r Kirk
wall. Övriga neutrala stater hade jämväl inlett underhand
lingar därom med England. Sanuna dag minsprängdes en 
engelsk transportångare utanför Sunks fyrskepp vid Thames
mynningen . Den 16 minsprängdes en engelsk jagare i Ka~a
len och skadades ryska pansarkryssaren Rurik genom mlll· 
sprängning i Finska viken. 

Natten den 25- 26 februari utförde tyska jagare en raid 
· D h North mot engelska kanalen, Thamesmynnmgen, owns oc .· 

Foreland, varvid sannolikt minor utlades. Den 28 feb ruall 
minsprängdes franska minfartyget Cassini i Medelhavet. 

Den l mars minsprängdes en engelsk jagare och ett engelskt 
minsvepningsfartyg i Nordsjön. 
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Italien tillkännagav, att Tyrrenska havet spärrats med mi
nor dels såsom permanenta mineringar och dels såsom för
an derliga; tusentals småfartyg hade engagerats såsom bevak
ningsfartyg; varav flertalet användes i Otrantosundet; talrika 
fl ygfartyg förrättade spaningstjänst mot u-båtar och handels
fartygen voro bestyckade. Den 14 mars avbröt Kina de di
plomatiska förbindelserna med Tyskland. Inför risken att 
komma i krigisk förveckling med Japan ansågo Kinas ansva
rige män det vara fördelaktigare att åtminstone bevara skenet 
av att vara ententens vänner, och gick Kina på grund härav 
med i kriget mot Tyskland. 

Natten den 17-18 mars företoga tyska jagare en raid 
mot Dover-Calais och Thamesmynningen, varvid sannolikt 
minor utlades. Den 21 mars minsprängdes två engelska min
svepningsfartyg i Nordsjön. Den 23 minsprängdes engelska 
j agaren Laforey utanför Gris N ez i engelska kanalen. Den 
'24 förklarade Tyskland nona Ishavet ost om Iong. O 24 o O' 
'Och syd om lat. N 7 5° O' intill norskt territorialvatten såsom 
avspärrat område - se fig. 6. Natten den 25- 26 mars före
toga tyska jagare en raid mot Diinkirken, där sanno·likt minor 
utlades. Den 28-29 mars utförde tyska jagare en raid mot 
engelska sydostkusten, varvid sannolikt minor utlades. 

Under mars månad verkställdes de tyska landstignings
krafterna å västfronten en strategisk tillbakamarsch vid Som
me till linjen Cambrai-St. Quentin-Laon. I Asien nödgades 
turkarna utrymma Bagdad. Inom Ryssland steg den inre oron 
allt högre och resulterade i revolutionen. Förhållandena i 
Ryssland blevo snart sådana, att man allmänt insåg, att det 
enda, som skulle kunna rädda landet, vore en separatfred. I 
Europa sörjde emellertid England och Frankrike för att ett 
dylikt steg förhindrades, och i yttersta östern låg en stark 
japansk arme utmed den mandsjuriska gränsen för att ome
delbart gripa in i händelse av, att Ryssland skulle visa tendens 
att sluta separatfred. 

Den 6 april tillkännagav Amerika, att krigstillstånd med 
Tyskland inträtt, och samtidigt avbrötos de diplomatiska för-
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bindelserna med Österrike-Ungern. Den 7 april inträdde krigs

-tillstånd mellan Cuba och Panama samt Tyskland. Den 9 

inträdde krigstillstånd mellan Amerika och Österrike-Ungen1. 

Den 10 april minsprängdes ett engelskt patrullfartyg i Kanalen, 

och samma dag sprängdes därstädes ävenledes engelska lasa

rettsfartyget Salta å en mina. Den 11 april avstängdes Liver

pools hamn med anledning av den fara, som tyska minor or.

sakade. Den 14 april avbröt Bolivia de diplomatiska förbin

delserna med Tyskland. Sanuna dag minsprängdes ett engelskt 

lasarettsfartyg samt ett patrullfartyg å icke angiV11a p latser. 

Den 17 april minsprängdes ett ryskt lasarettsfartyg i Svarta 

havet. Den 20 avbrötos de diplomatiska förbindelserna mellan 

Turkiet och Amerika. Natten den 20-21 april företogo tyska 

jagare en raid mot engelska. Kanalen och Thamesmynningen, 

varvid sannolikt minm utlades; påföljande natt gjorde öster

rikiska lätta sjöstridskrafter en framstöt mot Otrantnsundet , 

varvid även sannolikt minor utlades. Natten den 24-25 april 

utförde tyska jagare en raid mot Diinkirken, varvid sannolikt 

minor utlades. Natten den 26--27 företogo tyska jagare en 

raid mot Margate vid Thamesmynningen, varvid sanno-likt mi

nor utlades. Den 29 april besköts Scarborough å Englands 

ostkust av en tysk u-båt och minerades sannolikt farvattnet 

därutanför. 

Inom Amerika började man nu även syssla med lösandet 

av problemet angående åtgärder mot u-båtar. Flera ol~ka I~le 

toder kommo härvid till synes. En bestod däri, att varJe nuna 

i ett minfält, som var utlagt till försvar mot u-båtar, var för 

sedd med en ljudfångare, från vilken elektriska ledningar 

sträckte sig till en å land belägen observationsplats. Des: a 

elektriska ledningar utgjorde samtidigt tändströmsledning till 

minan , som jämväl var apterad såsom kontaktmina. Me_delst 

ovannämnda ljuduppfångare kunde man från observatwns-

b "t · 1 "f · "nfältet platsen genast förnimma, om en u- a In wmm1 1 mi ' 

och, om den ej själv bragte någon mina att explodera, kunde 

man från nyssnämnda plats efter behag spränga en eller annan 

mina i u-båtens omedelbara närhet. En annan metod bestod 
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av en kombination mellan u-båtsnät och spränabomber som 

v~ro upphängda i nätets övre lik. Nätet var st:rkt för;nkrat 

vid havsboUen m en tämJigen klent fästat vid en tvärs över 

farvat~_net mellan bärbojar sträckt tross. När en u-båt stötte 

~~1ot natet, slets detta loss från nyssnämnda tross och föll ned 

o_~er u-båten, varvid sprängbomberna frigjordes och ävenledes 

follo ned mot u-båten - se fig. 7. 

D"en l maj .avstängdes Belfast och nio andra engelska ham. 

n~r P~;· grund av fara o~sakad av tyska minot- Den 2 maj 

mmsp~angdes e? engelsk .Jagare i Kanalen. Samma dag avbröt 

Guat~maJa de diplomatiska förbind elserna med Tyskland. 'Den 

3 maJ utsträcktes den av England förut kungjorda spärrninge;
1 

~v. HeJgo~_andsbukten så, att den kom att gränsa mnedeJbait 

I~hll hollandsk~ och danskt tenitorialvatten, där förut en smai 

r~nn~ för kusttrafiken förefunnits. Gränslinjen kom nu att 

?a fran en punkt på tre sjömil från Jutska kusten å Jat N 
a6o O' genom följande punkter: 

Lat. N 56° O' 
Long. o 60 O' 

Lat. N 540 45' 
Long. o 40 30' 

Lat. N 53° 15' 
Long. o 40 30' 

Lat. N 53° 23' 
Long. o 40 50' 

Lat. N 53 ° 23' 
Long. o 5 0 l' 

Lat. N 53 ° 25' 

Long. O 5 o 5'.5 sa1nt därefter ostvart 
utn~ed den holländska kusten. Denna åtgärd torde hava varit 

heh.nga~ a~ önskvärdheten att omöjliggöra för tyska u-båtar 

nav1germg 1 de rännor, som förut lämnats öppna utmed danska 
och holländska kusterna. 
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Den 8 maj avbröt Liberia de diplomatiska förbindelserna 
med Tyskland, sedan engelska pansarkryssaren Bachante från 
den 6 samma månad legat utanför staden Monrovia och utövat 
tryck på befolkningen. 

Den 12 maj företoga engelska monitorer en framstöt mot 
Zeebriicke, som bombarderades; härvid utfördes minsvepnings
arbeten för att bereda m.onitorerna säker passage fram till de 
platser, varifrån beskjutningen skulle försiggå. 

Natten den 14-15 maj utförde lätta österrikisk-ungerska 
sjöstridskrafter en raid mot Otrantosundet, varvid tre fientliga 
jagare, tre transportfartyg, tjugo armerade bevakningsfartyg 
och en flygbåt blevo offer för dem. Engelska kryssaren Dart
mouth skadades svå1i och franska jagaren Boutefeu minspräng
des. Den 17 maj anlände en amerikansk jagareflottilj till Eng
land. Den 18 maj avbröto Nicaragua och Hondm·as de diplo
matiska förbindelserna med Tyskland. Den 20 maj ägde en 
sjöstrid rum utanför flandriska kusten mellan lätta tyska och 
franska sjöstridskrafter; sedvanliga minsvepningsarbeten hade 
föregått fö.retaget. Den 21 maj avstängdes Portsmouths hamn 
på grund av den fara, som tyska mino•r orsakade. Den 23 
maj avstängdes St. Nazaire, Brest och Cherbourg av samma 
skäl. Natten den 26- 27 maj sänktes två ryska minfartyg 
utanför Bosporen. 

Det tyska u-båtskriget hade hitintills förts med u-båt~r, 
som uppträtt en och en; det omlades nu så, att två u-båtar 
opererade tillsammans. Den 27 juni minsprängdes franska 
pansarkryssaren Kl<~ber. 

Den 4 juli vidtogos följande ändringar inom den av Eng
land avspärrade zonen utanför Helgalandsbukten: 

Zonen omfattade numera farvattn et utanför danskt och 
holländskt territor~alvatten syd och ost om en linje, som bör
jade på tre sjömils avstånd från jutska kusten å lat. N 57 o 8" 
och därifrån gick genom följande punkter: 

Lat. N 57 ° 85 

Long. O 4° O' 
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Lat. N 53° Ö' 
Long. O 4 o O' samt lat. N 53° O' och 

till tre sjömil från holländska kusten. 
Vid denna tid vidtog även Tyskland någon jämkning av 

spärrzonen i Norra Ishavet till förmån för Norge; zonen drogs 
tillbaka från de norska fjordarna, där den förut gått in. 

Den 10 augusti minsprängdes engelska transportångaren 
City of Athen utanför Kåpstaden. Den 12 minsprängdes en 
engelsk jagare i Nordsjön, och den 13minsprängdes en engelsk 
hjälpkryssare i Kanalen; den inbärgades i skadat tillstånd till 
Plymouth. 

Den 15 augusti minsprängdes ryska jagaren Leitnant Bura-
koff i åländska skärgården. 

Den 16 augusti ägde en strid rum i Helgolandsbukten mel-
lan engelska och tyska lätta sjöstridskrafter; tyska fartygen ut
gjordes av minsvepningsbåtar skyddade av en patrullerande 
jagare samt några u-båtar; den engelska styrkan bestod av 
jagare, som bevakade spärrningen. Vid tillfället rådde tjocka. 
Antagligt är, att de tyska fartygen under skydd av tjockan skulle 
bereda väg genom den engelska spärrningen för de medföl-
jande u-båtarna. 

U rider augusti och början av september utförde ententen 
sin stora offensiv, som så väl på västfronten som södra fron
ten rann ut i sanden. Sannolikt synes ryska revolutionen och 
den därmed sammanhängande inre oredan hava påskyndat 
denna offensiv, som eljest förmodligen ej skulle hava ägt rum, 
förrän ententen erhållit den från Amerika utlovade hjälpen av 
trupper. Värvningen i Amerika synes emellertid ej hava givit 
något lysande resultat, och intresset för kriget torde betydligt 
hava avstannat därstädes i samma mån, som kriget ej längre 
blev indräktigt för amerikanarna själva. För att uppbringa 
ilpn utlovade hjälpen infördes värnpliktslagen och har förslag 
väckts att till fanorna inkalla alla främlingar, som varit bo
satta i Förenta staterna i ett år med undantag av dem, som av 
vissa skäl frikallades, voro tyska undersåtar eller tillhörde ett 
med Tyskland allierat land. 

I augusti fäste England uppmärksamhete11 på b ' t" ·· 1 . . es amme-
· .~rna .r arhkel 27 av gällande regler för undvikande av ombord

la.ggmng. Den~~ .arti~el innehåller stadgq_nde,att vid-reglernas 
ef~crl~vnad· behong hansyn skall tagas till alla särskilda om
s tandrgheter, som kunna nödvändiggöra avvike:lcer fraon al . :: · f . .. "'"'· re0 er-na I sy te att undvrka overhängande fara. Genom n:r 37 aY 
de s. k: Defence of the Realm Regulations i dess lydelse enliat 
Order m Council av den 19 maj innevarande år förordnade~ 
att .. alla fartyg skulle ställa sig till efterrättelse sjöfartsregler: 
~tfardade av engelska amiralitetet eller Army Council samt 
a tlyda order givna av befälhavare å engelska flottan tillhörande 
fartyg eller vid kustförsvaret anställd officer. Stred sådan or
~er mot reglerna för undvikande av ombordJäaanina skulle ·mdocl- d f" o tl d o o "" < .~ en o:ra a Y as, och fallet anses hänförligt under 
ov~nnamnd a rh kel 27. Underlåtenhet att åtlyda särskilda sjö
f:rtsregle r eller order av ovan antytt slag komme att betraktas 
.sasom brott från vederbörande fartygsbefälhavares sida mot 
reg lerna för undvikande av ombordläaanina äve·n orn a o oo o, c 0 enon1 
u.~derlate~1heten dessa senare komme att tillämpas och med
fo~~e, ~tt ve.<ferbörande fartyg sedermera kunde inom engelskt 
te:ntoualvatten av engelsk myndighet beslagtagas och kvar
hallas. 

Des.~a bestämmelser gällde icke utanför engelskt territorial
vatte~1 for andra nationers fartyg. Följande punkter framhöJ
los s as om synnerligen viktiga: 

I.. I områden, där fara för u-båtar förefinnes, skola far
t yg, vrlken fart de än göra, färdas i sick-sack utom 

. a) när de följa en ränna, som är utinärld med ~ojar eller 
mmsvept; 

b) i tätt trafikerade · tt o mre va e11 sadana som the Downs· 
.. :) under mycket mörka nätter, då fartyg görande mindr~ 
~~n SJU knop må hålla rak kurs i syfte att så snabbt som möj-
hgt passera ett farligt område; · 
. ~) när .. till följd av rådande tjocka, dimma, regn eller snö-

fall s1kten ar kortare än en engelsk mil. . . 
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II. Fartyg skola inom område, där fara för möte med 

u-båtar eller krigsfartyg föreligger, under tiden från solens ned

gång till dess uppgång hava alla ljus väl avskärmade samt na

.vigera utan reglementerade lanternor brinnande. Dock skola 

sådana åtgärder vara vidtagna, att sagda lanternor ögonblick

Iigen kunna tändas i ändamål att undvika ombordläggning. 

När reglementerade lanternor enligt särskilda order skola föras, 

måste de vara dämpade så, att de ej äro synliga på längre av

stånd än två engelska mil. 

III. Under tjocka må fartyg i område, där fara fö r möte 

med u-båtar eller krigsfartyg föreligger, ej sakta far ten, när 

det befinner sig utom vanliga trafikleder, och må ej heller sig

naler med mistlur eller ångvissla avgivas med mindre än, att 

absolut nödvändigt föreligger. I trånga farvatten skall far

tyg, om navigeringssvårighet för färdens fortsättande fö refin 

nes, kasta ankar under land på så grunt vatten som möj ligt, 

och må ej signaler med klockringning avgivas med mindre 

annalkande fartyg höras. 
IV. Fullt effektiv utkik måste alltid hållas om dagen efter 

periskop och torpedstrimmor och om natten efter u-båtar i 

ytläge. 
Den l september ägde en strid rum i Helgolandsbukten 

norr om Horns rev utanför Bjerregaardsstrand. Tyska min

svepningsfartyg överraskades av engelska jagare och nödgades. 

tillföljd av artillerield sätta på land i brinnande tillstånd. Tyska 

flygbåtar och u-båtar voro även tillstädes. Här synes åter för

sök från tysk sida att röja väg genom den engelska m inspärr

ningen hava förelegat. Sannolikt hade flygbåtarna till upp

gift att söka upptäcka minor samt sköta om rekognosceringen 

och bevakningen , under det minsvepningsfl:niygen skulle un

danskaffa de upptäckta minorna, och u-båtarna taga sig till 

sjöss genom den öppnade rännan . 
Begagnande sig av den inre upplösningen och militära 

oredan , som revolutionen framkallat i Ryssland, gingo de tyska 

armeerna den 3 september till anfall vid Riga-fronten med på

följd, att Riga och Diinamiinde föllo . Samtidigt härmed hade 
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tyska u-båtar berett sig väg genom minspärrningarna i Dirben

kanalen mellan Ösel och Kurland. Minsvepningsfartygen hade 

haft ett mödosamt arbete med att undanröja minor och u -båts

nät, som spärrade detta inlopp till Rigabukten; men ansträng

ningarna kröntes med framgång. Flygbåtar dirigerade och 

ledde arbetet samt drog elden på sig från de flankerande batte

rierna å Ösel. Väl inkomna i Rigabukten deltogode tyska u-bå

tarna i beskjutandet av de flyende ryska truppmassorna. 

Såsom en följd av det oinskränkta u-båtskriget började 

brist på handelstonnage göra sig känbart i Amerika, och man 

var där höjd att anlita den engelska metoden att kvarhålla 

neutralt tonnage samt sätta in det på Australien och Asien för 

att kunna balansera den nödvändiga importen av vete och soc

ker. Vidare påbörjades underhandlingar mellan England och 

Amerika angående öppnandet av hamnstaden Norfolk syd om 

Chesapeake-viken såsom tvångsvisitationsort för neutrala han
delsfartyg, som kommo från Sydamerika. 

A v vad här blivit anfört framgår, att u-båtar och minor 

varit de stridsmedel, som under det gångna året huvudsakligast 

kommit till användning vid kriget till sjöss. ställningen till 

sjöss var vid årets början sådan, att Tyskland obetingat be

härskade Östersjöområdet, inom vilket det av ryska flottan 

under förra året utlagda minfältet i södra K varken förmodligen 

av vinterisarna gjorts ofarligt; de i södra Ålands hav och norra 

Östersjön ävenledes av ryssarna utlagda minfälten hade rönt 

samma öde. Däremot hade sannolikt minfälten inom Åländska 

skärgården, Finska viken och Rigabukten hållits vid liv. Got

land och Fårö hade efter islossningen inom Bottenhavet och 

norra Östersjön fått mottaga stora masso·r av minor, som vid 

några tillfällen kommit in mot dessa öar i täta ansamlingar. 

Troligt är, att tyska flottan förnyat sina offensivmineringar

utanför finska västkusten samt utlagt en eller annan minering 

inom Finska viken; heträtTande tyska minfältet i södra delen 

av Öresund är sannolikt, att jämväl detta blivit av tyskarmil 
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förnyat efter den påkänning, det varit utsatt för av den från 
Kattegatt under februari genom Örestmd nedpressade drivisen . 
Beträffande engelska flottans minfält inom Nordsjöområdet 
torde det i södra delen av Nordsjön med all sannolikh et vid. 
makthållits, liksom även de spärrningar utmed Englands kuster 
och inom engelska kanalen, vilka hade till ändamål att hålla 
tyska u-båtar på vederbörligt avstånd. · Under året tillkom 
dessutom den förut omtalade spärrningen kring Heigo,lands
bukten. Endast denna spärrning hade en utsträckning av om
kring 240 sjömil, och, om minor utlagts utefter zonens hela 
gränslinje, torde härtill hava åtgått minst 18,000 st. m inor, 
därest de fällts endast i en enkel linje och med 25 meters in
bördes avstånd; då denna spärrning avsett att hindra tyska 
u-båtar komma: till sjöss, är det dock antagligt, att åtminstone 
på flera ställen ända till tre linjer anordnats, under det att 
å andra ställen dessa sistnämnda minlinjer ersatts med u -båts
nät. Möjligt är, att denna spärrning jämväl haft till syfte att 
låsa fast den tyska stora flottan med hänsyn till en eventuell 
aktion av en kombinerad engelsk-fransk flotta. Röster hade 
inom England höjts för ett dylikt företag; men resultatet av 
Dardanellerföretaget var ännu i för friskt minne, och flottöma 
fingo ligga ostört kvar i sina h emlands baser. När emellertid 
Helgolandsspärrningen visade sig ej vara tillräckligt effektiv 
att stänga inne de tyska u-båtarna, ligger det nära till hands 
att förmoda, att ententens offensiv å västfronten skulle hava 
till mål att krossa de av tyskarna nyskapade u-båtsbaserna å 
flandriska kusten. Denna offensiv gick emellertid om intet. 

Inom Medelhavsområdet har Österrikisk-ungerska flottan 
bibehållit herraväldet över Adriatiska havet, under det att · 
Otrantosundet hållits avspärrat av engelska, franska och italien
ska sjöstridskrafter. Tyska u-båtar hava oroat sjöfarten inolll 
Medelhavet, varvid särskilt Italiens importtrafik, orientann ens 
tillförsel samt kommunikationerna till och från Suez utgjort 

huvudmålen. 
Inom Svartahavsområdet har ryska flottan genom uppre

pade mineringar hållit Bosporen avspärrad och tack vare detta 

behärskat Svarta havet. 
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Inom Norra Atlanten hava tyska u-båtar oroat sjöförbin

dclsei·na, särskilt utmed de stora stråkvägarmi, som förbinda 
Amerika m ed England och Frankrike, samt utanför Gibraltar 
sund, där den transatlantisl{a trafiken på Italien går fram. 
Enligt engelsk uppgift lära munera de tyska u-båtarna ute å 
Atlanten uppträda och operera i förband. 

Farvattnen utanför Förenta Staternas ostkust och Norges 
vi:istkust hava även utgjort operationsbaser för tyska u-båtar . 

Inom Norra Ishav~t hava de kraftigt gripit in mot trafi
ken på Ryssland; här hava offensivminor kommit till använd
ning. 

Inoin Södra Atlanten samt övriga ·oceaner hava tyska han
el elsförstörare tidtals uppträtt och oroat förbindelserna dels ge
'10111 kapningar och dels genom mineringar. Bland dessa må 
nämnas Seeadler, Möwe och vVulf ; den sistnämnde lärer hava 
uppträtt inom Indiska Oceanen, där flera farvatten minerats 
av densamma. 

Det äi· givetvis synneriigen svå~·t att av tillgängliga upp
gifter söka få fram n~gra koncisa siffN)r över de förluster, som 
under året tillfogats de stridand~ makternas flottor, då den 
militära sekretessen oftast lägger hinder i vägen därför. Enligt 
tysk uppgift lärer ententen under tiden 2 augusti 1916- 1 
augusti 1917 genom u-båtar, minor och tyska sjöstridskrafters 
verksamhet sammanlagt hava förlorat ej mindre än 286,000 
kl'igsfartygston. Hur stor del, som därav kan tillskrivas min
Yapnet, har i denna redogörelse närmare angivits. 

Med avseende på minvapnet har det gångna året givit föl
jande lärdomar: 

a) långsträckta och tunna· utsjömineringar, vilka alltid äro 
SYåra att hålla undan ständig bevakning, utgöra icke något 
effektivt hinder mot moderna u-båtar; 

b) offensivmineringar, anordnade av u-båtar omedelbart 
utanför fiendens flodmynningar och harnnutlopp, utgöra en 
kraftig hjälp vid upprätthållandet av blockadtjänst; 
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c) minfält, bestående av självankrande minor av lättare 
konstruktion, kunna ej påräknas vara effektiva längre tid än 
ett halvt år; 

d) flygspaning och minsvep är utmärkta hjälpmedel för 
upptäckande och undanröjande av förankrade minor. 

II. Elektroteknik, 

Genom väddskriget hava de länder, som utestängts från 
tillförsel av gummi och koppar m. m. nödgats tillgripa ersätt
ningsämnen vid framställning av en hel del elektriska anord
ningar. Sålunda bar man försökt ersätta gummi med surrogat 
s. k. syntetiskt gummi, men förhoppningarna hava gäck ats . 
Man bar då sökt hjälpa sig fram med papper såsom isolations
ämne och omlindat ledningarna med impregnerade remsor där
av samt försett dem med en skyddande ytterklädsel, som å sjö
kablar utgjorts av blymantel och å övriga kablar av en för
blyad järnkapsel, lagd runt ledningarna och försedd med en 
längs med kabelns längdriktning gående fals. Dessa pappers
isolerade kalbar äro icke av samma konstruktion, som de, 
vilka telegrafverket redan länge använt vid anordnande av tele
fonförbindelser. 

Bristen på koppar har framtvingat ersättningsmetaller. 
Härvid synes man inom vårt land hava tillgripit zink, då det 
<~äller finare installationer ·och järn vid grövre. Koppar bar 
" vid + 20° Celsius ett ledningsmotstånd av 0,017-0,o1s ohm, 
under det zink har 0,00 och järn 0,1o.-0,12· Härav framgår, 
att ledningar av zink och 'järn måste göras avsevärt tjock~_re 
än motsvarande ledningar av koppar. Zink är obetydligt lat: 
ta re än järn - resp. specifika vikter äro: 7 ,2o och 7 ,ss - pa 
<~rund varav installationer gjorda av dessa metaller bliva tunga 
~ch klumpiga samt kräva såsom luftledningar en dyrbar stalp
anordning; men i tider sådana som de nuvarande gäller det 
för industrien att ej stå handfallen utan söka övervinna de av 
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krigsläget framkallade säregna förhållandena och hjälpligt 
hålla elektrisk drift i gång. Bristen på kol och brännoljor 
inom vårt land har gjort efterfrågan på elektrisk kraft synner
ligen stor; tack vare våra vattenfall äga vi riklig tillgång därå ; 
det gäller blott att tillvarataga den på rätt sätt. 

Genom Max Sievelis kabelverk vid Sundbyberg är vårt 
land tillförsäkrat inhemsk kabelfabrikation. För elektriska in
stallationer i övrigt finnas numera flera fabriker inom landet. 
Så t. ex. tillverkas vid Allmänna Svenska Elektriska Aktiebola
gets verkstäder i Västerås utmärkta maskinerier för allt, som 
hör samman med utvinnande av elektrisk energi från vattenfall. 

Under senaste åren har även strålkastartillverkning börjat 
inom landet. De första, som fördes i marknaden, voro för
sedda med gas såsom ljuskälla samt spegel av metall. Nu 
t illverkas elektriska strålkastare med metallspeglar. Aktiebo
laget Gasaccumulator, Luth & Rosen m. fl. hava härvid varit 
de ledande firmorna. Största svårigheten ligger i slipningen 
av glasspeglar; men även den frågan synes vara på god väg 
att lösas. Gasstrålkastare väckte till en början ett ganska stort 
uppseende. De voro nämligen lätthanterliga samt behändiga 
att transportera och framför allt prisbilliga. På grund av svå
righet att tillverka stora lyskroppar kunna dylika strålkastare 
ej framställas utöver en viss. storlek; de komma därför alltid 
att få en kort belysningsporte, och, då deras ljuskälla även är 
svagare än de elektriska strålkastarnas, bliva de alltid under
lägsna dessa. Deras användbarhet för militära ändamål får 
därför icke överskattas. Att dömma av världskriget hava de 
nattstrider, som därunder utkämpats, ägt i de allra flesta fall 
rum under belysning av ljusbomber och fallskärmsraketer ; 
strålkastare hava huvudsakligast kommit till användning vid 
strider i närheten av fästningar samt vid bevakningstjänst och 
framför allt vid av·slående av lutfanfalL För att strålkastare 
skola fylla nutida anspråk, fordras, att de hava stark ljus
källa samt stor belysningsporte. De enda, som besitta dessa 
egenskaper, äro de elektriska strålkastarna; ljusbomber och fall
skärmsraketer hava gjort gasstrålkastarna övedlödiga. Dessa 
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senare verka huvudsakligast röjande av egen styrkas uppe
hållsort utan att kunna upplysa en fram(ör liggande terräncr . . 5 · Ljusbomber och fallskärmsraketer belysa en vidsträckt terräncr 

5 utan att markera den plats, varifrån de uppsändas .. 
Ur . krigsberedskapssyu"punkt är det särdeles fördelaktigt, 

att vi fått till stånd inhemsk tillverkning av elekbiska strål
kastare. Om nu blott glasslipningsfrågan jämväl kunde giva 
uppslag till fabrikation av prismakikare, så att vi även härut
innan bleve oberoende av utlandet. 

Innehåll i åtskilliga maritima och krigsvetenskapliga 
tidskrifter år 1917. 

Artilleri och handvapen. 
Förslag till metod för eldens ledning vid 

skjutning mot luftfarkoster ... . . . . . .. .. ... . . . K. T., sid. 59. 
H oottens virkning ved panaerbrytende pro-

jektiler .... . . . ... .. . ...... .... . .. .. .. . . .. .... ..... .. . N. T. f. S., sid. 369. 

strategi och taktik. 
Den nyeste losning av den taktiske funda-

mentalsats ..... ......... .. ..... ...... ....... ..... . 

sjökrigshistoria m. m. 
Om Dardanellerfelttogtet .. ... ..... . . ... .... .. . 
Sjotroofninger l :s te halvdel av 1917 .. . .. . .. 
Michiel Adriaanszoon de R nyter .. .. .. ........ . 
Örlogsskeppet Sofia Albertinas olycksfärd 

1781 ........ ... ... .. .......... ......... .. 

Organisation och budget. 
Bör krigsminis tern utöva befäl över armen? 
Omkring det nye navigasjonsundervishings-

reglement ........ ............ . . . .. .. .. .. ....... . .. .. . . 
. Våra officerares pensionsförhållanden ..... . 

Fartygsbeskrivningar, skeppsbyggeri och fartygs
maskiner. 

N. T. f. S., sid. 292. 

N. T. f. S., sid. 297. 
N. T. f. S., sid. 340. 
D. T. f. S., sid. 237. 

N. T., sid. 495. 

K. V. A. T., sid. 305. 

N. T . f. S., sid. 366. 
M. T., sid. 394 . 

Fartyg av armerad betong ... .. . .... .... ... .. ..... l N . T ., sid . 445. 
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Navigation. 
Ett kombinerat medelsolu·r och stjärnur N. T., sid. 425. 
Angivelse av Kompasretninger .... ........... .. D . T. f. S., sid. 267. 
Hydrografiske_ Undersegelser ved Born-

holm 1679:._84 .. . ... ... ......... ... .. . .. . ..... .. .. . . . D. T. f. S., sid. 269. 

Handelsflottan och kolonialväsendet 
Svenska handelsflottans krigsförluster intill 

31 juli 1917 ................. ... ............. ..... .. .. N. T. , sid. 427. 
N. T., sid. 449. Statshjälp åt Tysklands sjöfart ..... ....... ..... . 

Diverse. 

Varig fred N. T. f. S., sid. 3bif 

Kungjorda patentansökningar·. 

Datum l Diarii- l 
nummer Uppfinningens art 

1/9 17 

8/9 
" 

" " 
22/9 " 

" " 
" ,, 

" " 

67/16 

2977/14 

492/15 

2127/12 

Anordning vid undervattensmin or. Schneider & 1 

C:o, Paris och Le Creusot, Frankrike. 
Anordning vid minor. Vickers Limited, London, 

England. 
Anordning för drivande av propellrar. Aktiebo

laget Lindegren & Rae, Stockholm. 
Anordning vid fartyg, vid vilka inträngande vatten ~ 

utpressas medelst tryckluft. vV. W. W otherspoon, ' 
Borough of Manhattan, N. Y. Amerikas Förenta 
stater. 

973/16 Skeppsdävert. M. F. Temple och G. H. Graham, 
South Shields, England. 

2262/16 Anordning för öppnande och stängande av skott
·dörrar i fartyg medelst hydrauliskt tryck. 
Atlas-Werke Aktiengesellschaft, Bremen, Tysk
land. 

3012/14 Huv . för pansarbry tande projektiler. Firman C.J 
Lau·d and Company Limited och J. Mc. Neall 
Allan, Sheffield, England. . 



Datum l Diarii-l 
nummer 

22/'J 17 2182/15 

6/10 " 1676/15 

13/10 " 1489/14 

" 
,, 1473/16 

20/10 " 2786/16 

l 
" " 

93/14 

l 
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Uppfinningens art 

-Turbinliknande utlösningsorgan för perkussions-
rör. Aktieselskabet Carl Lunds Fabriker 
Köpenhamn, Danmark. ' 

Distans- och fartangivare för fartyg. K. T. F. 
.T ung, Kalmar. 

Apparat för reglering 
upp- och neddrift. 
Tyskland. 

av pansardykarrustningars 
Neufeldt & Kuhnke, Kiel, 

Anordning vid sirener och liknande. H . S. A. 
Rydberg, Lund. 

Anordning vid fartyg av armerad betong. N. K. 
Fougner, Kristiania. l 

lnr~ttning för :järrma~övrering a; flera artilleri- ~ 
pJäser. R. Gtrardelh, Rom, Italien. 




