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Arsberättelse i minväsende och
elektroteknik.
Avgive n vid Kungl. Orlogsm annasäl lskapet s samman träde
den 7 nove mber 1917 av ledamo ten J. Grafstr öm.

I.

Minväsende.

Det gångna året har varit synner ligen lärorik t, vad minYapnet beträff ar. Aldrig tillförn e har minan uppträ tt i sådana
enorm a massor och på sådana stora avstån d från hemlan dets
has er.
Det av centra lmakte rna prokla merad e skärpt a u-båtsk ri:get tvingad e entente n att i defens ivt ändam ål rent av ödsla
m ed minor till skydd av egna hamna r och för att möjlig göra
trafik sins emella n . Tyska u-båta r och handel sförstö rare hava
använt minan i rent offensi vt syfte för att dels kompl ettera
blocka den av entent elände rna och dels störa fienden s handel
ssjöfart. På grund av de med anledn ing av blocka den talrikt
uppträ dande tyska u-båta rna har det ofta varit svårt att
avgöra, huruvi da fartygs spräng ningar härlett från torped eller
mina, allra hälst som u-båta rna numer a ej behöva gå upp
till
y tan efter torped ens avskju tande, varige nom de blott riskera
au bliva utsatta för beskju tning av i närhet en befintl iga beYalming s- och patrull fartyg samt såsom u-båtsf ällor maske rade
handel sfartyg .
Då redan vid årsskif tet 1916- 17 de tyska u-båta rna började bliva besvär liga för Englan d, uppsto d tanken på att omedelbart utanfö r Helgol andsbu kten söka hindra dem utlöpa,
<Och tillkom rned anledn ing härav den av Englan d anordn ade
~~idskrift

i Sjöv-iisendet.
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farliga zonen omkri ng denna bukt. Med all . sanno likhet
ingå
stora mängd er av minor och u-båts nät i denna spärrn ing,
sorn
dessut om hålles under sträng bevak ning av lätta engels
ka sjöstridsk rafter. Att dessa miner ingar nu - må det tillåta
s att
begag na ett beteck nande uttryc k - »börja t blomm a ut»,
visas.
tydlig t av de tarika engels ka minor , som sedan slutet av
augusti
måna d i tusent al blivit inrapp ortera de såsom ilandf lutna
å såväl dansk a som norsk a och svensk a västku sterna . Denna
avspärrn ing av Nords jön var kungj ord att taga sin början
den 7
februa ri, och, om man antage r att minor vid denna
tid åtminsto ne till någon del blivit utlagd a, framg år av vad
som
ovan sagts, att nutida minm aterie l av lättare konstr uktion
efter
något mera än ett halvt år ej är att påräk na vara effekti
v; ett
förhål lande, som ävenle des bestyr kts av tidiga re erfare nhet
från
de gångn a krigså ren. Avstå ndet mella n engels ka s,pärrn
ingen
vid Helga landsb ukten och svensk a kusten är omkFi ng
210 sjömil. Antag er man, att från detta minfä lt losslit na minor
föras.
av ström och vind med 0,2 knops fart mot svensk a
kusten ,
behöv a de 21 dagar för att tillryg galägg a denna sträck
a. Det
torde härav inses, att ovans tående antaga nde har sina
skäl
för sig.
Redan under 1916 hade en såsom minut läggar e aptera
d
tysk u-båt blivit infång ad i engels ka ubåtsn ät och inbärg
ats
till engels k hamn - se fig. l och 2 - . Med anledn ing
härav
ansåg sig tyska regeri ngen oförhi ndrad att låta offentl
iggöra
den metod , som kom till använ dning vid minfä llning
från dylika båtar och bemyn digade s tyska presse n att bekan tgöra
detta.
Följan de bild återga vs på grund härav i tidnin garna se fig;.
3 - . Till figure n gives nedan ståend e förkla ring.
l kättin gslår.
2 ankar e.
3 vatten tank.
4 fällnin gstrum ma för minor .
5 behåll are för komp rimera d luft.
6 dörr.
7 lodap parat.
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Fig. 1.

Tysk U-båt infånga d i engelsk a nät.
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8 och 9 telefonboj med el ektrisk lampa.
1 O ventilator.
11 styrtorn med periskop och teleskopisk mast.
12 lucka.
13 centrum.
U mäss.
15 accumulatorer .
16 propellermask in.
17 ljuddämpare.
18 oljetankar.
19 vattenballast.
20 säkerhetstyngd .
21 ballastköL
22 trimtank.
Minfällningen tillgår på följande sätt: från styrtornet frigöres minan medelst en låsapparat, som fasthåller henne i
res p. fällningstrumm a. Minan och ankaret glida genom trumman 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 fällningstrummo rna , delvis täckta av järntralL Fig. 2 visar u-båtsminor
nppställda på däck.
Djupförhållan dena i Nordsjön och E ngelska kanalen hava
m öjliggjort användandet av stängselnät mot u -båtar i förening
m ed minor, och hava sådana i mycket stor utsträckning begagnats 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 minspärrninga r torde
hava utgjort det förnämsta medlet, som ententen tillgripit för
a tt utestänga tyska u-båtar från egna hamnar och trafikområden. Andra sådana medel hava bestått i handelsfartyge ns bestyckande 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 upptäckt u-båtar. Vidare hava under skepnad av fredliga handelsoch fiskefartyg dolts örlogsmannens kanoner, som fått tala, när
de för visitering annalkande tyska u-båtarna kornmit tillräckligt nära. Slutligen må nämnas, att engelska k'rigs- och handelsfartyg 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 fartygen 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 handelss jöfarten vid liv för att utestänga hungersnöden från egen härd
samt ombesörja de militära sjötransporter, som krigsläget oeftergivligen 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 stridskrafter samt handelsfartyg fallit offer för minoma.
Liksom förhållandet var efter rysk-japanska kriget 1904'()5, har man även under världskriget sökt att genom förbättringar inom fartygsskroven lokalisera och förringa verkan av
un dervattenssprängningar. Erfarenheterna från först nämnda
krig gåvo vid handen önskvärdheten att flytta upp ammunitionsdurkar från yttre fartygsbottnen för att förhindra .sek undära inombordssprängningar. Uppmärksamheten riktades
då även på det inom franska flottan använda vallgångspan:saret,. Rysk-japanska kriget hade också lärt, att en undervatt enssprängning, som träffade en tom kolbox, åstadkom avsevärt 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
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celler, som vid behov hastigt kunna fyllas med vatten. Följande konstruktion lärer med fördel vara använd på en del
engelska und er kriget färdigbyggda monitorer, som kommit till
användning såväl vid Dardanellerföretag et 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 skiljeYägg C. Avsikten m ed detta rum är, att det skall upptaga
explosionstryck et Huruvida denna m etod motsYarat förväntningarna är icke känt ; men troligt är, att man här arbetar i
riilt riktning. Emellertid är verkan av moderna minor så kraftig, att även nutida högt utvecklade h averitjänst knappast förmå r övervinna följderna av en minsprän gni ng, 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 h ava sedan krigsutbrottet 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 minorna skulle h ava kostat England omkring 6 miljarder kronor,
då man räknar med ett pris av 1,500 kronor per mina.
Följande åt erblick över krigsh ä ndel se rna belyser det under
aret intensivt förda minkriget till sjöss.
Vid årsskiftet hade centralmak tern as segerrika anneer inta git större delen av Rumänien, under det att ententens orientarme hölls bunden vid Salonike. På västra fronten pågingo
stillastående småshider, och i öster rådde jämförelsevis lugn.
I Tyskland hade krigsledningen förm å tt övervinna opinioen mot det skärpta·· u-bå tskriget. Genom införande av civil
r~irnplikt hade riklig tillgång till arbetskrafter för forcerat byggande 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.
Italienskt Minfartyg.
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Fig. 5.

fl.

President Wilson hade framlagt för ententen centralmakternas fredsanbud, och den 11 januari avgav ententen sitt avvisan de svar därå.
Redan första dagarna av januari hade ryska slagskeppet
Peresvjet minsprängts utanför Port Said. Den 10 januari tillkännagav italienska krigsledningen , att italienska slagskeppet
Regina Margherita minsprängts den 12 december 1916 utanför
Valona, men att händelsen av militära skäl hemlighållits. Fartyget stötte mot två minor och sjönk inom några minuter.
Den 26 januari minsprängdes engelska hjälpkryssaren Laurentic utanför irländska kusten. Natten den 25-26 januari besk ö to tyska jagare Lowestoft och Southwold å Englands ostkust samt minerade där utanför; några timmar senare spräng·des en norsk ångare å dessa minor. Den 28 januari meddeJade 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
far vatten- med undantag av danskt och holländskt territorialvatten - 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'.

Cell-skydd mot undervattensspr ängning å engelska monitorer.

För holländska kusttrafiken komme en särskild ränna att
·hållas öppen.
I stort sett omfattade detta avspärrade område hela Helgolandsbukten från danska till holländska kusten med en radie
:av omkring sextio sjömil från Helgoland räknat. Denna gränslinje gick på omkring tjugo a tjugofem sjömils avstånd utanför
·det av tyskarna enligt engelsk uppgift den 24 januari 1915 utVidgade 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 frontlängd en kunn a möta
och hindra de för ententens h a ndelssjöfart så ytterst besvärliga
tysk a u-båtarna, en å tgärd, som med a ll sannolikhet påskyndade proklamerandet av det skärpta u-båtskriget från centralmakternas sida. Redan den 31 januari meddelade nämligen
Tyskland de n eutrala staterna, a tt det oinskränkta u-båtskriget
mot ententen omedelbart konune att träda i kraft dock med
viss frist för n eutrala fartyg. Den tyska noten om spärrzonernas omfattning var av huvudsakligen följand e 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 zon er voro:
a) I norr ett områ de kring England och Frankrike begränsat a v en linj e på tjugo sjömils a vstånd från holländska kusten
till Tersche!lings fyrsk epp, 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' ;
,-ida re 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 område 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 sjömil bred ränna längs nordafrika nska 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
fortsa tte rännan väst om long. O 22 ° 30' till grekiskt territorialvatten .
Neutrala fartyg, som beforo spärrområdena , gjorde d etta
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 kun de obehindrat 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 beteckningar:
Utombords skulle tre meter breda lodräta streck vara målade, 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 flaggor som utombordsmålningen vara tydligt belysta;
d) en ångare fick varje vecka avgå i vardera riktningen
med ankomst till Falmouth söndagar och avgång därifrån onsdagar;
e) amerikanska regeringen måste ikläda sig ansvar för,
att dessa ångare ej förde kontraband enligt tyska kontrabandslistan.
Den omedelbara följden av det tyska oinskränkta u-båtskriget 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 tvångsvisitering såsom hittills utan hoppades, att England skulle anvisa en annan hamn utanför spärrområdet såsom visitationsort
Under den närmast därpå följande tiden inleddes underhandlingar 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 ubåtskriget. 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 utrymma Kut el Amara.
Natten den 6-7 februari utlöpte fristen för de neutrala
inom N ordsjöområdet, och påföljande dag överlämnade Amerika en not till de neutrala staterna med uppmaning om ge mensamt uppträdande mot det av Tyskland proklamerade ubåtskriget. 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 ententeländerna; 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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Amerik a inkomm a med förslag till samma njämkn ing av de
olika synpun kterna.
Under tiden pågingo talrika luftanfa ll mot såväl engelsk a
som flandris ka kusten. Natten den 11-12 februar i utgick
. fristen för de neutral a inom Medelh avsomr ådet och natten den
12-13 inom Atlantis ka oceanen samt engelsk a kanalen .
Vintern hade emeller tid blivit synnerl igen sträng. Hela
Skagera ck och Kattega tt voro uppfyll da av drivis, som h opade
siat> i oerhörd a massor och av vindarn a pressad es ned mot Öresund. Den 7 februar i nödgad es tyska bevakn ingen vid minfältet i södra delen av Öresun d lämna sin plats för drivis, som
rev upp minfält et och orsakad e en mångfa ld minexp losion er.
Den 13 februar i hade drivisen börjat försvinn a, och återtoga
.de tyska bevakn ingsfar tygen sina platser.
De tyska u-båtar na fullföljd e energis kt sitt arbet e runt
Englan ds kuster, där de uppträd de en och en. Den 8 feb ruari
minsprä ngdes ej mindre än sex engelsk a handels ångare utanför Hull. Den 9 minsprä ngdes engelsk a transpo rtångar en Tyn.dareus utanför Kap Agulhas i närhete n av Goda Hoppsu dden,
vilket tydligen utvisar huru långt från hemlan det de tyska
handels förstöra rna operera de. Den 12 februar i medgav England holländ ska handels fartyg att vid trafik på Amerik a angöra Halifax såsom tvångsv isitation shamn i stället fö r Kirkwall. Övriga neutral a stater hade jämväl inlett underh andlingar därom med Englan d. Sanuna dag minsprä ngdes en
engelsk transpo rtångar e utanför Sunks fyrskep p vid Thamesmynnin gen . Den 16 minsprä ngdes en engelsk jagare i K a~a
len och skadade s ryska pansark ryssare n Rurik genom mlll·
sprängn ing i Finska viken.
Natten den 25- 26 februar i utförde tyska jagare en raid
· gen, D owns oc h North
mot engelsk a kanalen , Thames mynnm
.·
Forelan d, varvid sannoli kt minor utlades. Den 28 feb ruall
minsprä ngdes franska minfart yget Cassini i Medelh avet.
Den l mars minsprä ngdes en engelsk jagare och ett engelskt
minsve pningsf artyg i Nordsjö n.
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Italien tillkänn agav, att Tyrrens ka havet spärrats med mino r dels såsom perman enta minerin gar och dels såsom föran derliga; tusenta ls småfart yg hade engager ats såsom bevakningsfa rtyg; varav flertale t använd es i Otranto sundet; talrika
fl ygfarty g förrätta de spaning stjänst mot u-båtar och handels fartyge n voro bestyck ade. Den 14 mars avbröt Kina de diplomati ska förbind elserna med Tysklan d. Inför risken att
komma i krigisk förveck ling med Japan ansågo Kinas ansvarige män det vara fördela ktigare att åtminst one bevara skenet
av att vara entente ns vänner, och gick Kina på grund härav
med i kriget mot Tysklan d.
Natten den 17-18 mars företog a tyska jagare en raid
mot Dover- Calais och Thames mynnin gen, varvid sannoli kt
minor utlades. Den 21 mars minsprä ngdes två engelsk a minsvepnin gsfarty g i Nordsjö n. Den 23 minsprä ngdes engelsk a
j agaren Laforey utanför Gris N ez i engelsk a kanalen . Den
'24 förklara de Tyskla nd nona Ishavet ost om Iong. O 24 o O'
'Och syd om lat. N 75° O' intill norskt territor ialvatte n såsom
avspärr at område - se fig. 6. Natten den 25- 26 mars företoga tyska jagare en raid mot Diinkir ken, där sanno·l ikt minor
utlades. Den 28-29 mars utförde tyska jagare en raid mot
engelsk a sydostk usten, varvid sannoli kt minor utlades.
Under mars månad verkstä lldes de tyska landstig ningsk rafterna å västfro nten en strategi sk tillbaka marsch vid Somme till linjen Cambr ai-St. Quenti n-Laon . I Asien nödgad es
turkarn a utrymm a Bagdad . Inom Rysslan d steg den inre oron
allt högre och resulter ade i revoluti onen. Förhåll andena i
Rysslan d blevo snart sådana, att man allmänt insåg, att det
enda, som skulle kunna rädda landet, vore en separat fred. I
Europa sörjde emeller tid Englan d och Frankri ke för att ett
dylikt steg förhind rades, och i yttersta östern låg en stark
japansk arme utmed den mandsj uriska gränsen för att omedelbart gripa in i händels e av, att Rysslan d skulle visa tendens
att sluta separat fred.
Den 6 april tillkänn agav Amerik a, att krigstil lstånd med
T yskland inträtt, och samtidi gt avbröto s de diplom atiska förT idskrift i Sjöväsen det.
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bindelsern a med Österrike- Ungern. Den 7 april inträdde krigs-tillstånd mellan Cuba och Panama samt Tyskland. Den 9
inträdde krigstillst ånd mellan Amerika och Österrike- Ungen1.
Den 10 april minspräng des ett engelskt patrullfar tyg i Kanalen,
och samma dag sprängdes därstädes ävenledes engelska la sarettsfartyg et Salta å en mina. Den 11 april avstängde s Liver pools hamn med anledning av den fara, som tyska minor or.sakade. Den 14 april avbröt Bolivia de diplomati ska förbindelserna med Tyskland. Sanuna dag minspräng des ett engelskt
lasarettsfa rtyg samt ett patrullfar tyg å icke angiV11a p latser.
Den 17 april minspräng des ett ryskt lasarettsfa rtyg i Svarta
havet. Den 20 avbrötos de diplomati ska förbindels erna mellan
Turkiet och Amerika. Natten den 20-21 april företogo tyska
jagare en raid mot engelska. Kanalen och Thamesm ynningen,
varvid sannolikt minm utlades; påföljand e natt gjorde österrikiska lätta sjöstridsk rafter en framstöt mot Otrantnsu ndet ,
varvid även sannolikt minor utlades. Natten den 24-25 april
utförde tyska jagare en raid mot Diinkirke n, varvid sannolikt
minor utlades. Natten den 26--27 företogo tyska jagare en
raid mot Margate vid Thamesm ynningen , varvid sanno-likt m inor utlades. Den 29 april besköts Scarborou gh å Englands
ostkust av en tysk u-båt och minerades sannolikt farvattnet
därutanfö r.
Inom Amerika började man nu även syssla med lösandet
av probleme t 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 ljudfånga re, från vilken elektriska ledningar
sträckte sig till en å land belägen observatio nsplats. Des: a
elektriska ledningar utgjorde samtidigt tändström sledning till
minan , som jämväl var apterad såsom kontaktm ina. Me_delst
ovannämn da ljuduppfå ngare kund e man från observatwns· 1wmm1"f 1· mi"nfältet '
platsen genast förnimma , om en u- b a"t In
och, om den ej själv bragte någon mina att explodera , kunde
man från nyssnämn da plats efter behag spränga en eller annan
mina i u-båtens omedelba ra närhet. En annan metod bestod
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av en kombinat ion mellan u-båtsnät och spränabom ber som
v~ro upphängd a i nätets övre lik. Nätet var st:rkt för;nkrat
vid havsboUe n 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 nyssnämn da tross och föll ned
o_~er u-båten , varvid sprängbom berna frigjordes och ävenledes
follo ned mot u-båten - se fig. 7.
D"en l maj .avstängde s 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
G uat~maJa de diplomati ska förbind elserna med Tyskland. 'Den
3 maJ utsträckte s den av England förut kungjorda spärrning e;1
~v. HeJgo~_andsbukten så, att den kom att gränsa mnedeJba it
I~hll hollandsk~ och danskt tenitorial vatten, där förut en smai
r~nn~ för kusttrafik en förefunnit s. Gränslinje n 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 4 0 30'
Lat. N 53 ° 15'
Long. o 4 0 30'
Lat.
N 53 ° 23'
Long. o 4 0 50'
Lat.
N 53 ° 23'
Long. o 5 0 l '
Lat.

N 53 ° 25'

Long. O 5 o 5'.5 sa1nt därefter ostvart
kusten. Denna åtgärd torde hava varit
a
holländsk
utn~ed den
heh.nga~ a~ önskvärdh eten att omöjliggö ra för tyska u-båtar
nav1germ g 1 de rännor, som förut lämnats öppna utmed danska
och holländsk a 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.
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Den 12 maj företoga engelska monitorer en framstöt mot
Zeebriicke, som bombarderades; härvid utfördes minsvepningsarbeten för att bereda m.onitorerna säker passage fram till de
platser, varifrån beskjutningen skulle försiggå.
Natten den 14-15 maj utförde lätta österrikisk-ungersk a
sjöstridskrafter en raid mot Otrantosundet, varvid tre fientliga
jagare, tre transportfartyg, tjugo armerade bevakningsfartyg
och en flygbåt blevo offer för dem. Engelska kryssaren Dartmouth skadades svå1i och franska jagaren Boutefeu minsprängdes. Den 17 maj anlände en amerikansk jagareflottilj till England. Den 18 maj avbröto Nicaragua och Hondm·as de diplomatiska förbindelserna med Tyskland. Den 20 maj ägde en
sjöstrid rum utanför flandriska kusten mellan lätta tyska och
franska sjöstridskrafter; sedvanliga minsvepningsarbet en hade
föregått fö.r etaget. 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 Engla nd avspärrade zonen utanför Helgalandsbukten:
Zonen omfattade numera farvattn et utanför danskt och
holländskt territor~alvatten syd och ost om en linje, som började på tre sjömils avstånd från jutska kusten å lat. N 57 o 8"
och därifrån gick genom följande punkter:
Lat. N 57 ° 8 5
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 hollän dska kusten .
Vid denna tid vidtog även Tyskla nd någon jämkn ing av
spärrz onen i Norra Ishave t till förmån för Norge; zonen drogs
tillbak a från de norska fjordar na, där den förut gått in.
Den 10 august i minspr ängdes engelsk a transp ortång aren
City of Athen utanfö r Kåpsta den. Den 12 minspr ängdes
en
engelsk jagare i Nordsj ön, och den 13min spräng des en engelsk
hjälpk ryssare i Kanale n; den inbärg ades i skadat tillstån d
till
Plymo uth.
Den 15 august i minspr ängdes ryska jagare n Leitna nt Burakoff i åländs ka skärgå rden.
Den 16 august i ägde en strid rum i Helgol andsbu kten mellan engels ka och tyska lätta sjöstri dskraf ter; tyska fartyge n
utgjorde s av minsve pnings båtar skydda de av en patrull erande
jagare samt några u-båta r; den engels ka styrka n bestod
av
jagare, som bevaka de spärrn ingen. Vid tillfälle t rådde tjocka.
Antagl igt är, att de tyska fartyge n under skydd av tjocka n skulle
bereda väg genom den engels ka spärrn ingen för de medföl
jande u-båta rna.
U rider august i och början av septem ber utförde entente n
sin stora offensi v, som så väl på västfro nten som södra fronten rann ut i sanden . Sanno likt synes ryska revolu tionen och
den därme d samma nhänga nde inre oredan hava påskyn dat
denna offensi v, som eljest förmod ligen ej skulle hava ägt rum,
förrän entente n erhålli t den från Amerik a utlovad e hjälpe n
av
truppe r. Värvni ngen i Amerik a synes emelle rtid ej hava givit
något lysand e resulta t, och intress et för kriget torde betydli
gt
hava avstan nat därstäd es i samma mån, som kriget ej längre
blev indräk tigt för amerik an arna själva. För att uppbri nga
ilpn utlovad e hjälpe n införde s värnpl iktslag en
och har förslag
väckts att till fanorn a inkalla alla främlin gar, som varit bosatta i Förent a statern a i ett år med undant ag av dem, som
av
vissa skäl frikalla des, voro tyska unders åtar eller tillhörd e
ett
med Tyskla nd alliera t land.

I .august
. i fäste Englan d uppmä rksamh ete 11 på b es
' t"amme
·
1·.~rna .r arhkel 27 av gälland e regler för undvik
ande av ombor dla.ggmng. Den~~ .arti~el innehå ller stadgq _nde,a tt vid-reg lernas
ef~crl~vnad· behon g hansyn skall tagas till alla
särskil da oms tandrgh eter, som kunna nödvän diggör a avvike:lcer fraon al
·
f
.
..
"'"'·
re 0 er-. ::
na I sy te att undvrk a overhä ngande fara. Genom
n:r 37 aY
de s. k: Defenc e of the Realm Regula tions i dess lydelse enliat
Order m Counci l av den 19 maj inneva rande år förordnade~
a tt .. alla fartyg skulle ställa sig till efterrä ttelse sjöfart sregler
:
~tfardade av engels ka amiral itetet eller Army
Counci l samt
a tlyda order givna av befälh avare å engels ka flottan tillhör ande
fartyg eller vid kustfö rsvaret anställ d officer . Stred sådan
or~er mot reglern a för undvik ande av ombor
dJäaan ina skulle
·mdocl.~- d en f"o:ra aotl Yd as,
<
oo ligt
"" under
och fallet anses hänför
o v~nnamnd a rh kel 27. Underl åtenhe t att åtlyda
särskil da sjöf:rtsreg le r eller order av ovan antytt slag komm e att betrak
tas
.sasom brott från vederb örande fartygs befälha vares sida mot
reg lerna
för undvik ande av ombor dläaan
o
oo inao, cäve·n orn 0a enon1
u.~derlate~1heten dessa senare komm e att tillämp
as och medfo~~e, ~tt ve.<ferb örande fartyg sederm era kunde
inom engels kt
te:ntou alvatte n av engels k myndi ghet beslagt agas och kvarhallas.
Des.~a

bestäm melser gällde icke utanfö r engelsk t territor ialfor andra nation ers fartyg. Följan de punkte r framhö Jlos s as om synner ligen viktiga :
I.. I områd en, där fara för u-båta r förefin nes, skola fart yg, vrlk en fart de än göra, färdas i sick-sa ck utom
. a) när de följa en ränna, som är utinärl d med
eller
mmsve pt;
b) i tätt trafike rade mre
·
va tt e11 sadana
o
som the Downs ·
v atte~1

~ojar

..

mindr~

:) under mycke t mörka nätter, då fartyg görand e
knop må hålla rak kurs i syfte att så snabbt som möjhgt passer a ett farligt områd e;
·
.
~) när.. till följd av rådand e tjocka, dimma , regn eller
snöfall s1kten ar kortare än en engelsk mil.
.
.
~~n SJU
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II. Fartyg skola inom område, där fara för möte m ed
u-båtar eller krigsfartyg föreligger, under tiden från solen s nedgång till dess uppgång hava alla ljus väl avskärmade samt na.vigera utan reglementerade lanternor brinnande. Dock skola
sådana åtgärder vara vidtagna, att sagda lanternor ögonblickIigen 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 avstånd 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 signaler med mistlur eller ångvissla avgivas med mindre ä n, att
absolut nödvändigt föreligger. I trånga farvatten skall fartyg, om navigeringssvårigh et 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 minsvepningsfartyg 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 fö rsök från tysk sida att röja väg genom den engelska m inspärrningen hava förelegat. Sannolikt hade flygbåtarna till uppgift att söka upptäcka minor samt sköta om rekognosceringen
och bevakningen , under det minsvepningsfl:niyg en skulle undanskaffa de upptäckta minorna , och u-båtarna taga sig till
sjöss genom den öppnade rännan .
Begagnande sig av den inre upplösningen och m ilitära
oredan , som revolutionen framkallat i Ryssland, gingo de tyska
armeerna den 3 september till anfall vid Riga-fronten med påföljd, att Riga och Diinamiinde föllo . Samtidigt härmed hade

tyska u-båtar berett sig väg genom minspärrningarna i Dirbenka nalen mellan Ösel och Kurland. Minsvepningsfartyg en hade
haft ett mödosamt arbete med att undanröja minor och u -båtsnät, som spärrade detta inlopp till Rigabukten; men ansträngningarna kröntes med framgång. Flygbåtar dirigerade och
ledde arbetet samt drog elden på sig från de flankerande batterierna å Ösel. Väl inkomna i Rigabukten deltogode tyska u-båtarna 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
va r 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 socker. Vidare påbörjades underhandlingar mellan England och
Amerika angående öppnandet av hamnstaden Norfolk syd om
Chesapeake-viken såsom tvångsvisitationsor t för neutrala handelsfartyg, som kommo från Sydamerika.

Av 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 behärskade 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. Gotland 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 offensivmineringarutanför 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 fl ottans 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 h ålla
tyska u-båtar på vederbörligt avstånd. · Under året tillkom
dessutom den förut omtalade spärrningen kring Heigo,l a ndsbukten. Endast denna spärrning hade en utsträckning av omkring 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 inbördes 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 -båtsnät. Möjligt är, att denna spärrning jämväl haft till syfte att
låsa fast den tyska stora flottan med hänsyn till en eventuell
aktion av en kombin erad engelsk-fransk flotta. Röster h ade
inom England höjts för ett dylikt företag; men resultatet av
Dardanellerföretaget var ännu i för friskt minn e, och flottöma
fingo ligga ostört kvar i sina h em lands baser. När emellertid
Helgolandsspärrningen visade sig ej vara tillräckligt effektiv
att stänga inne de tyska u-båtarna, ligger det nära till h ands
att förmoda, att ententens offensiv å västfronten skulle h ava
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 italienska 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 u pprepade mineringar hållit Bosporen avspärrad och tack vare detta
behärskat Svarta havet.

:::_· 465

-=

Inom Norra Atlanten hava tyska u-båtar oroat sjöförbind clsei·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
Atlant en 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 trafiken på Ryssland; här hava offensivminor kommit till användning.
Inoin Södra Atlanten samt övriga ·oceaner hava tyska hanel elsförstörare tidtals uppträtt och oroat förbindelserna dels geBland dessa må
'10111 kapningar och dels genom mineringar.
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 uppgifter 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 minYapn et, har i denna redogörelse närmare angivits.
Med avseende på minvapn et har det gångna året givit följande lärdomar:
a) långsträckta och tunn a· utsjömineringar, vilka alltid äro
SYåra att hålla undan ständig bevakning, utgöra icke något
effe ktivt 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 lätta re
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 ersättningsämnen vid framställning av en hel del elektriska anordningar. 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 isolationsämne och omlindat ledningarna med impregnerade remsor därav samt försett dem med en skyddande ytterklädsel, som å sjökablar utgjorts av blymantel och å övriga kablar av en förblyad järnkapsel, lagd runt ledningarna och försedd med en
längs med kabelns längdriktning gående fals. Dessa pappersisolerade kalbar äro icke av samma konstruktion, som de,
vilka telegrafverket redan länge använt vid anordnande av telefonförbindelser.
Bristen på koppar har framtvingat ersättningsmetaller.
Härvid synes man inom vårt land hava tillgripit zink, då det
<~äller finare installationer ·o ch 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 framgå r,
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 stalpanordning; men i tider sådana som de nuvarande gäller det
för industrien att ej stå handfallen utan söka övervinna de av
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k rigsläget framkallade säregna förhållandena och hjälpligt
hålla elektrisk drift i gång. Bristen på kol och brännoljor
inom vårt land har gjort efterfrågan på elektrisk kraft synnerligen 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
la nd tillförsäkrat inhemsk kabelfabrikation. För elektriska installationer i övrigt finnas numera flera fabriker inom landet.
Så t. ex. tillverkas vid Allmänna Svenska Elektriska Aktiebolagets verkstäder i Västerås utmärkta maskinerier för allt, som
hör samman med utvinnande av elektrisk energi från vattenfall.
Under senaste åren har även strålkastartillverkn ing börjat
inom landet. De första, som fördes i marknaden, voro försedda med gas såsom ljuskälla samt spegel av metall. Nu
t illverkas elektriska strålkastare med metallspeglar. Aktiebolaget 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
u ppseende. De voro nämligen lätthanterliga samt behändiga
a tt transportera och framför allt prisbilliga. På grund av svårighet 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 underlägsna 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
r um 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 ljuskälla samt stor belysningsporte. De enda, som besitta dessa
egenskaper, äro de elektriska strålkastarna; ljusbomber och fallskärmsraketer hava gjort gasstrålkastarna övedlödiga. Dessa
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senare verka huvudsa kligast röjande av egen styrkas uppehållsort utan att kunna upplysa en fram(ör liggande terräncr
.
.
5
Ljusbom ber och fallskärm sraketer belysa en vidsträck t terräncr·
5
utan att markera den plats, varifrån de uppsänd as ..
Ur . krigsber edskapss yu"punkt är det särdeles fördelak tigt,
att vi fått till stånd inhemsk tillverkn ing av elekbisk a strålkastare. Om nu blott glasslipn ingsfråg an jämväl kunde giva
uppslag till fabrikati on av prismak ikare, så att vi även h ärutinnan bleve oberoend e av utlandet.
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Uppfinnin gens art

Anordnin g vid undervatt ensmin or. Schneider & 1
C:o, Paris och Le Creusot, Frankrike .
Anordnin g vid minor. Vickers Limited, London,
England.
Anordnin g för drivande av propellrar . Aktiebolaget Lindegre n & Rae, Stockholm .
Anordnin g vid farty g, vid vilka inträngan de vatten ~
utpressas medelst tryckluft. vV. W. W otherspoo n , '
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