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Arsberättelse i sjökrigskonst och sjö-
krigshistoria för år 1919. 

Avgin·n Yicl Kungl. örlogsmannasällskapets högtidssammanträde 

elen 15 n ovember 1919 av ledamoten G. Unyer. 

A. Inledning. 

Efter avgivandel av senaste årsberättelse inom förelig'gan
de gren av sjökrigsvetenskapen'') hava stora, i världssystemet 
djupt ingripande händelser inträffat. De tunga krigsmoln, som 
under e lt lustrum stått skockade över vår planet och från vilka 
förödande ljungeldar i tät följd sänts ned mot jordens folk, 
hava i det närmaste upplösts och skingrats. Ater lyser fredens 
sol - må vara än så länge med blekt och kyligt sken - och 
än en gång bana sig slrålarne från hoppets stjärna väg genom 
folkhatets och misstrons mörka natt: hoppet om framtida 
skilj edomsförfarande för lösande av mellanfolkliga tvister, om 
de tryckande rustningsbördornas lättande, om ett folkens 
brödraskap, allt etapper på den mödosamma vägen mot tusen
åriga rikets eviga frid och harmoni. 

I vad mån utsikter kunna anses förel igga för ett snart rea
lis,erande av dessa förhoppningar torde jag få tillfälle att sena
re belysa. Ljusa äro de icke - det kan redan här utsägas . 

:~ 

*) Denna gällde kalenderåret 1917; för år 1918 har ingen be
rättelse aYgivits. vadan sagda år järm·äl aYScs att täckas av denna 
redogörelse. 

Tidsk1·i{t i Sjöväsendet. 39 
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Sedan det på sensommaren 1918 blivit uppenbart, att 

tyskarnas slort anlagda offensiv på västfronten var dömd at t 

misslyckas, började det hittills på många håll såsom synner

ligen solitt ansedda centralmaktscitadellet att utåt företc be

tänkliga sprickor, som ej bådade gott för byggnadens framtid :! 

bestånd. 

Det var dock först genom Bulgariens avfall i septem

ber och Turkiets kort därpå förklarade milil iira bankrutt, som 

den första allvarliga ren111an uppstod i murens konsisten s. 

Grunden i sydost hade givit vika för ententens kontraminor 

och sedan i Österrike de konstitutionella våggama genombru

tits av revolutionens störtflod kunde intet hiijda ntall\·erken ~ 

instörtail'de. Men ännu höll sig slutvärnet i norr! 

Bragt till det yttersta genom svält och umhär:lll(len m 

allehanda slag, pressat ti Il branten. av revolul ianens a ,·grund 

och förrått [IV den förbundsbroder, för vilkens sak eld från 

början dragit sitt svärd, såg sig emellertid jämväl Tyskland 

nödsakat aU den 11 november 1918 acceptera de villkor fi i1 

erhållande av vapenstillestånd, som av en skoningslös oel t 

oblidkelig motståndare på l vingades detsamma. 

Härmed voro krigsoperationerna praktiskt taget till ända 

och de segrande n1.akternas ombudsmån samlades inom kort 1 

Paris för aU bänkade runt del gröna bordet bevaka sina verk 

liga eller förmenta fordringar i det mellaneuropeiska konkurs

boet. Men boels uti'edning förrätl:1des med svärdet i. ena 

handen och penn:1n' i den andra; det blev ju nödviindigt a t' 

med e tt slag av flala klingan då och då påminna elen avYä}'

nadc motståndaren om vad hans frid tillhörde . 

I slulet , v april 1919 var boupplrckningcn klar, och d 

tyska hm·udgäldenärerna tilikallacks nu för att bePdiga sta

ten. Som dessa å sin sida saknade all möjlighet all få sina 

molfordringar godkända, återstod efter en serie av i stort sett 

gagnlösa protester för dem intet annat än att finna sig i u t

redningsmännens åtgärder, och under trycket härav tillkom 

tröllhetens och den psykiska cleprcssirmens tecken frede n ' 
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Versailles den 28 juni 1919 m ellan Tyskland å ena sidan och 

ententeblockel å den andra. Fredsproceduren i övrigt Jämnas 

såsom mindre väsentlig här å siclo. 

Härmed var en dammbyggnad, så gott den sig göra låtit, 

satt alt hä jcla elen Yålclsammasle stormflod , som någonsin bru

sat fram över Europas folk , överändakastande Yärlclsvärden 

bortsopande l ron er, med roten u.ppryck:1nde sekelgamla författ~ 
ningar och utsläckande miljoner av människoliv - huru 

länge elen sc• n ~ir i slånd att hindra vidare översvämningar av 

samma art återstår alt se. Frestande vore fiirvisso alt söka 

belysa denna evolution från andra synpunkter, iin dem som 

särskilt år normerandP för arbetet inom detta sållskap eller dc 

rent militära, men vare sig utrymme eller uppgiftens inile

börd lorde slr~ingt taget medgiva detta. Vad som sålunda här 

kommer att för sällskapet framläggas , inskränker sig till dels 

en kort redogörelse för sjökriget 1918 och dels några av 

vi:irldskriget i sin helhet påkallade reflektioner av mera all

män natur. 

Hörande den förra delen är här ej något v~isentligl att an

föra. Den ansluter sig i huvudsak till de föregående årens 

berättelser rörande sjökrigshi:indelserna under åren 1914- 17 

och avser att utgöra en avslutande komplettering av dessa. 

I avseende på den senare avdelningen erkännes å andra sidan 

villigt att fog ej saknas för den anmärkningen, alt åtskilliga 

slutsatser måste betecknas såsom väl hastigt dragna m ed hiin

syn tilt att många viktig:1 aktslyeken i:innu ej Jigga på bordet 

och underlaget för ett allsidigt och rällvist bedömande av krigs

hi:indelserna alltså i stor utslriickning saknas. 

Att föredraganden delta oaktat vågat sig på den fordrings

fyllda uppgiften atl siika uldeducera s. k. li:irdomar ur de 

gångna krigsarens facil beror mindre på förhoppningen att 

han cliirvid lyckats lriif'fa det riilta än så mycket mer på över

tygelsen om, all reflektioner sö.lunda framlagda kunna giva 

uppslag lill eftertanke och meningsutbyte fackmiin emellan, 

som i sin ordning k unna leda till ensartade och hiirande åsik-
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Ler i frågor, som äro av vital betydelse för förkovrandet a' 
den tjänst som ligger oss alla så nära om hjärtat. 

B. Sjökriget 1918. 

I. Sjökrigets allmänna karaktär. 

,, sceptics were asking il the ormy could win the war be/'ore 

the navy lost ih. 

Arthur Pollen . 

Genom de mycket omdebatterade och t. o. m. i vissa tyska 
kretsar starkt kritiserade fredsfördragen i Brest-Litowsk den 

9 februari och 3 mars 1918, vilka tillförsäkrade Tyskland etl 

relativt lugn på elen östra gränsen, undergick det strategiska 
läget på kontinenten vid sagrda Lid en väsentlig förskjutnin g 

till centralmakternas fördel. Betydande truppmassor kunde, 

såsom förhållandena nu gestaltat sig, utan större risk överföras 

från ost- till västfronten för insättande i den beramade slut 
offensiven därstädes. Och på elen sattes nu bland ententens 

molslåndare men särskilt inom allt tyskt land dc största fö r

hoppningar, vilka ock i början syntes bliva infriade, men som 

i stället mot hösten omvandlades till en nödtvungen reträtt i 

stor stil med dess genomgripande följder. 
Om lantkrigföringcns' fysionomi alltså med hänsyn hiir 

till kom att under årets lopp undergå en väsentlig förändrin g 

i riktning; mot större rörlighet, stelnade sjökriget däremot å si l 
sida allt 1ner i de former, som redan under föregående år givi t 

detsamma sin prägel - här kom man åtminstone i vad r iir 

övervattensfartygen ej ur ställningskriget. Sedan Östersjön 

genom ryska flottans tillbakadragande borteliminerals såsom 
krigsskådeplats, var ställningen på de sjöstrategiska frontern a 

i stort sett följande. 
I noaa Nordsjön utövade Grand Fleet stadigt växande l 

omfång ej allenast genom betydande egna nybyggnader uta n 

- 559 -

desslikes genom tillkoms·ten av en amerikanSik slagskepps.cska
der samt stödd på de numera nö,jaktigt utrustade baserna i 
Scapa Flow, Firth of M OJ'(ty och Firth of Fort h, ett herravälde 

så påtagligt , att tyslu1rn e numera ej ens bjödo till att på allvar 

bestrida den detsamma. Tyska bukten undandrog sig emeller
tid alltjämt denna hegemoni och kunde på den grund nu som 

tillförne tjäna såsom en ovärderlig och oersättlig huvudhas för 

det med allt större inlensitel fö.rda tyska u-båtskriget. 

För underlättande av detta företogs å tysk sida nya mi

neringar med thy åtföljande motåtgärder från engelsk sida . 

Den 17 mars 1918 meddelade sålunda tyslw regeringen att 

den, med hänsyn till engelska sjöstridskrafters uppträdandE' 

i det av England förklat·ade spärrområdet kring tyska bukten , 

såg sig nödsakad att vidtaga åtgärder, som gjorde ett befaran

dc av detta område ytterst risknlwlt för den neutrala sjöfar
ten. Denna nya minspärrs. griins utgick från Hanstholm å 

jyllä111dska kusten i fiirsl västlig och sedan sydlig riktning tills 

den vid Zuidersees mynning träffade holländska territorial
gränsen. Något senar.e fiirklnracle amiralitetet all fr. o. m. 

den 15 maj en farlig zon av aYscvärd breeld existerade m ellan 

norska kusten och Orkneyöarna , vilken avsåg att tjiina tvännc 

ändamal, dels skydda routen Bergen-Skoltland för iiverrump
lande kryssaranfall oc.h dels föt·svåra tyska u-båtars utpasse

rande i Atlanten. Denna jätLcminering, som lär hava utförts 

med amerkansk materiel och som uppgives hava omfattat 50 

:'t 60,000 minor, är ej minst uppseendeväckande genom de 

stora djup - upp till 300 m. - på vilka den utfördes. En 

ytterligare komplettering erhöll denna minering genom en 

norsk n eutralitetsminering vid U dsire. 
Vidare utför'de engelska fartyg i djupaste hemlighet vissa 

antiundervattensbåts-mineringar på 10 m. djup i Kattegatt, 

vilket i sin ordning föranledde tyskama att kontraminlra där

städes på normalt djup. Ingendera mineringen var på veder

börligt sätt notifierad, vilket, då den ena sprängningen efter 
den andra ägde rum av neutrala fartyg (däribland under min-
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svepningsarbete flottans gamla trotjänare Gunhild ) inom Yart 

land uppv~icktc en lika berätligact som kraftig indignation> ) 

Farvattnen i Södra Nordsjön flankerades å engelsk sida 

från marinbaserna Hw"Wich och Dover, uneler det att tys.ka r

na i Z eebriiggc och Ostende hade förträffliga utfallspol'tar fö r 

icli.e hlclt u-hatar utan 1"ämväl l·:w·are Yilka c1· ulan frnm nåno 
• • <..J , ' - b h 

g"jorde upprepade anfallsstötar mot Thamcs-mymlingen och 

Pas de Calnis. Om här sålunda ej kan vara tal om något 

absolut engelskt herravälde till sjöss, saknad e dock de spora 

eliska tyska anfallen Yarj e möjligh et att utöva något nämnviirl 

infly tande på läget å denna krigsskådeplats. Och detta län· r 

den tyska ledningen väl ej h ell er haYa tänkt sig, ut:m tordl· 

dessa raider för r få karaktläriseras som e tt medel att siika 

hålla den tyska offensivandan vid liv. De flandri ska tor pcd 

fartygsbaserna vor o emellertid m ed h~i n syn t i Il u-bätstra f i k en 

som en påle i köttet på det briltiska lejonet, ocb gjorde detta 

också t•n aktningsvärd ansträngni ng att medeist sjömakten ~ 

direkta ingripande söka mildra de hi"iraY alstrade plågorn a. 

ehuru med ringa fra mgång, varom m era framdeles. 

Engelsl.:a J(cmalen, som ej utan skäl kan likna s vid dd 

svalg, varigenom krigsjätten i norra Frankrike och Flandern 

erh(}ll sin huvudsakliga näring, förblev likaså i ententens våld. 

Tillföliiga, a v tyska u-bå tar tillfogade, s tygn i denna massiYa 

hals gjorde blott ringa ve1,kan oc h störde ej märkbart dige

stionen. Ej h eller förbindelserna västvart till den stora four

nissören hinsidan Atlanten blev i någon nämnvärd grad h es,·ii 

rad, huvudsakligen tack vare den omsorg varmed konvojerin 

gen numera utfördes vid själva upploppet, kompletterad med 

en till synes synnerligen effekti,· luftspaning . 

*) Det kan i detta s·anm1anhang Ya ra a y intresse att påpck<1 

huruledes en bahofficiös ll'clarc i Times elen 27 maj 1918 efter rcdo

görels<' för dc engelska minfälten i Xorclsjön t.illäggPr: 

If mines m·e fo und else1chere, as in the [(attegat or in the 11·aten.; 

between the Skcur and the coasts of ]{onray and S1ceden, these 1Mtst lmvr 

been laid by Germany. 
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I .l / eclellwvet var, frånsett det pågående u-bätshandels

kriget, under år 1918 tystare än någonsin. De förenade 

fr anska och ilalienska flottorna forts,atte sin skäligen bragd

lösa bevakning av den österrikiska, som givetvis intet hade att 

vinna på att bjuda en mångclubhelt överlägsen fiende spetsen 

i öppna sjön . Ilali enska sjövapnet kan emellertid på sin 

k reditsida in registrera elt pnr med lika stor djärvh et som 

skir k lighet u t förda lorpedbå tsan fall mot fientliga slagskepp, 

t ill vilka vi få tillfälle att återkomma. 

.!legeiska hav et oc.h Mormarasjön företedde i det närmaste 

samma fridfulla aspekt, sedan Goeben och B reslou under årets 

första månad gjort ett utfall från Dardanellel lcrna, som slutade 

m ed ett ganska allvarligt haveri för den fön·a och total förlust 

av den senare. 
Högsjöflottornas uppgifter voro centwlmakternas att 

trygga försvaret av egna kuster - tatsächliclt ist J.: eine feincl

liche Schilfsgrwwte auf deutsch en Boden gefalTen vittnar ej 

utan bcri:itligad sto<Jthet efter krigets s lul Graf Hcventlow -

och u-håtnrnas utfall svägar samt ententeblockets att h ålla sjön 

fri från mots låndarnas övvervatlensfartyg. Dc förra l.:uncle 

ej lösa sin uppgift på annal sätt än att hålla flottorna kamp 

ber·eclcla i skydd av fästningar och minlinjer - därav det uprp

komna läget , som uppväckt så mycken undran hos en mindre 

k ritisk allmiinhet, alltid beniigen att förf'ställa sig elt sjökrig 

spiickat av hänsy nslösa bataljer coute qui coute, ett slags kä

gelspel sålunda , då det i sj~ilva verket m ed sådana styrkeför

h å llanden som här voro för handen snarare m åste komma att 

förete bilden av ett djupsinnigt schackspel, där spelarens 

h uvudsakliga strävan går ut på att göra motståndaren matt, 

utan atl sjiilv o ffra a llt för många pjäser. 

Det var som bekant efter en annan linj e man m ed ell er 

mot sin vilja blev hi11Wisad att söka vinna fördelen till sjöss: 

genom :l\'skärandet av fiendens handelsförbindelser för att på 

så sätt reclucPra hans tillförsel i en utstrii ckning, som förmådde 

att förlama han s molstån dskraft och diirigenom tvinga honom 
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att böja. sig i stoftet. Enten tefioltorna hade ju sedan flera år 
uppehållit en obeveklig och praktiskt taget fullt effektiv h an 
delsblockad av centralmakterna, vilka härigenom åsamkats 
oerhörda lidanden, mest drabbande den civila befolkningen . 
Tysklands avgörande, om icke precis. logiska, så dock lättför
klarliga svar tog som bekant formen av det oinskränkta u-båts 
krigets proklamerande 1 februari 1917. Detta baserade sig 
på amiralstabens beräkning alt för den händelse 600,000 
bruttoton i månaden av motståndarens handelstonnage kun dP 
sänkas, skulle England med naturnödvändighet bringas på kn ii 
- rörande den härför erforderliga llden svävade man emeller

tid på målet. 
Vi erinra oss med vilken framgång denna krigföring 

igångsattes, och huru hela det första året månadsuppgifterna 
på sänkt tonnage vida översteg kalkylens grundtal. Obestrid
ligt är ock, att under förra hillvten av 1918 ställningen tedde 
sig ytterst kritisk fö,r det mäktiga öriket, vilket förhålland e b l. 
a . erhåller en bjärt belysning av nedanstående uppgifter, som 
blivit tillgängliga efter Yapenstilleståndets ingående. 

Enligt uppskattning av ett ledande japanskt rederi belöpte 
sig vid det oinskränkta u-båtskrigets avslutande i oktober Hl1 8 
världstonnaget till 39,891,655 n e ttoton. Motsvarande siffra 
före kriget uppskattades till 43 ,875,457, vilket visar en tola l 
minskning av 3,983,802 ton. Differenserna fördela sig på de 
olika länderna sålunda : 

Före kriget: Efter kriget : Skillnad: 

England 20,523,706 17,023,085 - 3,500,621 

Tyskland 5,134,021 2,645,096 - - 2,488,925 

Amerika 4,333,078 7,777,416 + 3,444,338 

Norge 1,957,352 1,502,620 454 ,732 

Frankrike 1,922,286 1,498,100 424,186 

Japan 1,708,386 2,200,000 + 491,614 

Holland 1,471,710 1,328,368 143,342 

Transport 
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Transport 
Ita li en 1,430,475 1,488,720 + 58,245 
Öst.-Ungern 1,052 ,346 855,650 196,696 
Sverige 1,015,364 825 ,650 189,714 
Spanien 883,926 678,550 205,376 
Ryssland 851,946 809,250 42 ,696 
Grekland 820,861 578,000 242,861 
Danmark 770,000 681 ,150 88,850 

43,875,457 39,891 ,655 7,977,999 

+ 3,994,197 

således en förlust av i runt tal 4 miljoner netloton, fördelad 
på alla stater utom Amerika, Japan och Italien . I brutto torde 
denna summa motsvaras av c:a 6 miljoner ton. 

>> Förhållandet mellan fartygs-nybyglgnader och sänknin
gar kan man endast granska med stöd av s.ifferuppgifterna >> 
förklarade den tyska ami ra l stabschefen Holzendorff i slutel 
av juli 1918. '' Under tiden janunri- juni har i medeltal pr 
månad efter engelska och amerikanska uppgifter byggts i ·Eng
land 127,208 ton och i Amerika 112,986, således. tillsammans 
ett medelta l pr månad av 240,194 ton brutto . Beräknar man 
ytterligare alt 50,000 ton månatligen tillföras enrtenten från 
neutrala länder, kommer man upp till en medelsiffra av i runt 
ta l 300,000 bruttoton . Det månatliga medeltale t av våra s~tnl.;

ningsresultnt under samma tid uppgår i runt tal till 630,000 ton . 
Således sänkes i genomsnitt pr månad 330,000 tun mer än 
vad som tillföres ententen>>. 

Så långt Holtzendorff, som väl dock får antagas hava 
handskats, viii sangvinis1ld med siffrorna. Detta gäller framför 
allt de amerikmska nybyggnadsuppgifterna, som i själva verket 
voro betydligt underskattade, och vilka kanske kraftigare än 
något annat bidraglO att vrida u-båtsvapnet ur tyskarnas hän
der. Också utbris.ter den bekante engelske marinskriftställaren 
Archibald H urd med hänsyn härtill i följande enlus.ias.tiska 
hyllning till vapenbrodern i fjärran väster: 
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So fa r as the submarine has been clej'eated in the shipyard. 
the CI'edit belongs, in the marine to the United Stales; uneler 
peace conelitians it tumed' out ccbout 200,000 tons of seogoing 
merchcmt vessels cmnually on the overage, where as next yem 
the output wilt be nbout twenty limes as great. In th r 
history of induslry there has never been an achievement to 
rival this splendid' eflort on the part of our j'riends on th r 
other side of the Atlantic, and we clo well to toke 'off; our 
hals to them confessing that theg have done in a few months 
whot we have not succeded in doing in four years. 

Men det var ej endast den ökade takten i nybyggnad aY 
handelstonnage, som på eftersommaren började s~inka vågska
lt>n i det ekonomiska kriget till ententens förmån. En stadig 
nedgång började även visa sig i månadsuppgifterna å av u-båtar 
sänkt tonnage. Anledningen härtill var förutom det tidigare 
påpekade Jö.rstärkta konvojsystemet, som försvårade sjäh·a 
anfallen , de nya metoder, vilka efter hand uppstodo och tilläm

pades för u-båtarnas infångande och förstörande. 
Den av en hel värld bevittnade sega dragkampen till sjöss 

mellan Tyskland å ena sidan oeh de anglosachsiska folken ~1 

andra sidan, visade sålunda allt tydligare tendenser att utfalla 
till de senares fördel. Detta i sin ordning kunde ej underliitta 
att utöva ett hestämt inflytande på stämningar och förhållan 
den vid västfronten . Motgångarna därstädes i augusti och 
september, det allt mer utbredda misstroendet mot u-båtskri 
gets resultat samt bundsförvanternas vacklande hållning rågade 
måttet fiir det olyckliga Tyskland, varest redan umbärandena 
nått en gräns, som var vida längre framflyttad inom nödens 
råmärken, än vad vi i allmänhet velat föreställa oss. 

Bågen s'pändes allt hårdare, men under tiden hade godset 
i densamma blivit allt mera uppluckrat och skiirt. En dag 
sprang den också med en klang, som väckte den mest oför
ställda glädje i de dussintals riken, vilka sedan åratal onwi1rft 
den så gott som ensam för sitt liv stridande germanske jätten . 
men som ock på andra håll gav upphov till den djupaste med-
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känsla med den fallne kämpen, parad med om för vem som i 
framliden skulle vara i stånd att upptaga den förblöddes. si'l 
löftesrikt påbörjade arbete i mänsklighetens och civilisationens 
tjänst. Ty att han där har en lika stor som betydelsefull upp
gift att fylla hirer väl dock ingen åtminstone i detta land vilja 
eller kunna förneka , vilket läger han i övrigt än må tillhöra. 

II Märkligare övervattensoperationer. 

a) Den tyska unclsättningsexpecliiionen till Finland. 

I milten av februari 1918 gjorde som bekant finska re
geringen hos Tyskland framställning om väpnad hjälp för 
u ndertryckande av det uppror, som sedan årets början sönder
slet Jandet och äventyrade dess nyvunna frihet. E·fter en 
kort betänketid meddelade tyska regeringen härpå ett tillmLites
gående svar och militärmyndigheterna erhöllo omedelbart 
befallning att pl anlägga och organisera företaget. Uppgiften 
var så till vida lättare än företaget mot Oselställningen, som 
man ej behiivde räkna med fientliga störningar under över
skeppningen och med sannoLikhet ej heller under truppernas 
u tskeppning, utan kunde transporten i stort sett med undantag 
för minfaran utföras som om t i Il sjöss fredliga förhålla n den 
rått. Ett väsentligt hinder utgjorde emellertid isarna, särskilt 
med hänsyn till det hinder dessa lade i vägen fiir minsvepnin 
gen. Röjningen kunde ej heller börjas förrän i slutet av mars 
saml synes hava varit slutförd under loppet av denna månad. 
Man begagnade sig na tul'ligtvis av den redan till Ösel svepta 
rännan och forlsa L te därefter på 2' bredd i not'dlig riktning 
v idare ostvart mol Odensholm samt d~irifrån rätt på Hangö. 
Rännan utmärktes med fyrskepp och bevakningsfartyg'. 

Inskeppningen av trupper, en fällstark divis·ion, skedde i 
Danzig. För transporten avsågs 12 stora handelsfartyg och 
till eskort avdelades 2 slagskepp av Rheinlandklass, 2 kryssare, 
2 små kryssare, l hjälpkryssare samt torped- och minsvep-
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ningsbUtar. Huvudstyrkan stod under befäl av konteramiral 
Jl eurcr. 

Under förflyttningen gingo de båda slagskoppen i tä tL'll 
med transporten 30' akter om sig. Denna var indel ad i 
grupper om 3 a 4 fartyg , vardera med en kryssare som Iedarp 
för att få form och disciplin på den annars, svårhanterliga 
konvoj en. Andra operalionsdagen kl. 8 f. m. befann si g 
huvudstyrkan tvärs Libau och tredje dagen på morgonen 
utanför Russarö· befästningar, vilka voro utrustade med mo
derna batterier om bl. a. 6 st. 23,4 cm. kanoner. Som m an 
a tysk sida ej hade kännedom om vilket parti dess besältning 
skulle komma att taga vid ett fo-rtsatt framträngand e ilan d
s~indes parlamentärer för alt sondera terrängen. Dessa åter 
v~inde emellertid med budskap att intet motstånd skulle bjudas 
och transportfartygen erhöllo nu order att inlöpa lill I-Iangi'1 
Samtidigt sprängdes, därstädes en del mindre fartyg, variblan d 
4 u-båta r, samt några batterier. Landstigningen försiggick 
hastigt oeh lätt vid de förträffliga kajerna och utfördes p å i 

allt 6 :'t 7 timmar, Yarefter armedivisionen salte sig i rörelst' 
mot Hälsingfors över Ekenäs. I den fortsatta operationsplanen 
ino·ick att flottan skulle flankera armen under framträngand l' 

t> ' 

ostvart. Detta Yar emellertid till följd av de starka isarna all! 
annat tin lätt öch hade väl niippeligen lyckats , såvida ickt 
den starka finska isbrytaren Srtmpo jämte ett i Reval upp
bringat dylikt fartyg kunnat för ändamålet anlitas . Kosan 
salles först p:'t Reval samt cl~irifrån tvärs över Finska viken 
till Hälsingfors. 

Redan i Reva! hade avtal träffats med ryska myndighe
terna, att de i Hälsingfors befintliga ryska örlogsfartygen skulle 
tillika med därvarande befästningar aYhålla s,ig från allt in
gripande i händelsernas gång. Före tyskarnas ankomst ti ll 
Hä lsingfors hade ,ock de störTc rysl<a fartygen avgått därifrån . 

Den 12 ap1il på morgonen passerade de tyska slagskeppen 
Gråhara, m en nödgades här till följd av tjocka att ankra. Snar! 
uppstod en nmclostlig storm, isen satte sig i rörelse och fartygen 
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kommo, seelan ankarkättingarne sprungit, på drift i det trånga 
skärgårdsområdet. situationen var minst sagt kritisk då till 
a ll lycka tjockan lättade, och fartygen lyckades taga sig in på 
redden ost om staden , där de kl. 6 e. m. ankrade tätt under 
Skatudden. 

Fartygens landstigningsstyrka fördes genast i land på 
denna udde, men möttes av ett ganska lwmpakt motstånd från 
de rödas sida. Särskilt var kulsprutelden från husen besvä
rande, varför trupperna stodo stilla över natten efter alt hava 
förlorat ett 10-tal i döda samt erhållit ett betydligt antal sårade. 

Följande morgon insändes torpedbåtar i hamnen , som m ed 
sitt iätta artilleri rensade vägen innanför Skaludden så att 
landstigningsstyrkan kunde taga sig fram och förena sig m ed 
armens förtrupp, ett jägarkompani, vilket likaledes föregående 
afton inträngt i staden norrifrån, men även det mötts av över
lägset motstånd. Nu gick det emellertid hastigt nog att rensa 
staden och samma dag var Finlanels huvudstad hell i tyskarnas 
våld. 

Flottans uppgift var härnJ,ed löst och hade densamma 
slutförts utan några som helst förluster av fartyg. Sedermera 
förd es visserligen några tusen man till Lovisa, men för denna 
transport användes endast några isbrytare och bogserbåtar. 
Hela företaget utfördes på några timmar. 

Tyskarna uppgivas först hava tänkt sig framföra undsätt
ningsexpeclitionen över åländska ögruppen och torde Föglc
fj ärclen möjligen härvid hava avsetts såsom operationsbas för 
den medverkande sjöstyrkan. För detta ändamål organiserades 
redan under de sista clagarn~ i februari månad i Danzig en 
mindre expeditionskår om c:a 1,200 man, avsedel sades det att 
beteda vägen för huvudstyrkan genom upprättande bl. a. av 
erforderlig etappstation å Åland. Den 28 på aftonen voro 
t rupperna inskeppade på 5 härför klargjorda handelsfartyg 
och expeditionen satte sig i gång under befäl av konteramiralen 
M e u r e r. Den bestod då, förutom de redan nämnda trans
portfartygen, av s,lagskeppcn Rheinl!J'nd och W estfal en, isbry-
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taren Hindenburg, minsvepningsfartyg och spärrbrytare samt 
diverse trängfartyg. Med minsvepningsfartygen i täten fram
gick styrkan mellan Gottland och Öland samt styrde däreflrr 
upp under svenska fastlandet. Den 2 mars uppsändes utanfiir 
Stockholms· södra skärgård medförda flygbåtar för spaning 
nordvart och kunde dessa inrapportera aU fast is inom kort 
mötte. Isbrytaren sattes nu i täten och framträngningen fort 
satte med allt större svårighet till fram på natten , då fartygen 
gingo till ankars. Följande morgon den 3 fortsattes färden 
nordvart, men det blev snart klart att isbrytaren ej längre fö r
mådde få bukt med de allt mer hopade ismassorna, vada n 
slagskeppen nödgades sätta sig i täten och släppa liis sin ;1 
28,000 hkr. mot det uppresta naturhindret. Själva kommo ck 

nu glatt framåt, men de efterföljande fartygen hade alltjii mt 
s. vårt att forcera sig genom packisen och slutligen stopp~1 ch · 
hela expeditionen för att invänta transportfartygen som hålli t<., 
bakom och medelst gnist letts i huvudstyrkans kölvatten . 
Sedan de bägge avdelningarna fötenats. fortsalles framträngan 
det under svå1· kamp mot den alltjämt högst besvärande isen , 
vartill kom att en tät tjocka försvårade navigeringen. Den 5 
mars på morgonen klarnade det emellertid, så att man blev i 
tillfälle att räl ta till besticket, vilket visade alt styrkan n u 
hunnit Lvärs SYenska Högarna samt att 40 distansminute 
återstode till Åland. Tack vare här inträdande bättre isför
hållanden gick färden sedan raskare oeh kl. 9,30 f. m. nåddes 
äntligen fritt vatten vid infarten i Ålands hav. Enligt uppgif ' 
av en deltagare i expeditionen mölte orien teringen här stor 
svåriaheter och man kände sig ej säker på navigeringen förr ii ' t> . 

man lyckats få tag på den två meter i höjd och åtta meter t 

omkrets mätande klabben IIvitkubb, varå en båk uppförde' 
Med spärrbrytarna i täten framgick nu styrkan mol Eckeri•. 
på vars redd densamma på e. m. den 5 mars gick till ankars 
vid sidan av där förut befintliga i undsättningssyfte ditsända 
svenska pansarbåtarna Sverige och Oscar II, av vilka den först 
nämnda förde vice amiralen greve E h r c n s v ä r d s flagg . 
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Den landsatta expeditionskåren lämnade efter en lidAland 
i avsikt att över isen gå n1:ot Abo. Anländ till ön Nagu möttes 
den emellertid av ett kmftigt motstånd från där koncentrerade 
rödgardister , stödda bl. a. på den ryska kanonbåten Bobr och 
tog därför i stället vägen till Hangö, dör förening ägde rum. med 
den division tyska trupper, som enligt vad som ovan anforts 
uneler ticlen direkt hit överförts från Danzig. 

Tyskarnas egentliga avsikt med diversionen mot Åland 
är ej till fullo klarlagd, och man är tills vidare hänvisad till 
blotta antaganden i vad rör deras innersta planer h~irutinnan . 

Av någon militär betydelse för Finlands befrielsekrig var 
expeditionen uppenbarligen ej och kan sålunda som ett led 
i det tyska undsättningsföretaget betraklas som misslyckad. 
A andra sidan visar expeditionen i sjömansmässigt avseende 
en mycket tilltalande bild, som dock i en viss mån fördunklas 
därav, att slagskeppet Rheinland på återväg från Alancl uneler 
tjocka grundstötte vid Lågskär så svårt, att det endast med 
största svårighet sedermera kunde bärgas. 

b) Engelska flotlanj'all mot flandriska kusten. 

Scclan Belgien under världsk1igets första skede blivil 
besatt av tyska trupper, gick man, på framställning av dåva
rande statssekreteraren för marinärenden, v. T i r p i t z skynd
samt i författning om den flanclJ·iska kustens kraftiga be
fästande. Det stod nämligen redan då klart fiir den tyska 
krigsledningen , vilken framträdande betydelse detta kustgebiet 
skul le komma att spela för det lilla kriget i södra Nordsjön 
och Kanalen samt vilka ansträngningar England på den grund 
å sin sida kunde förvänlas göra fiir att söka tillrycka sig 
besittningen av berörda område. 

Befästningsanläggningarna omfattade icke allenast dc 
tvänne såsom baser användba ra hamnarna inom området 
Ostende och Zeebrijggc, utan även såväl kuststräckan dem 
emellan som dennas fortsättning i väster till armens högra 
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flank vid Nieuport och i öster till holländska gränsen ell (•r 

sammanlagt 27 engelska mil. Enligt engelsk uppgift skall pa 

denna sträcka hava anhopats icke mindre än 225 kanoner, 

vanw 136 av 15 cm. och däröver ända upp till 38 cm. kaliber. 

Styrkan och belägenheten av befästningarna vid ZcebrtiggP. 

som för oss är av det huvudsakligaste intresset framgå :w 

bifogade skiss. 
Det centrala i denna väldiga kustposition utgjordes av en 

strategisk triangel, vars spetsar vom förlagda till Ostendt> , 

Zcebrugge och Brligge, vilken sistnämnda 8 engelska mil in i 

laJldet belägna stad stod i kanalförbindelse m ed de båda först 

nämnda kuststäderna. Försvaret av ställningen underlättade~ 

i ej ringa mån genom de från stranden långt framskjutand(• 

sandbankar, som av ålder varit hinderliga för närnavigering 

vid dessa kuster. 
Till Ostende men framför allt till det m er tillbakadragn a 

Zeebri.igge, k oncentrerade tyskarna under krigets gång ansen 

liga luft- och tcrpedstridskrafter, som, skickligt och energi sk! 

insattes i Kanal-kriget, väl molsvarande de tyska förväntn in 

garna, samtidigt som de givetvis i hög grad irriterade mot

ståndarna å andra sidan Nordsjön. 

Amiralitetets första motdrag mot det av tyskarna såluncb 

anordnade flankhotet bes lod i anskaffandet av för upptr~idan dc 

å den grunda flandri ska kusten särskilt konstruerade monito

rer, som förde l a 2 kanoner av gt·övsta' kaliber, och vilkas 

undervattenskroppar voro s~irskilt starkt byggda för neutrali

serande av torpedträffar. Ehuru verkan av deras beskjutni n,.; 

ej var på n ågot sält överväldigande, var den dock så bes,yii

rande, att tys.lwrna nödgades uppställa svåra skeppskanoner 

i kustforten för att hålla dem på vederbörligt avstånd, d . v. ~ . 

15,000 m. och däröver. Härifrån hade väl även engelsk1 

slagfartyg kunnat stänuna in i kören , men deras röster hördes 

till tyskamas förvåning aldrig - den engelska flottpolitiken 

ha de reserverat dem för andra uppgifter hettes det. Eller Y <ti' 

det månne spåren från Dardanellerna som förskräckte? 
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Att man i Grand Fleet emellertid ej negligerade tillvaron 

av det flanddska getingboet framgår bäs.t av de upplysningar 

i ärendet som av amiral J e l l i c o e lämnas i hans berömda 

arbete »The Grand F leet 1914- 16 >> . I-Ian påpekar häri, 

hurus·om han redan på hösten 191-! med amira litetet upptagit 

diskussion om möjl ighelerna att spärra inloppet till Zcebri.igge 

genom sänkande av fartyg i kanalmynningen, mon ansågs 

företaget av amiralitetet för det dåvarande ej vara praktiskt 

utförbart. Sedan J. emell ertid två ar senare avgått från befälet 

som högste befälhavare för sjös tridskrafterna i Nordsjön och 

tagit säte som förste sjölord i amiralitetet, upptogs frågan till 

förnyad behandling denna gång i sannad med chefen för 

Dover Patrol, amiral B a c o n. 

Med h~insy n till förhoppningarne alt med armens hjiitp 

snarl kunna sia sig fram till de åtrådda platserna skötos pla· 

nerna dock återigen åt sidan för att på hösten 191 i ater tagas 

till nåder, sedan det blivit klarl att landfronten ej kunde 

genombrytas. At marinstaben uppdrogs nu officiellt .atl med 

stöd av vissa direktiv utårbetn en ful lständig plan för Zee

briiggcs spärrande . Kort därpå inkom amiral Bacon med ett 

fristående förslag om att med Lillhjälp av monitorer landsätta 

trupper på pirarmen ,·id ZeebrLigge, vi lka skulle förstöra dit 

fi;rlagda fartyg och milihira förråd. Amiralitetet beslöt nu 

m ed anledning härav att en kombination av dc bägge upp

slagen skulle n•·J·kställas , varvid särskilt underströks alt an

fallet mot piren skulle ha karakttiren av en diversio~1 för att 

draga uppmärk snmhet~n från de fartyg som skulle framföras 

till kan a lmynni ngen fiir att där siinkas . Huntdiindamälet med 

hela företage t fiirklarndcs vara 

l ) 
2) 
3) 

spärrande aY inloppet Lill kan a len vid Zeehri.igge: 

spärrande a,· inloppet till Ostende från sjösidan; samt 

tillfognndet av största möjliga skador å nämnda 

platsPrs hamnanläggningar. 

Ål t spiirrandet av Oslende hamn tillfogades pa pr-ogrammet 

berodde d~irpå , <llt tyskarna så liing<:' delta ullopp vnr ogravera t 

Tidshi(t i Sjöväsendet. 
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i en viss utsträckning voro i stånd att via Bri.igge dirigera 
sådana styrkor till sjöss, som eventuellt blivit genom blockad 

innestängda i Zeebrtigge kanal. 
Anfallet skulle vidare understödjas genom bmnbardemenl 

från s~jösidan av monitorerna, från luften av talr,ika flygeskadra r 
och i vad rör Ostende jämväl från landsidan :w de engelska 
landbatterierna vid Nieuport, varjämte utanför inloppen skulle 
framkallas rökmoln, i skydd varav forceringen borde utföras . 

I avsikt att förs,våra undsättning av försvarskrafterna på 

piren beslöts s lutligen att söka spränga den jili:nviadukt som 
i vanliga fall förmedlade förbindelsen mellan p1ren och fnsl a 

land. 

* 

Förberedelserna för anfallet och övningnr för dess' utfö
rande vidtogos redan i början av mars månad och organiserades 
vid Dover Patrol under ledning av dess nytillträdnnde chef, 
vice amiral R 0 d g e r K e y e s. Följande flytande materie l 
var för ändamålet uttagen från sjöstyrkorna i Dover, Swing 

och Dunkerque. 
8 monitorer, 
8 lätta kryssare , 
7 flottiljledare , 

45 jagare, 
86 motorbåtar, 

3 depåfartyg, 
5 spärrfartyg, 

2 u-båtar, 
l minsvepningsfartyg och 

2 auxiliär fartyg, 

l 4 l b ' t "or·o f1·-ai1slw ·"'amt åter-varav 5 jagare oc 1 mo or a ar ' . " 

stoelen engelska. 

Den gamla engelska kryssaren Vindictive om 5,700 t~n 

var utsedd att föra landstigningstrupperna till pirens ylter-
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sida smnt hade för detta ändamål bl. n. utrustats med ett antal 
utombords placerade stormlejder för unelerlättande av man
skapets hastiga debarkering, samt svåra fändertar för mildran
de av hajningens inverkan efter tilläggningen vid piren. För 
ntt biträda vid Vindictives manöver, sLirskilt för att pressa 
henne intill piren samt för transport av clebr av landstig
ningsstyrkan ingingo i styrkan tväne mycket bäriga grund
gående Liverpoolfärjor, Iris 11 och Daj'fod'il, vilka även i nöd
fall skulle upplaga Vindielives besättning' och landstignings
styrkan, om detta fartyg skulle gå under. Dc 20 a 30 år gamla 
pansardäckskryssarna Brilliant och Sirius samt minfartygen 
l phigenia, lntre pi d och T hetis v o ro a v sedda att användas som 
spärrfartyg och hade till den ändan fyllts med betong och 
anordnats för snabb sprängning. Två äldre u-båtar C 3 och 
C 1 hade vidare iordningssl~i.llls för sprängning av viadukten 
för vilket änclnmål dc ombordtagit betydande kvantiteter 
sprängämnen. 

I övrigt voro kryssare och jagare avdelade till betäckning 
av operationen från sjösidan samt småfartygen till att dels 
på bestämd Lid framkalla rökmoln för ovan angivet ändamål 
samt dels upptaga besättningarna å de sprängda och sänkta 
fartygen. 

Som en yttre skärm mot norr tjänstgjorde slutligen 
Harw icheskadern . 

Förutom de ordinarie fartygsbes~ittningarna embarkerade 
å denna styrka 82 officerare och 1,698 man, utplockade från de 
olika förbanden i hemlands farvatten, på det att elen inhöstade 
äran måtte bliva i möjligaste mån rättvist fördelad . Sålunda 
bidrog Grand Fleet med ej mindre än 27 officerare och 365 

man, under det ~1lt marininfanteriet släpple till 30 officerare 
och 660 man. 

Förutsätlningarna för företagets lyckande ansågs från 
engelsk sida vara 

l ) Himpliga ticlvattensförhållanden, 
2) ringa sjögång, 
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3) gynnsam vindri klning, sam l 
4) ingen tjocka men gärna en lii.tl disa. 

Det första av dessa villkor fixerade utan vidare de dagar, 
å vilka anfallet var utförbart. Vad däremot de andra angil'k 
var det omöjligt att kalkylera med dem annat än som oberiik
neliga faldorer med hiinsyn till årstidens variabla väderleks 
förhållanden, så myekel mera som dessa vid en given tidpunk t 
ktmdt' vara helt olika vid Goodwinds sand oeh Ostendc. Intct 
hindrade f. ö. att vädret J·unde ehangera under uppmarsehen 
fr:'m rendez-vous-platsen till malet, vartill beräknades· itga 

7 timmar. 
Under förra hälvten av april månad hade styrkan 1va 

gånger kallats till den u1sedda mötesplatsen, beHigen på ett 
antånd av 63 distansminuter från Ostende, men måst vända 
med oförrättat ärende på grund av inträffade ogynnsamma 
väderleksförhållanden. Vid tredje sammandragandet lyekacles 
det emellertid bättre, så att de förenade sjöstridskrafterna den 
22 april kl. 4,53 e. m. kunde sätta kurs på målet. 

ZeebrtiO'o·es bombarderande medelst monitorerna tog sin b b 

början kl. 11,20 e. m., samtidigt öppnades jämväl elden mot 
Ostende från såväl land- som sjösidan. Omedelbart därp i1 
hörjade de rökbildande småfartygen sin verksamheL 

Med hänsyn till tidvattnet hade bestiilnts att Vindicliw 
skulle om möjligt angöra piren 'id midnatt. I själva verket 
var hon på platsen en minut senare, åtföljd av sina drabanter 
Iris II oeh Daffodil. Kl. 11,30 hade Blankenberghes ljusbo.i 
passerats, ·O<.: h synes samtidigt den in trängande s lyrkan ha v n 

obsen·erats av posterna i land, som nu började uppsända lju s
bomber för farvattnets belysande. Vinden som hittills bla!>l 
från nordnst och sålunda Yarit gynnsam för rökslöjans fram 
s tällande dog nu ut oeh övergiek efter hand till sydlig, Yari
genom ett omvänt förhållande uppstod. Då härtill kom att ett 
fl ertal av dc i hamninloppet utlagda rökbildningsflottarna 
skötas i san k av strandbattcrierna, blev denna detalj av pro
f:.(rammet 11tan större inflytande på händelserna. Vindieliw 
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hade emellertid läckts av röken tillld. 11,56, då den hleY synlig 
omkring 300 m. från pirhuvudet. En kraftig eld öppnades 
genast mot det med högsta fart framrusande fartyget, som a 
sin sida ej nn sen att SYara med sina 15 em. kanoner, varefter 
del med babordssiclan Jade till vid pirens yttersida oeh lät gå 
först styrborels ankare och sedan hahords. Längs piren liipte 
tre knops ström oeh någon hajning rådde, vilke t hade till följd 
at! Vindielive ej kunde komma kajen tillräekligl nära för att 
fä fäste för sina förtöjningsdraggar , Yarigenom fartyget utsattes 
för de våldsammaste rörelser ~incla tills Daffoclil (>fter några 
minuters förlopp var klar att börja pressa fartyget mot kajen. 
Dessa minnter hade emellertid förorsakat högst betydande 
engelska förluster oeh shillningen var fiir etl ögonhliel-. ganska 
bekymmersmn för de :1 n f'allancle. Emellertid l vekades Innel
stigningsstyrkorna från Vindielive och Daffodil mrd öveTvin
nande nv stora svårigheter alt laga sig i land på piren, med
förande maskingevär, bomber, handgranaler m. m., Iris II 
däremot lyekades ej få i land sitt folk på piren utan[iir Vindie
live, d~ir elen försökt klänga sig fast, utan lade sig i stälicl 
längs Vindictives yttersida för att över detta fmiyg uppnå kom
munikation med land. Just då detta var på väg all lyeka.s , 
kastade Vinclietive emellertid loss och Iris-kontingenten lwm 
alltså aldrig att deltaga i stormningen av piren. 

Denna hade planerats. så, att en ulvalcl styrka under be
läckning av Vindielives kanoner skulle hålla de tyska försva
rarna i sehack, under det att ett and!"a cletachcmt'llt utförde 
ifrågakommnndL' förstörelsearhelen , vilka minutiiist Yoro för
delade på olika h~incler , oeh som många gånger genomgåtts 
oeh övats å ('n engelsk kopia av pirrn . Allt gick emellertid ej 
efler beräkning. Vindie live hade nämligen råkat att bliva 
föliöjd e:a 400 m. Jängte västnn·L å piren, än vad som var 
planerat, vilket gjorde, att stormtrupperna ej lyckades identi
fi era anläggningarna i land, oeh att en Yiss osäkerhel uppstod 
i deras uppträdande. Avsikten hade hl. a. vnrit att i första 
hand bemäktiga sig det krnftiga hatlerirt på pirhllvuclet fö1· :1tt 
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hindra delta att avgiYa eld mot s p ~irrnings fartygcn , Yilka ht• 

ordrats passera fyren 25 minuter cfler det Vind ie live förtöj t. 

Som förh å llandena nu utvecklade sig, hann detta batt(>ri 

em ellertid ej att tagas, Yilket gjorde att dc annalkandP block 

skeppen mo l förvänlan bJe,·o tagna under kraftig beskjutning 

Yid passerandet på dig till kanalmynningen. 

De engl'lska stormtrupperna utförde först en altack mol 

den åt landsidan Yettande delen av piren samt Y~inde sig sedan 

mot den befäsladc zonen a motsatta ~indan. Till följd av lidn :1 

förluster och den m·an papekadc förskjutningen aY nngrepps

pun k ten in åt piren ra n n del la sistnii m n da an f a Il eme ll ertid ut 

i sanden och truppema fingo åtcniinda ombord utan a ll haYa 

lyckats bcmiiktiga sig nf1gol av dc tyska bntterien1n. 

Förstiiringsgrupperna , omfa ttand(> ett 70-tal man uneler 

ledning av två subalternofficerare från Grand Fleet, försiiktl' 

för st spränga förrådsskjulen i hiijd nwd Vindict iw, men hlevo 

ti llbaka kastade aY l'id C'n från dc vid kajen ligg:.mde tysk :1 

jagarn n, vi l k a likalecles h indra dc gr u ppcrnas sprii lllgningsarbet t• 

lä ngre in p~i piren . Ett försök ntt åtkomma jagama m·slog-, 

likasa av dessa. :Med pa det hela l<tgl'l oförriillat iirende aler

vände förstöringsgruppern<t på signal ombord samtidig t med 

övriga trupper efter alt h;na u ppeh{lllit s ig a piren uneler 5;> 

m in u ter. 
En siirskild anleln ing fr::1n amirali tetets fii rsiiksanslall i 

St ratford medföljde expeditionen i och för handhavande av 

bL a. fosforgranater och fiamkastarc, s;\viil fasta it Vindidi l'( ' 

som po rta! i,·a för landstigningstruppernas !who,·. Som dt' 

förra rcd<tn i början hlt•vo borlskjulna och de scntlre ej fingo 

någon nnviindning i land, hade m:tn. emellcr'licl hiir gjort sig 

möda fiirg~ivcs. 

Anordningarmt för spriingningl'n av viadukten ii ro särcll'il' ~ 

int1·essnnta. Sasom ovnn niimnts voro u-båtarna C l och C ;-) 

uttagna oc h iordninggjorda för ' detta uppdrag . För alt ])(' 

sä ttningarna skulle pa ett visst avsl:\nd från m f1lel vid beho,· 

kunn<1 övergiva b åla rna , vor o dessn u l rustade med en gyro-
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skopkontrollapparat, som automatiskt höll b åten på den en 

gång satta kursen. En vedettbåt var avdelad att upptaga be

sättningarna och dessutom medförd e vardera u-bå len två 

mindre motorbåtar. För den händelse reträtten sjöledes skull e 

b liva avskuren, m edfördes slutligen stegar m ed tillhjälp aY 

vi lka man slutlir kunn a taga sig upp på viadukten seelan stu 

binerna an tän l s. 

Seclan dc båda u -bå tarna och vedettbåten blivit av två 

jagare bogserade till särskilda utgångslägen , satte de var för 

sig kurs på målet. C 3 kom först fram och siktade viadukten 

p å l 1
/ " minuts distans. Strax därpå uppti.ickt es båten Yid 

skenet nv en lysbomb fdtn land och togs under beskjutning, 

utan att dock allvarligen träffas , oak tat den tidtnls befann sig 

i ljuskon en fr ån b ränne strå lkas tare. Som viaduklen skarpt 

avtecknade sig mot lju sen på andra sidan vat· det ingen svå

l'igh e t ntt styra in båten på Himplig p lats mellan lvänne bro

p elare där den m ed 9,,, knops fart rände upp drygn två fot på 

en tvärslå samt trängde h ä r vid in i brokonstruktionen ända 

in till manövertornet. Besätt n ingen hadekallblodigt kvarstannat 

ombord för att öka mt}jligheterna till framgång. Den sjösatte 

nu en av motorbåtarna sam t satte, efter a tt hava antänt stubin

trådarna , a\' från C 3 oc h började ro mot st römm en , då 

motorbått>ns propeller blivit skadad : fångade av strå lkastar

sken började de snnrt heskjutas med handgevärseld, varvid 

flera sårades och åtskilliga läckor uppstodo i båten. Då denna 

k ommit 200 :'t 300 m . från viadukten inträffade· explosionen, 

som på det hela taget synes hava haft önskad effekt, varp:'\ 

gev~i rselden nvstannade. Omedelbart h ~irefte r: blev C 3:s be

sättning ombordlagen ft vedettbåten , som just lagom vid denna 

Lid kommil fram och nu lycka des undkomma till sjöss m ed 

de räddade. 
Om anledningen till att C l ej utförd e sin del aY anfallet 

lämnar den engels ka rapporten endasl svävande antydningar. 

Men det vill synas, som om ledningen :w denna bål saknat det 

nuått <W m:11medvetenh et och kraft som i hög grad kiinncteck-
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nat C 3:s uppträdande vid detta tillfiillc . Faktiskt vfu1dc C 1 
några dislansminuter från piren och uppnådde oskadad sin 
bas följande morgon. 

Yi iivcrgå nu till skildringen av sjäh·a htwudooperatimwn 
eller sänkandet av härför särskilt ior·dningställda fartyg i i n 
loppen tiil ZeebriiggE' kanal och Ostende hamn. För för st
niimnda företag voro ancclcla Inln•pid, Iphigcnia och Tlwt is 
och för det senare Brilliant och Sirius. 

Zeehri.iggckonlingenten hade order alt intri1nga i kanal
mynningen . Ledarfartyget Tlwtis, skulle, om det såg sig 
fttföljt av de båda övriga, ramma ~;lussportarna (l1ad:gates): 
de två övriga skulle sätta på land i kanalmynningen vid 
pirarnas inre landfäste, där man beräknat atl de hade störst: 
möjligheterna att spärra loppet. 

Thctis hade vid forceringen god hjälp av lysrakete r, son. 
tid efter annan upps~inclcs från Vindictive, men bilräddes iinn 
vid navigeringen av en motm·båt, S·Om för i.inclamålct salt sig 
i täten av kolonnen. Sedan fyren pft pirhuYLLclct runelats upp 
täcktes intill piren en spärr av kanalläktare, sinsemellan fi ir
löjda samt därutanför ett näthinder, uppburet av bojar. Theli s 
satte nu kurs på den yllersla liiktaren och avgav samtidigt 
eld mot densamma, så att elen sjönk, beredande en öppniiW 
mellan dc tvenne sp~irrsystemen. Thetis sökte intränga hiir, 
då rodret av någon anledning Jäste sig om lxtbord och tvingack 
in fartyget mitt i nätet, som draggade med en god bit m ot 
kanalmynningen i närheten av vilken maskinerna stoppad, 
och fartyget dreY på grund omkring 300 m. från östra p ir 
huvudet, utsatt för en förödande eld från såväl vågbrytaren 
som från där förtöjda fartyg och batterierna å fasta land. 
Befälhavaren lät uneler sådana förhållanden spriinga fartyget 
seelan de kYadevande av besättningen bärgats av en motorbåt. 

Inlrepid blev likaså vid passerande av fyren hårt beskjut en , 
men lyckades dock ganska oskadad med ledning av den grun d
stötta Thctis nå sin anvisade plats i kamilmynningen, vnre~l 
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elen svängdes på stället och s~inktes. Besättningen, som i båtar 
lämnat fartyget, upptogs av jagare och motorbätar. 

Vad slutligen Jphigenia ang,år, var dess mJYigcring i hög 
grad underEittacl, sedan de båda öniga blockskeppen blivit 
sänkta, och utan några större sYårigheter n ådde ock detta 
fartyg sitt sp~irrli1ge, där dl'l efter en del manöYrar sändes till 
botten , sedan besättningen på YanJigt sätt dragit sig ur spelet. 

Sedan viadukten sprängts och blockskeppen kommit på 
sina platser, hade ju det viisentliga i an f a lie t bli vi l slutfört, och 
förberedelserna började vidtagas för pirens utrymmande, oav
sett aU förstörelsearbetena därstädes just ej kommit ur 
fläcken. Enligt överenskommelse skulle Vindielive 20 minuter 
före emba rkeringen giYn signal med sina strålkastare S<lmt 

seelermera verkställighetssignal mrcl sirenen. Da ~~'n·äl sintl
kastare som siren Yoro sönderskjutna, blev reträttsignalen 50 
min. pfter midnatt emel ler lid given med Daffodils ang\'issla. 
Efter 15 min . slutade folket att str·ömma ombord, men för 
säkerhets skull k Yarlåg chefen ytterligare 5 min., varefter 
Daffoclil beordrades aU spänna för oeh bogsera ut stäven från 
kajen samtidigt som fartygets nedhuggna stormast användes 
~ttl bära av från kajen babord akter. Bogserkabeln sprang 
niistan genast , nwn med använ dande av högsta fart lyckades 
Vindielive komma klar från piren cflcr en timmes i sanning 
mycken het vistelse därsti:iclcs. Något efter kl. 8 f. m. elen 23 
var fartygel åter lyckligen i Dorver ehuru i myekel skadat skick. 
Efter Vindielive lämnade Iris II Zeebri.iggc under mycket w:'tr~t 
förluster genom beskjutning från landbatte1ierna. 

Tre jagare voro avdelade att under det operationen pagick 
patrullera i hnmnmynningen. En av dem, North Sim, erhöll 
häruneler sådana skador g1enom beskjutning från land, att den 
måste iivergivas och sjönk. Besä ttningen bärgades med stor 
hntvur av systerfartyget Phoebe. Dessutom si.inktes tvänne 
molorbåtar ~ivenså genom elden från landbatterierna, varjämte 
tva monitorbarkasser gingo förlorade. Yice amiral K e y e s 
förde vid detta tillfälle henilet över dc sjöstyrkor, som opere-
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rade mol Zeebriigge och Commander L y n e s mot dem, som 

agerade mot Oslende. 
F1'ån engelsk sida hade förutsatts, att den anfalla n el( • 

styrkan förutom från landhattarierna även skulle röna mol
stånd från de jagarflottiljer, som antogos vara förlagda till 
yttre hamnen. I själva verket kom emellertid endast en jagan· 
att löpa ut, vilken så g.ott som omedelbart sattes ur stridbar! 
skick genom en torped från den lilla engelska torpedmolor
bålen CJJRI n:r 5. Ett par andra jagare·, som ej hade ånga 
uppe hlevo kvarliggandE' vid pirens innersida, och avdeladPs 
deras besiittningar i stället till det fasta försvaret. Huvudparten 
av jagarna hade tyskarna, fienden ovetande, kort förut förlagt 
innanrför kanalslussarna där u-båtarna hade sin orclinaril' 

station. 
Om sålunda spärrningsförsöken i Zeebriigge på del he ln 

taget slagit väl ut, var: å andra sidan förhållandet i OstPnclP 
det motsatta. De två för denna opern.lion uttagna fartygen , 
Brilliant och Sirius, styrde med elen förra s,om ledare mot 
Ostende inlopp under sökande efter inseglingsbojt"n. Denm1 
fanns också mycket riktigt, men hade engelsmännen ovetande 
flytlats ft•ån sin ursprungliga plats. Detta gjorde, att fartygen 
vid angöringen kommo på fel kurs och strandade på landgrund
ningen e :a 2,000 m. (is,ter om hamninloppet. Härförinnan 
hade de emellertid uppbckts från land och underkastats en 
skarp beskjutning. Till råga på olyckan kolliderade de i. 
grundstötningsögonbliek!:'l. Besrillningarne riicldades även här 
av motorbåtar. 

r\ engelsk sida beslöt man aU så ~nart sig giira lät upprepa 
försöket ~1tt spärra Ostcndc. För detta ändamål iståndsaltes 
nödtorftligen VindicticP, varjämte hennes durkar och boxar 
fylldes med så mycket celm~nt som djupet i Ostende m edgaY 
eller 200 ton. Då såväl officerare som manskap å dc förut i 
närhete av Ostende sänkta fartygen genast anmält sig till ett 
eventuellt återupprepa l an f a 11, kompletterades Vindictivcs be
sättning av detta frivilliga folk; som chef tjänstgjorde ledaren 
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av förra expeditionen, befälhavaren å Brilliant. I ÖHigt uttogs 
personalen på frivillighetens väg från fartyg i Dover Patrol. 

Vindielive var färdig inom en vecka, men vädret var 
ogynnsamt, och företaget måste uppsl,jutas till nästa högvatten. 
Härigenom hann man klargöra ytterligare ett fartyg , den gamla 
kryssaren Sappho, som till ehef erhöll föne befälh:waren ;\ 
Sirius. 

Genon1 luftspaning utröntes den g maj, att ett flertal ja
gare och u-båtar alltjämt befunno sig i Zeebri_igge kanal samt 
att dessa ej syntes hava nått förbindelse med Oslende kanal
vägen. Andra lätta sjöstridskrafter voro emellertid i rörelse 
i Ostende, varjämte jagarna i ZPehriigge hamn erhåliil förstärk
ning norrifrån . 

Viceamiral Keyes uppdrog även denna gång det direkta 
befälet över spärrningsexpeditionen mot Ostende åt }ilclste che
fen i Dunkerque, commnnder Lynes, som 'ägde :aU uttaga 
härför erforderliga fartyg. Själv ledde Keyes en division ja
g:oue, som patrullerade mill emellan Ostende oeh Zeebri_igge 
för aU tj~ina som skärm mot från sistnämnda plats even tuellt 
utgående tyska jagare. 

Den g maj på aftonen lovade väderleksförhållandena att 
bliva gynnsamma, och Vindielive detacherades jämte Sappbo 
från Dover till Dunkerque. Strax sedan de biigge fartygen 
länmal sistnämnda plats, uppstod emellertid pannhaveri å 
Sappho, varigenom hennes fart nedsattes i sådan gmd, atl hon 
ej hann fram i tillr~ickligl god tid för att kunna deltaga i spiirr
ningen. Anfallet fortsattes emellertid enligt plan i övrigt, vilken 
denna gång var baserad på, alt intet fiirberedandc bombanle
ment skulle utföras vare sig från sjön eller luftledes, ntan skulle 
eld börja avgivas från den anfallande styrkan först sedan den 
blivit upptäckt från land. 

Kl. 1,35 f. m. voro de rökalstrande molorbåtarmt på sin 
plats och började silt arbete. Bullret av deras maskiner nådde 
nu land, och', en strålkastare tändes samt hörjadP söka. Kl. 
1,43 f. m. gavs den överenskomna signalen aH iippna eld och 



onwclelbart hörjade bombarelementet från såväl monitorer som 
landbatterier samtidigt som cll regn av fallbomber nedkastade~ 
över staden från talrika flygplan. Dessas oförskräckla uppre
pade anfall i den mörka natten med dess konstgjorda dimmor 
blev föremål för det livligaste erkännande, så myckel mer som 
alla lyckades oskadda åtentinda ti Il sina aerodromer. 

Efter aU hava passerat en av egna sjöstridskrafter utlagd 
tjusboj rätl utanför hamninloppet satte Vindielive något fö n• 
kl. 2 f. m. kurs på detta. Sikten hade emellertid nu hlivit så 
dålig, att pirarmarna ejl kunde upphickas p:'t ett par hundra 
meters avstånd, vilket gjorde att fartygel gjorde> ett svep väst
\'art och sedan tillbaka ostvart, fortfarande utan att fin na 
rännan. På signal från henne tändes härvid å de engelska 
landbatterierna så ymnigl m ed flare up ligths, att pirarna hlevo 
synliga och forceringen kunde ulföras ehuru under den krafti
gaste beskjutning. Endast 200 meter återstod emellertid att 
tillryggalägga , och intet syntes kunna hindra Vindielive i h ennes 
väg, låt vara att hon kom fram till sin station mera som ett 
vrak i.in något annal. Där sjönk hon nu övet"öst av eld från 
alla kalibrar, som ncclmäjade en stor del av besättningen däri
bland chefen och hans närmaste man . De ÖYerlevande räddades 
ombord å två motorbåtar, som sedan styrde Lill sjöss och 
lyckades komma i förbindelse med större fartyg. 

Atl genom sänkandet i trånga far leder av hfirfiir särskill 
anordnade fartyg säka innestänga fiendens sjöstridskrafte 
eller fördröja dessas framt rängande är en operation, som h ar 
gamla anor. I den svenska sjök1igshistorien hinmar det vid 
Grimskär liggande vraket a\' danska skeppet Enigheten bl. n. 
en erinran h~irom, och vem minnes v~il ej vilken roll fartygs
försänkningarne spelade i det första Svensksundsslaget 

Från elen moderna historien hava Yi färskare exempel i 
Bobsonska försöket att tilll{(Jrka Santiago de Cuha 1898 sam! 
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japanernas energiska spärrnings:"ltgärder av Port Arthur me
delst >> briinnare >> . som pressen1 av någon anledning· enYisades 
att k:11Ia de härför avsedda stenlastade ångarne, som natt efter 
nalt under vintern 1904- 05 stoppades i gluggen till ryska 
ostasiatiska eskaderns gravkammare. 

l regel hava dessa spärrningsförsök ej krönts med fram
gång, i alla fall icke med fullshindig sådan. Och därpå är 
ju mindre att undra, då man betänker vilka svårigheter som 
under dager och vanliga förhållanden äro förbundna med ett 
större fartygs manövrerande på plats. Huru oändligt mycket 
wåra re skall ick e t>n sådan uppgift gestalta sig nattetid , och 
sedan fartyge ts manöYerförmåga genom beskjutning ofta 
väsentlig"en nedsatts. 

Vad nu spii rrningsMgä rderna mol dc flandriska hnmnnnw 
särskilt angår, lära ej heller dessa kunna betraktas sasom 
effektiva. Enligt från auldoritativt håll lämnad uppgift skulle 
de i Zeebriiggr-kanalens , mynning sänkta fartygen sålunda 
kunnat passeras av tyska u-båtar på biigge sidor, ehuru natur
ligtvis s,tor försiktig1het hiirvid måste iakttagas. Och regeln 
för Ostende hamn göra ej ens engelsmännen sjiih·a anspråk 
på att hava skjutit till . 

Men planen var talangfullt uppgjord, och ingen torde kunna 
und erlåta ~1tt ki.inna en livlig beundran över det oförskräckta 
mod , elen militära skicklighet och det överlägsna sjömanskap, 
varmed den sattes i seen. Måhi.inda kommer ock detta företag 
att i en framtid betrakLas såsom det vackraste bladet i engelska 
flottans historia från detta krig! 

Som ett medel att höja andan inom marill en och stiirka 
person n !ens tillförsikt hade spiirrningsoperationen i alla hän
delser för visso sin stora uppgift att fyJJa , och Yissa h~indclser 
å Hochseeflolte haYa särskilt understruldt, huru nödvändigt det 
är all taga tillbörlig h~insyn till jämviil denna sida av krigfö
ringsproblemet. 

:\fan kan ej Yrirja sig från intrycket, att tyskarna vid Zee
briigge låtit sig överraskas. Hiirpå tyder ej mindre inaktivi-
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tcten aY deras sjöstridskrafter än ock elen omshindigheten, att 

intet av de inträngande fartygen kunde häjclas av del jämförel 
sevis starka batteriet på pirhuvudet. Men väl Yarskodda 

kiimpadc dc som nmligt tappert och med framgång. 

c) Italienska torpedanfall mot österrikiska slagskrpp. 

För undvikande av en återupprepning hänvisas härutinnan 

till uppsatsen »Italienska flottans uppträdande i Adriatiska 

havet under kriget» som ståtl att hisa i Tidskrift i Sjiiviisendcts 

9:c häfte 1919. 

d) Sjöträ!Jningen vid 1mbros 20 jan. 1918. 

Den 20 januari kl. 5,30 på morgonen siktade elen två mt
nuler från 1mbros nordöstra udde patrullerande engelska 

jagaren Lizard tysk-turkiske kryssaren lireslem (Midilli) sty
rande nordvart i riktning mot Kap Kephalia och på en n1.inut s 

avstånd följd av Goeben (Su ltan Selhn). Omedelbart därpå 

öppnades av bägge dessa fartyg eld mot jagaren på 10,000 m. 

m·stånd. Sedan från Gochen upptäckts, att under 1mbros uppe

höllo sig två engelska monitorer, Raglan och Jf. 28, fl yttades 

slagkryssarens eld emellertid mol dessa. Lizard jämte en and ra 

jagare, Tigress, sökte nu dölja monitorerna genom alt utveckla 

en rökslöja mellan dem och fiend en, men kunde härigenom 

ej förhindra, att monitorerna inom kort tid skötes i sank. 
Goclwn och Breshm ångade diirpå sydvart Citfiiljrla av ck 

bägge jagarna tills Breslan kl. 7 f. m. syd om Kap Kephal ia 
plötsligt stötte på en mina och sjönk efter tre kraftiga explosio

ner. Gocben skyndade till, men kunde intet ulrtitla, lika li tet 

som fyra turkiska jagare, vilka med god fart styrde m ot 

olycksplatsen från mynningen av Darclanellcrna. N u slölte 

iivf'n detta fa rtyg på en mina och erhöll en slagsida av 10 il 

15 ° viikel emellertid icke hindrade rctriitten, ehun1 den m {tsk 
' 

förelagas med mycket reducerad fart, vilket gynnade dc oupp-
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hörliga engelska flygangrL'ppcn. I niirheten av Chanak vid 

Kap Nagara sattes. fartygel på grund och blev sedan i fl era 

dygn utsatt för förnyade bombanfall från Juften , vilka i ett 

par f:tll nwdfiirde ganska allvarliga skador på skrovet. Inalles 

gjordes 270 anfall , varvid nedkastades 15 ton bomber och 16 
direkt:1 triiffar blevo inrapporterade. 

Lizard och Tigrcss, som vågat sig väl långt fram mot 

lJcfiislningarna blevo horljagade av elden från batterierna vid 

Kap Hellas, varefter de sent omsidor begåvo sig till platsen för 

13reslaus undergång för atl söka rädda de 1ill äventyrs iinnu 
levande av dess besättning. 

Den 27 januari på kviiflen sökte engelska u-båten E 14-

at.t intr~inga i Dardanellcrna Jiir att tillfoga Goeben banesåret. 

Det var E. 14 som pft ,·;uen 1915 så utmärkte sig genom 

att under dc turkiska minfiilll'n inti·iinga i Marm:1rasjön och 
därst ~ides siinka ett fl t•rtal turkiska fartyg. 

Kommen på höjden a v K u m Kale vid själva in loppet till 

sundet upptiicktes den emeller tid från beHistningarna och ut
sattes för så livlig eld , att elen i sjunkande tillstånd måste 

övergivas m· besättningen , varav sju man räddades . I själva 

verk et hade Goeben samma dags morgon efter ]Wovisorisk tiit
ning nv läckorna avgått till Bosporcn. 

Triiffningen vid 1mbros var sfttillvida av väx lande natur, 

som den omfattade strider med såväl artilleri som med min-, 
u-b:Hs- och flygvapnen. 

(Forts.) 

Kungl. ÖrlogsmannasälJskapets tävingsämnen för år 1920. 

l. Vilka er"farenheter Hinmar viiridskriget i fråga om vår 
fl ottas strategiska och taktiska uppträdande? 

2. Vilka erf:trenheter liimnar viirldskrigcl i fråga om vår sjii
krigsmntcricl? 
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3. Vilka erfarenheter lämnar världskriget i f råga om Yart 

fas ta kustförs var? 
4. Vilka erfarenheter hinmar viiridskriget i f råga om gnist

telegrafiens taktiska användning') 
5. Huru höra våra fartyg konstrueras, fiir att Yerkningarna 

aY skador i underYallenskroppcn skola bliva möjligast 

obetydliga? 
6. Fritt val aY ~imue inom om rådet för Kung l. Örlogsmanna-

sällskapets yerksamhet. 
TäYiingsskrift bör, åtföl jd av förseglad sedel, upptagand(' 

författarens namn och adress eller ock ett valspråk, vara in 
given till Kungl. Or!ogsmannasällskapets sekrPterare, l~arl s

krona, senast den l nästkommande september. 
F in ner Sällskapet inlämnad tävlingsskrift förtjiint av pri ~. 

tilldelas fö rfattaren Sällskapels medalj i silver. Skulle inläm 
nad skrift anses vara av synnerligen utmärkt förtjänst, kan 
Sällskapet besluta att tilldela författaren samma medalj i guld. 

Tävlingsskri ft , som icke k an belönas med pris men likviii 
an ses fö rtjänt av Sä llskapets erkiinnande, erhåller på högtid s

dagen hedran de omnämn ande. 
Skulle den förseglade sedeln, vi lken å tföl jer skrift, som 

blivit prisbelönt eller erhållit hedrande omnänmande, endast 
innehålla valspråk, tillkännagives detta under första hälvlen 
av november månad i >>Post- och Inrikes Tidningar» med an 
hållan, att författaren ville till Sällskapet uppgiva namn och 

adress. 
Såvida förfaltaren av inlämnad tävlingsskrift icke tillkiiu

nagiver motsatt önskan, förbehålle r sig Kungl. Örlogsmanna
sällskapet rättighet aU i sin tidskrift offentliggöra densamma. 

Knrlskrona i november 1919. 
Sel.:retentren. 

- 587 - -

Innehåll i åiskilliga maritima och krigsveten 
skapliga tidskrifter år 1919. 

Artilleri och hamlvaJ)CD. 

Balli sti.ts f orbrPnnin gshasti ghet _ .. _ . . .. . . 

strategi och taktik. 

"Franccs ·fut ur<' on t he sea ...... .. __ . . .. . . 
l-J\-ad •Jcn engPlske marin <' t cnker om f renl

t iclE' n __ . .. . . ... . .. . .. .... .. .... ... .. . . . 

sjökrigshistoria m. m. 

::-;osla gd ved Tsu-Shim u. Kornmissionsbc-
tren kn ingen . . ..... . __ . _ .... . .. . _ . . _. _ 

Adrnira l Lord Be resfo rd .. _ ... . . ......... . 
The g ran d flt· et j914-16 . . . ... __ ....... . 

Organisation och budget. 

X aYiga sjonsloyut kil st ets § 12 ...... __ .. . . . . 

l•'artygsbeskrivuingar, sli:ewsbyg·geri och 
fart.~· gsmaskiner. 

llramlsäk erhet0n ombord å fa rtyg ....... . 
R edogörelse fö r kommit t ens för försöks-

t ank a rbet e . ......... _ . ...... __ ..... . . . 
PropeJlin g sh ips by elec tr icity .. _ .... . . . . . 
The worlcl s· w arships . .. . . ..... .. . . .. . . 
Sea monstres of to-m orrow 
Turbinångaren Fo rsvik .. ::: :: : : : : :::: : :: 

K . T. f . S .. sid. 16:J. 

K. M. R. . s id. 58:3 . 

K. T_ f. S .. sid. 161. 

D . T_ f_ S., sid. 444_ 
K. M_ R. , sitJ . 581. 

K. T. f . S., sid. 147. 

N _ T . f. S .. sid. 155. 

T_ T., sid. 129_ 

T. T., sid. 135. 
N. M., N :r 3, s id. 9_ 
N. M. R., sid. 566. 
N . M. R., sid. 598. 
N. T. , sid. 429. 
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Xavigatiou. 

Forslag til ny sjokalende r 

Ull(lervattensbft tar, torpeder oeh minor 

Thr mine 
wo rl d 

m. m. 

(langcr on t he oceans of the 

Fisket och minfaran . .. . .. . . .. . . .. . .... . 

Telegrafi och telefoni. 

QuantitatiYc Behancllung der Schwingun
gen im Röhrcngener ator mit Hilfe der 
Sch wingkrnnlinien . . . .. .... . . .. . .. .. . . 

Dher KennlinicnanfnahmPn YOn E lcktro-
ncnröhren . ... . ... .. . ........... .. .. . . 

Dbe r elen Selbstinduktionskoeffizienten von 
Sp nlen mit rcchteckigem bzw. quaclra-
tischem Windungsquerschnitt ......... . 

Teknische Entwicklung der Röhrensrncler 

Sjöfart. 

British shipping, marine insurance and 
freights . . ..... . ... . ........... . . .... . 

Tysklanels sjöfartsutsikter . ..... . . . .... . . . 
Transport av fruset g·ocls i fartyg . . ... . . . 
Utrikeshand eln och örlogsflottans långn• -

seexpeclitioner ......... . ....... . . . .. . . 
Shipping boarels handelsflott a ........... . 
:::)pgelfartygens renä ssans i Sn'rige .. . .. . 

Diverse. 

Krigsuppfinninga r i elen fredliga sjöfartrus 
tjänst ... . ....... . ..... . . . .... . ...... . 

Svea kanal ......... . .. .. .............. . . 
P sykologiens bet.yclning for sevm rnr't . . . . 

l 

X. T. f. S., ~id. 1"7:). 

S. G., sid. l4!J:1. 
15"77. 

K. T., sid. 4l:Z . 

J. el. T . T ., s id . :):2(\. 

J. el. T. T ., sid. 3fi1. 

J. rl. T . T ., s id. :)8fi. 
J. rl. T . T ., sid. :3!10. 

s. G., sid. l46fl. 
1547, 1594. 

N. T., sid. 371. 
K. T., sid. 37G. 

N. T., si el . 083 . 
N. T., sid. 387. 
N. T., sid. 406 . 

N. T., s id . 408. 
T. T., sid. 136. 

1 000 .. 

D . T . f. S ., s id. -1:20 . 




