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o 

Arsberättelse i sjökrigshistoria och 
sjökrigskonst för år 1916. 

Avgiven vid Kungl. örlogsmannasällskapets sammanträde 

den 7 februari 1917 av ledamoten Erik Hägg. 

Inledning. 

Året 1916 har ej medfört någon avsevärd förändring av 
krigsläget till sjöss. Ententens flottor behärska alltjämt världs
haven och skydda de omf31tt~nde transp_?'rte~~öledes av tru ...:._ 
per och krigsförnödenheter, varförutan kriget mot centralmak- . 
terna icke skulle kunna föras. Fortfarande i vänskapligt för
hållande till Tyskland, levererar Nordamerikas Förenta stater 
krigsmateriel till ententemakterna och understödja sålunda des
sas krigföring. I Nordsjön och Östersjön, Adriatiska och Svarta 
haven är den sjömilitära belägenheten ungefärligen densamma 
som för ett år sedan. I Medelhavet och, periodvis, även i Norra 
Ishavet, operera tyska u-båtar framgångsrikt mot ententens 
örlogs- och handelsflottor, därigenom ådagaläggande en beund
ransvärd utveckling av tyska u-båtsflottans såväl materiella 
som personella krigsberedskap. 

Ententemakternas kombinerade operation mot Saloniki 
har framkallat den av ententeflottan mot Grekland riktade 
blockad, vilken, förenad med ett fullständigt underkännande 
av neutralitetsrätten, är en av det moderna krigets märkligaste 
företeelser. 

Den engelska uthungringsblockaden har alltmera blivit 
skärpt, hårt träffande icke allenast Tyskland och dess allierade 

1'idskrift i Sjöväsendet. 9. 
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utan även, i oavbrutet stegrad grad, sagda stater närliggande 
neutrala länder. Förut gällande internationell rätt är fortfa. 
rande, praktiskt taget, upphävd. Det fordom ))fria)) havet er. 
bjuder icke något pålitligt skydd för den neutrala sjöfarten; 
behandlingen av denna är, i synnerhet från Englands sida, 

präglad av uppenbar godtycklighet. 
Efter nära 2 1/ 2 års krigföring står ententen icke närmare 

sitt mål, )) den tyska militarismens>> d. v. s ., från engelsk syn. 
punkt sett och riktigt uttryckt, den tyska sjömaktens och in
dustriens krossande, än vad fallet var vid världskrigets ut. 
brott. Den tyska örlogsflottan har gått med obrutna krafter 
ur en huvuddrabbning mot den engelska övermakten. Tysk
lands handelsflotta befinner sig till stor del i tyska eller neu. 
trala hamnar, beredd att återupptaga konkurrensen med den 
engelska. Centralmakternas härar stå fast i sina ställningar 
på väst- och sydfronterna samt gå segrande fram i öster. Den 
tyska industrien har ännu icke kunnat lamslås av de våld
samma avspärrningsåtgärderna från Englands sida utan finner 
nya utvägar, vilka sannolikt framdeles skola göra den ännu 

mera konkurrenskraftig. 
Fredstanken måste under sådana förhållanden vara den 

engelska utrikespolitiken fjärran. Engelska regeringens avvi· 
sande ställning till densamma har blivit övriga ententerege
ringars, och det vill därför synas, som om världskriget än~u 
skall fortgå någon tid. Det av Tyskland väckta förslaget till 
fredsunderhandlingar skall emellertid säkerligen vinna allt 

· t" st större gensvar inom de breda lagren, där krigsoffren vant s or 
och tyngst att bära. 'Och det är icke uteslutet, att de i enten· 
tens härar stridande folken snart skola tvinga sina regeringar 
att gå det tyska underhandlingsförslaget till mötes. 

N är det gäller att här nedan lämna en sammanträngd redO' 

görelse för de sjökrigshändelser m . m., som ägt rum undel' 
· .. et· 

det nu förflutna kalenderåret, torde det för vinnande av ov 
siktlighet vara lämpligt, att de olika slagen av sjökrigsope~· 
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tioner skildras var för sig och att sålunda den kronologiska 
ordningen dem emellan i viss mån frångås. De ifrågavarande 
sjöluigshändelserna m. m. komma dårför att framläggas un· 
der nedanstående rubriker, nämligen: 

I. Huvudsjöstridskrafternas operationer. 
Il. Smärre sföstridskrafters operationer. 

III . U-båtskriget. 
IV. iV/inkriget. 
V. Flygraiderna. 

VI. 
VII. 

VIII. 
IX. 
x. 

I. 

Transporter av tmpper och krigsförnödenheter. 
Englands blockadpolitik. Sjökl'iget och sjöhandeln. 
Neutralitetskränkningar m. m. 
Tablå över fartygs förluster. 
Lärdomar. 

Huvudsjöstridskrafternas operationer. 

Nordsjön och Atlantiska oceanen. 

De tyska och engelska huvudsjöstridskrafterna hava under 
det gångna året varit förlagda till sina vid N ordsjökusten be
lägna operationsbaser, varifrån de periodvis utoått för vissa 

• . b 

operationer samt för övning. Delar av sagda shidskrafter hava 
emelle1iid tidvis varit för översyn m. m. förlagda till andra 
operationsbaser än de ovan nämnda. Och det vill även synas, 

. son~ om de ifrågavarande styrkornas övningar på grund av 
u-hats- och minfaran delvis ägt rum, vad tyska flottan be
träffa!~ i Östersjön och för den engelska uti Iriändska sjön och 
Atlanhska oceanen. 

De vid sistnämnda världshav belägna franska örlogsham
~~rna hava under år 1916 troligen icke utgjort förläggningsort 

1
?r delar av de franska huvudsjöstridskrafterna. Sagda opera
/?nsbaser h ava sannolikt endast använts såsom stödjepunkter 
or de lätt · .. t ·d k f ·11 E are SJOS n s ra ter, v1 {a deltagit i bevakningen av 
ngelska kanalen . 

81
... F rån de tyska och engelska operationsbaserna vid Nord-
on har t" d. , s an 1gt utgatt en mycket omfattande spaning och 
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bevakning, avseende dels kontroll av fientliga sjöstridskrafters 

rörelser, dels operationer mot sjöhandeln. Därjämte har det 

tyska u-båtskriget fortsatts , ehur11väl dess tyngdpunkt tidvis 

har varit förla gd till Medelhavet. Slutligen har, särskilt från 

Englands sida, bedrivits en synnerligen omfattande minsvep. 

ning, avseende att trygga de vägar till sjöss, där egna örlogs. 

och handelsfaliyg måste framgå. Redogörelse för i samband 

med ovan nämnda operationer stående sjökrigshändelser läm. 

nas längre fram i denna årsberättelse. 
Det stora k ryssareslaget i Nordsjön den 24 januari 1915 

bebådade den länge väntade kraftmätningen m ellan de tyska 

och engelska huvudsjöstridskrafterna - >> die Hochseeflotte» 

och >> the Grand fleeb. Det skulle emellertid dröja icke mindre 

än 16 månader, innan sagda med spänning emotsedda kraft

mätning blev verklighet. 
Sjöslaget i Siwgerack eller, såsmn engelsmännen benämna 

det, slaget vid Jutlcmd den 31 maj och l juni 1916 har redan 

blivit föremål fö r utförlig behandling i Kungl. Örlogsmanna

;;ällskapets tidskrift. Under rubriken >> Sjöslaget vid Horns rev ~ 

- en tredje benämning - har kaptenen vid flottan Aug. Giron 

i femte häftet av fjolårets >> Tidskrift i sjöväsendet» lämnat en 

förträfflig, med hänsyn till nu föreliggande källor mycket full· 

ständig redogörelse för slaget ifråga och hänvisas h ärmed till 

densamma. Enär det å andra sidan synes vara oriktigt, att 

sagda sjöslag helt och hållet utelämnas i denna årsberättelse, 

meddelas här nedan en bearbetning av den sammanställning 

av de officiella rapporterna över slaget , vilken förekom 111er 

uti september-oktober-häftet 1916 av >> United States Naval In

stitute, Proceectings » 

Sjöslaget i Skagerack. 

En sammanställning av officiella tyska och engelska rapporter· 

Anm. Nedanstående är ett utdrag huvudsakligen ur tyska a~!,
ralstabens meddelanden och amiral J ellicoe's rapport rörande sJo

slagct. Enär tidsbestämningen är tysk sommartid i alla tyska aoJcU' 
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ment o l' h Greenwich -tid i amiral J ellicoe's rapiJOI't h f" . 
. .. .. ... 

1
. . , av a or vinnande 

a Y Jfllll fo1 b,u 1et de engelska helerna o" kats Ined t " t' D ' .. va 1mmar. et här 
ncdnn Janmade ut draget kompletteras av en 1 J h f .. ... · ' ' en ge s c oc yr a t sk 
plnnN o\·cr SJoslaget. Y a 

Operationernas ändamål. 

T yska uppgifter. 

Den tysl'a flottan opererade i 
Skagera('k den 31 maj med av
sikt, liksom vid föregående till
fä ll en, att erbjuda engelska flot
lan strid. 

Engelska uppgifter. 

Den engelska flottan lämnade 
sin bas den 30 maj för att ut
föra en av de periodiska >>Svep
ningar» av N ords j ön, vilka ingå 
i flottans operationsplaner. 

s;östridskrafternas sammansättning. 

T yska uppgifter. 

Den tvska flottan utgjordes 
av: 

4 slagkryssare av Der/flinger-
och Moltkc-tgp; 

3 slagskepps-eskadrar; 
ett stort antal lätta kryssare ; 
åtski lliga jagareflottilj er. 

Engelska uppgifter. 

Den engelska flottan utgjor
des av: 

4 slagkryssare av Lian-typen 
samt därjämte slagkryssarna 
lndefatigable och New Zealand· 

' 5 :te slagskepps-eskadern, be-
stående av Batlwm, Valiant, 
Warspite och Malaga; 

3 :e s lag kryssare-eskadern, be

stående av lnvincible, lnflexib
le och lndomitable; 

pansarkryssare-eskaden1, 
nämligen: Black Prince, Dcfen

ce, Duke of Edinborough och 
Warrior; 

slagskepps-eskadrarna ; samt 

ett stort antal lätta kryssare 
och jagare. 
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Anm . Den sannolika sammansättningen .av de tvenne flottorna 
återfinnes i ovan nämnda, aY kapten Giron lämnade redogörelse över 

sjöslaget. 

Känning med fienden. 

Tyska uppgifter. 

Kl. 4,30 e. m. den 31 maj mötte 
tyska flottans tätfartyg 90 di
stansm.inuter V om Hanstholm 
oväntat 8 engelska lätta kryssa
re och 15- 20 engelska jagare 
av N-typen. 

Tyska lätta kryssare, under
stödda av l :a slag kryssare-divi
sionen, gin go till anfall, varpå de 
engelska lätta kryssarna drogo 
sig tillbaka i NV-lig riktning. 

De tyska slagkryssarna sikta
de sex fientliga slagkryssare i V. 

Fienden styrde SO-lig kurs i 
enkel kolonn; de tyska slag
kryssarna girade till samma 
kurs. 

Vädret var klart; ingen sjö
hävning; NV-lig vind. 

Engelska uppgifter. 

Amiral Beatty utförde den 31 
maj spaning S om engelska slag. 
flottan , då han, kl. 4,zo e. m. 
erhöll gnistmeddelande, att fi. 
entliga fartyg voro synliga. Han 
ändrade kurs till SSO - mot 
Horns rev - för att avskära 
den fientliga styrkan från dess 
bas . 

Engelska lätta kryssare, utgö
rande förbevakning åt Beatty, 
upptoga strid på stort avstånd 
med fiendens lätta kryssare. 

Kl. 4, 35 e. m. ändrade Beatty 
kurs till O och därefter till NO; 
fem fientliga slagkryssare sik· 
tades kl. 5, 31 e. m. 

Vid samma tid ändrade Beat· 
ty kurs till OSO, 25 knops fart; 
denna kurs konvergerade någol 
med fiendens; avståndet mellall 
styrkorna var 23,000 m. 

Sikten Yar god ; solen bako~ 
den engelska styrkan; s o-hg 

vind. 

Anm. . De olika uppgifterna om vindriktning kunna möj ligen bero 

däraY, att svag föränderlig vind var rådnnde. 

·- 131> -

I" l 5 .. ,(, e . m. öppnade tyska \ . 
slagkryssarna eld på 13,000 m. 

avstånrl. 

Kl. 5,4 8 e. m. öppnade båda 
styrkorna samtidigt eld på ett 
avstånd av 16,900 m . 

Sjöslaget. 

Tyska uppgifter. 

S lagkryssaren l ndefatigabl e 
sjönk rfle r omkring 15 min. ar
tilledstrid. 

Kl. 6," 0 e. m. förenade sig fem 
slagskl'pp av Queen Eliwbeth
typen med fiendens slagkryssa
re, och alla fartygen avgåvo nu 
eld mot de tyska slagkryssarna. 

(De Lyska rapporterna om
nämn a Pj några U-båtar. ) 

Kl. 6,~, e. m. gjordes från tysk 
sida E'tl jagare-anfall för att om 
lllöjli gL minska fiendens överläg
se nhet. Två tyska och två engel
ska .iagarc sänktes; två andra 
engelska jagare (N est or och N o
lllctcl ) hlPvo allvarsamt skadade 
Och .. l san .;tes sedermera av tyska 
slagfl ottan . 

.. Slagk ryssaren Queen Mary 
sanktes l·J 6 

' · .2o e. m. 

Engelska uppgifter . 

striden fortsatte å en medel
kurs av SSO; fienden styrde en 
med engelska styrkan paraHel 
kurs; avståndet varierade m el
lan 16,500 och 13,000 m. 

slagkryssaren lndefatigable 
sjönk 10 min. efter att striden 
blivit allmän. 

Kl. 6, 08 e. m. inledde 5 :e slag
skepps-eskadern, gående tätt ak
ter om Beatty, artilleristrid med 
fiendens slagkryssare ; dess av
stånd till fienden var 18,300 m. 

Två fientliga U-båtar sikta
des nära Beattys slagkryssare. 

Kl. 6,10 e. m. gjordes samti
digt från engelsk och tysk sida 
ett jagare-anfall, varvid tolv eng
elska jagare kommo i strid med 
femton tyska jagare och en lätt 
kryssare. Två tyska jagare 
sänktes och två engelska (N est or 
och Nomad) blevo allvarsamt 
skadade och s.iönko något se
nare . 

Slagkryssaren Queen Mary 

sänktes omkring 30 min. efter 
att artilleristriden blivit allmän. 
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Tyska slagflottan närmade sig 
från S; de engelska slagkryssar
na vände och styrde N -vart med 
hög fart, förföljda av tyska flot
tan. 

Tätfartygen i tyska slagflot
tan komma tidvis i artilleristrid 
med de engelska slagskeppen av 
Queen Elisabeth-typen. 

De fientliga fartygen syntes 
avse att under långsam gir vin
na T-läge framför tyska flottan. 

Omkring kl. 7,45 e . m. anföll o 
engelska lätta kryssare och ja
gare men uppnådde icke något 
resultat. 

Kl. 7, 45 droga sig Beattys slag
kryssare ur striden. En kolonn 
av minst 25 stora fientliga far
tyg framträdde ur tjockan, bä
ring NO. Sagda kolonn styrde 
NV eller V -lig kurs för att före
na sig med Beatty och vände 
sedermera till en kurs mellan 
O och S. 

Kl. 6,42 e. m. siktades tyska 
slagflottan i SO; Beatty gjorde 
successiv gir 16 streck SB hän; 
de tyska slagkryssarna vände 
strax därefter och slaget fort. 
sattes på en N -lig kurs. 

5 :e slagskepps-eskadern vände 
och följde i Beattys kölvatten; 
upptog omkring kl. 7 e. m. ar. 
tilleristrid med de tyska slag. 
skeppen. 

Mellan kl. 7 och 8 e. m. voro 
de tyska sjöstyrkorna upprepa
de gånger dolda av tjocka. 

Under sagda tid fortsatte ar
tilleristriden på N -lig kurs. Be
att y, som gick i täten, ändrade 
småningom kurs till NO, hål
lande fienden på ett avstånd av 
omkring 13,000 m. F ienden 
böjde även av O-vart; hans tät
fartyg erhöllo allvarsamma träf

far. 
U n der ovanstående tidsperiod 

gjorde de engelska jagarna ett 
anfall, vilket medförde en träff å 
ungefärligen det sjätte av far· 
tygen i den fientliga ko,lonnen. 

Kl. 8,10 eller 8,1 5 e. m . förena· 
de sig slagkryssarna Inv incible, 
lnflexible och Indomitable :med 
Beatty i kolonn framför dennes 
styrka. Kursen ändrades till 
OSO. De engelska slagskepps· 
eskadrarna, styrande SO till S· 
lig kurs, följde i Beattys "J{öl· 
vatten. Tätfartygen inom de re· 
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slagkryssaren Liitzow träffa
des av femton grova granater 
och gick ur linjen; sjönk seder
mera under försök att uppnå 
basen. 

stagkryssaren Invincible sjönk 
mellan k l. 8,2 o och 8,"o e. m. 

Ett slagskepp av Iron Duke
typen träffades av en tysk tor
ped . 

Ett slagskepp av Queen Elisa
beth-typen iakttogs gå rund i 
cirkel. 

Ett slagskepp av Queen Elisa
beth-typen sprang i luften. 

spektive flottorna voro på om
kring 7,500 m. avstånd från var
andra; den engelska täten låg 
framför den tyska. 

Engelska flottan försökte att 
ytterligare minska avståndet ge
nom att småningom ändra kur
sen till S och därefter till V; fi
enden böjde av, och kom engel
ska flottan därigenom något 
emellan den tyska flottan och 
dennas bas. 

Under denna period gingo fle
ra tyska fartyg ur linjen; åt
minstone ett av dem siönk. 

stagkryssaren lnvincible sjönk 
omkring kl. 8, 20 e. m. 

Engelska slagskeppet Marlbo
rough (Iron Duke-typen) träffa
des kl. 8, 17 e. m. av en torped 
men fortsatte striden. 

En skada å slagskeppet W ar
spi tes rorledning förorsakade en 
gir mot fienden; fartyget lycka
des emellertid återtaga sin plats. 

U n der den tidsperiod, då engelska slagflottan förenade sig 
111cd slagkryssarna, utkämpades en del strider, varom följande 
nä111nes i de officiella handlingarna. 

Styrande NO-vart för att mö- l Kl. 8,16 e. m. komma de engel-
ta engelska slagflottan, påträffa-, ska pansarkryssarna, under för
de tyska slagflottan i tjockan sök att avslå ett tyskt jagare-an-
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fyra engelska pansarkryssare. 
Av dessa sänktes Defence och 
Black Prince. varjämte Warrior 
skadades så hårt, att den seder
mera sjönk. 

Strax efter 7 ''" e. m. blev lätta 
kryssaren Wiesbaden skjuten 
redlös och sjönk senare. En 
tysk jagare sänktes och en 
engelsk jagare förmärktes vara 
i sjunkande tillstånd. 

fall, på grund av tjockan oför
modat under tyska slagflottans 
eld. Defence sänktes; Blaclc 
Prince skadades svårt och sjönk 
snart därefter; Warrior blev 
även svårt skadad och sjönk 
följande dag på väg till sin ope
rationsbas. 

En tysk lätt kryssare bragtes 
kL 7,55 e. m. att sjunka av eld 
från Defence och W au i or; en 
annan dylik torpederades av 
Onslaught kl. 8,05 e. m. On
slcmght blev i sin ordning torpe
derad och svårt skadad. E ng
elska jagaren Shark sänktes kl. 
8, 1 0 e. m. av en tysk lätt krys-
s are. 

Båda sidornas uppgifter överensstämma uti, att striden 
under tiden efter de engelska sjöstyrkornas förening då och 
då avbröts på grund därav, att flottorna kommo ur sikte av 
varandra. Känning bibehölls till omkring kl. 9,45 e. m. , då 
kontakt i verklig mening förlorades på grund av tjocka och 
rök. 
Omkring kl. 10,30 e. m. sikta

de tyska slagkryssarna fientliga 
slagfartyg och öppnade eld. Två 
tyska slagskeppsdivisioner upp
trädde även i striden. varpå de 
engelska fartygen vände och 
försvunno i mörkret. 

Under natten styrde tyska 
flottan sydvart mot det håll, där 
engelska flottan senast iaktta
gits. Engelska lätta fartyg an
föllo ända till dagningen; de sto
ra engelska fartygen kunde där
emot ej upptäckas. 

On1kring kl. 10,~0 e. m. kom 
Beatty i hård artilleristrid med 
tyska slagskepp och slagkryssa
re, synbarligen tyska flottans 
tätfartyg. 

Under natten manövrerade 
J ellicoe med hänsyn till att kun· 
na hålla sig mellan tyska flot· 
tan och dennas bas. BeattY 
styrde mera ostvart för att koin· 
ma mellan fienden och danska 
kusten. 
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Anm. Denna senare uppgift stäm
mor icke med den i »The Times 
history of the war>> offentliggjorda 
planen övm· slaget , ej heller med 
andra uppgifter. 

Under natten utfördes åtskilliga jagareanfall, varvid för
lusterna angivas vara följande: 

Tyska förluster : 

slagskeppet Pommern torpe
derat och sänkt. 

Lätta kryssaren Frauenlob. 

Engelska förluster: 

En kryssare av Cressy-typen. 
Jagarna Turbulent, Nestor och 

A/easter. 

Tyska förluster: 

Fyra jagare (mellan kl. 10,20 

och 10,. 0 e. m.). 
En jagare (sänkt av Castor). 
Ett slagskepp eller en slag

kryssare sänkt av jaaare. 

Engelska förluster: 

Jagarna Tipperary, Turbu
lent, Ardent, Fortune och Spar
rowlwwk. 

Den 1 juni. 

Vid dagningen styrde engel
ska flottan nordvart för att mö
ta tyska flottan, som dock ej 
kunde påträffas. Omkring kl. 
6 f. m. anföll en Zeppelinare ; 
anfallet varade under 5 min. 
Kl. 3,15 e. m. styrde engelska 
flottan mot sina baser. 

Fartggsf örlustcr. 

T yska uppgifter. 

Tyska fartyg: 
Slagkryssaren Liitzow. 
Slagskeppe t Pommern. 
Lätta kryssarna Elbinn Wies-b ,_,, 

Clden, Rostock och Frauenlob. 
Felll jagare. 

Engelska uppgifter. 

Tyska fartyg: 
Två stora slagskepp. 
En slagkryssare. 
Ett gammalt slagskepp. 
Fem lätta kryssare. 
Sex jagare. 
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Engelska fartyg: 

Slagskeppet Warspite. 
slagkryssarna Queen Mary, 

lndefatigable och lnvincible. 
Pansarkryssarna Defence, 

Black Prince och lV arrior. 
En lätt kryssare. 
Jagarna Turbulent, Nestor, 

Nomad och Alcaster. 

Engelska fartyg: 

slagkryssarna Queen Mary, 
lndefatigable och lnvincible. 

Pansarkryssarna Dcfence, 
Black Prince och Warrior. 

Jagarna Turbulent, Tippera. 
ry, Nestor, Nomad, Ardent, For. 
tune, Shark och Sparrowhawie. 

Den första officiella engelska rapporten om skagerack
slaget var hållen i en ganska bekymrad ton och rörde sig till 
väsentlig del om de stora engelska förlusterna. stämningen i 
England blev på grund härav så betänklig, att engelske konun
gen ansåg nödvändigt utfärda en dagorder, vari han uttalade 
sitt förtroende för engelska flottan och dess ledande män. Se
nare engelska officiella meddelanden rörande sjöslaget ifråga 
blevo av mera optimistisk art; och för närvarande vill man i 
England anse, att engelska flottan utgått såsom segrare ur den 
stora tvekampen. 

I Tyskland väckte underrättelsen om Skagerack-slaget det 
största jubel. Gent emot de under senare tid från engelskt h åll 
framställda anspråken på segerkransen har man i Tyskland 
påvisat, att de engelska fartygsförlusterna i sjöslaget voro vida 
större än de tyska och att den engelska huvudflottan - ge
nomsnittligt snabbare än den tyska - om den velat även k un
nat återupptaga slaget vid dagningen den l juni. 

Med ovanstående är det stora sjöslagets största betydelse 
angiven. Den förut i krigets hårda skola praktiskt taget oprö
vade tyska flottan har visat sig kvalitativt fullt jämngod m ed 
Englands stolta väktare av världshaven. Vad detta betyder 
i moraliskt avseende ligger i öppen dag. 

I samband med redogörelsen för huvudsjöstridskrafternas 
operationer bör erinras om, att engelska flottans högste befäl
havare vid krigsutbrottet och under Skagerack-slaget, Sir J ohn 
Jellicoe, den 29 sisU. november utnämndes till förste sjölord 
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och att samtidigt till hans efterträdare såsom högste befälha. 
vare över >> The Grand fleeb utsågs amiralen Sir David Beatty, 
under Skageraek-slagct eskad erchef för den engelska slagkrys. 
sa r e-eskadern. 

Östersjön. 

Under krigsåret 1916 hava de tyska sjöstridskrafterna i 
Östersjön ganska säkert varit reducerade till de huvudsakligen 
av äldre fartyg bestående förband, vilka ansetts oavvisligen er
forderliga för operationer mot den av okända orsaker mycket 
litet verksamma ryska flottan. För tyska krigsledningen har 
det n ämligen varit av väsentlig vikt att på Nordsjön kunna 
uppträda med så samlade stridskrafter som möjligt. 

Några större sjökrigsoperationer hava icke förekommit i 
Östersjön under det nu förflutna året. De ryska slagskepps
och pansarkryssare-eskadrarna hava huvudsakligen uppehål
lit sig till ankars vid sina operationsbaser eller företagit öv
ningar i Finska viken. De ryska jagarna och u-båtarna hava 
visserligen opererat mot den längs Sveriges kust gående tyska 
sjöfarten; operationerna hava emellertid ej varit av sådan om
fattning , att de såsom motdrag kräft insättandel av tyska hu
vtldstridskrafter. 

Medelhavet. 

Österrikisk-ungerska flottan har under det gångna året 
icke allenast behärskat norra delen av Adriatiska havet utan 
även lyckats i avsevärd grad störa sjöförbindelserna mellan 
södra Italien och Balkan-halvön. Entente-makternas huvud
stridskrafter i Medelhavet svnas föreh:ädesvis haft till uppgift 
dels att försöka trygga sagda sjöförbindelser, dels att säker
ställa trupp- och förrådstransporterna till Saloniki si:unt slut· 
ligen att utöva den press på Grekland, som entente-po-litiken 

i London och Paris ansett erforderlig. 
De italienska truppsändningarna till Albanien påbörjades, 

såsom vi erinra oss, under försäkringar, att österrikisk-unger· 
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ska flo ttan på grund av sin underlägsenhet och sina långt till
balwdragna operationsbaser icke skulle kunna verksamt emot
sätta sig sagda transporter. Den sedermera offentliggjorda ita
lienska kommuniken över nämnda företag påvisar emellertid, 
att svårigh eterna varit m ycket stora just på grund av den fient
liga flottans verksamhet. Och i såväl italienska som franska 
tidningar betecknas ententeflottornas oförmåga att tillkämpa _ 
jo· herraväldet i Adriatiska havet såsom grundorsaken icke 

:l~enas t hlldet misslyckade fälttåget i Albanien utan även till 
den ringa framgången av huvudfälttåget mot Österrike-Ungern. 

I föregående årsberättelse i sjökrigshistoria och sjökrigs
konst ha r redogjorts för avvecklingen av Dardaneller-företaget 
_ , världshistoriens ärofullaste misstag», såsom det benämnts 
i en engelsk tidning- samt om ilandsättandel av entente-trup
per vid Saloniki. Trupptransporterna sjöledes till sagda gre
kislw hamn fortsattes i december 1915 och under årsskiftet 
med sådan omfattning, att den därstädes i medlet av januari 
samlade entente-armen beräknades uppgå till omkring 250,000 
man. Samtidigt iakttogs på Salonikis redd en entente-flotta, 
bestacnde av ett tiotal större och ett tjugotal mindre i skydd 
<W u-båtsnät förankrade örlogsfartyg. Denna flotta har seder
mera y tterligare ökats, samtidigt m ed att flere baser för den 

samma upprättats å grekisk kust. 
Med Salonild-företaget inleddes för konungariket Grek

·land en period, visserligen hittills enastående i världshistorien 
men vars lande om den framtida behandlingen av småstater, 
som fa lla undan för alltför nä rgångna krav från den starkares 
sida. Några av den långa raden mot Grekland riktade n eu
tralitetskränkningar skola omnämnas i annat sammanhang. 
Bär må endast framhållas , att den av entente-makterna full
komligt beroende ställning, vari Grekland nu befinner sig, an
ses hava sin grund huvudsakligen uti inre-politisk korruption 
och fö rsummelse av sjöförsvaret. Hade grekiska folket ägt en 
tidspnJig, väl övad örlogsflotta och stått enigt i b eslutet att 
såväl ti ll sjöss som till lands h ävda sin frihet, så hade troligen 
ententen funnit k lokt att respektera sagda folks rättmätiga krav. 

Tids krift i Sjöväsendet. 10 
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Under krigsåret 1916 har centralmakternas u-båtskrig i 
Medelhavet utvuxit till en operation i stor skala, hotande en. 
tentens sjöfartsförbindelser och sjökrigsoperationer i nämnda 
hav. En redogörelse för sagda u-båtskrig Hinmas längre fran1 
i denna årsberättelse. 

Svarta havet. 

Ryska Svarta havsflottan har under år 1916 varit föga 
verksam. Dess huvudstyrka har nästan ständigt legat i Se
vastopol, varifrån endast tillfälliga operationer utgått. 

Om turkiska flottans större krigsföretag i Svarta havet 
är intet annat av väsentlig betydelse känt, än att Goeben och 
Breslem fortfarande torde göra tjänst under turkisk flagga och 
turkiska namn. Rykten hava talat om sagda fartygs oskadlig
görande genom ryskt sjöartilleri och ryska minor. Sedan dessa 
rykten utsläppts, hava emellertid fartygen ifråga - den 4 juli 
- bombarderat åtskilliga hamnsläder å nordöstra kusten av 
Svarta havet. Och omkring sex veckor senare jagades Breslau 
söder om Sevastopol av ett ryskt slagskepp av Imperatri.za
Maria-typen och fyra ryska jagare, varvid dock kryssaren på 
grund av sin höga fart lyckades undkomma oskadad. 

Den turkiska flottans aktivitet i Svarta havet har säker, 
ligen avhållit ryska krigsledningen från varje tanke på land
stigning å Bulgariens kust och, senare, i Dobrudscha. Detta 
har så till vida förmånligt återverkat på centralmakternas land
krigsoperationer i Rumänien, att större truppmassor icke hava 
behövt bindas vid kuststräckan i fråga. 

II. Smärre sjöstridskrafters operationer. 

De år 1916 av smärre sjöstridskrafter utförda operationer, 
vilka torde böra omnämnas i denna årsberättelse, meddelas 
här nedan för varje krigsskådeplats i kronologisk ordning. 
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Nordsjön och Atlantisks oceanen. 

]\'atten mellan den 10 och 11 februari anföllos vid Dog
ttersbank fyra engelska lätta kryssare eller minsvepningsfartyg 
~v tyska jagare, varvid ett av de engelska fartygen, Arabic, 
sänldes av en torped. Tyskarna påstå, att det sänkta fartyget 
var en helt ny lätt kryssare, byggd huvudsakligen för strid 
mot luftfartyg. A engelsk sida förklaras , att fartyget var ett 
minsvepningsfartyg. 

;\[ycket uppseende, ej minst till följd av därigenom fram
kallade internationella spörsmål, väckte uppträdandet i Atlan
tiska oceanen i m edlet av januari av den för handelskrig ut
rustade tyska hjälpkryssaren Möwe. Till utseendet liknande 
en vanlig ångare lyckades detta snabbgående fartyg uppbringa 
eller sänka tillsammans fjorton entente-makterna tillhörande 
större ångfartyg. Bland de kapade fartygen befann sig även 
engelska ångaren Appum, som efter att hava fått emottaga 
besättningarna från några av sina olyckskamrater under tyskt 
befäl och prisbesättning avgick till Amerika och infördes så
som pris till I-Iampton Roads. De amerikanska myndigheterna 
syniPs i början stå villrådiga inför de stridiga krav, som fram
slä lldPs från tyskt, resp . engelskt håll. Tyskarna hävdade 
den uppfattningen, att ångaren såsom tysk pris skulle tillhöra 
upphringaren , sedan fartyget hållits internerat till krigets slut; 
engelsmännen fordrade ångarens frigivande och återställande 
till ägaren . Frågan synes slutligen hava avgjorts till förmån 
för den tyska uppfattningen. 

Det förtjänar påpekas, att M öwc före ovanstående ope
rationer utlade det minfält, varå engelska slagskeppet Il.ing 
Edwmd Vll den 9 januari sprängdes i luften. Möwe säges 
hava lyckligen återkommit till vVilhelmshaven den 4 mars. 

Den 29 februari utkämpades i närheten av Shetlandsöarna 
en förbittrad strid mellan tyska hjälpkryssaren Greif, enligt 
Uppgift systerfartyg till Möwe, och tre engelska hjälpkryssare, 
varvid Greif och den engelska Jtlccmtara (15,000 ton) gingo 
till botten. Det förra fartyget sänktes av artillerield eller av 
sin besättning, det senare möjligen av en från motståndaren 
avskjuten torped. 
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Den 25 mars ägde utanför Esbjerg en sammanstötnin 
rum mellan lätta engelska sjöstridskrafter och tyska bevak~ 
ningsfartyg. Engelska marinluftskepp, konvojerade av ett tju. 
gotal lätta kryssare och jagare, styrde mot Schleswig-Holstein 
för anfall av därvarande luftskeppshallar. Under den dåliga 
sikt, som uppstod, kolliderade engelska jagarna Laverock och 
Medusa, varvid den senare måste övergivas såsom vrak. Några 
tyska, såsom bevakningsfartyg tjänstgörande armerade trålare 
blevo överraskade ·och illa tilltygade av de engelska fartygen; 
lätta tyska sjöstridskrafter tillkallades emellertid per gnist och 
den engelska styrkan såg sig därför föranlåten att draga sig 
tillbaka. 

En engelsk sjöstyrka, sammansatt av åtskilliga artilleri
fartyg och jagare, bombarderade den 24 april Zeebriigge samt 
de tyska batterierna vid Heyst, Blankenberg och Knocke. 
Denna operation var en av de mest omfattande av de upp
repade gånger mot sagda kuststräcka riktade engelska anfal
len. Beskjutningen anställde enligt engelsk uppgift betydande 
förödelse i Zeebriigge. 

Den 25 april i dagningen företoga tyska sjöstridskrafter 
- enligt engelsk uppgift >>en slagkryssare-eskader åtföljd av 
lätta kryssare och jagare » - en raid mot befästningsverken 
och de militärt viktiga anläggningarna vid Great Yarmouth och 
Lowestoft på Englands sydostkust, vilka platser bombardera· 
des. En kortvarig strid utspann sig med några lätta engelska 
kryssare, varvid en av dessa, Penelope, blev så svårt skadad, 
att den med nöd kunde intagas i hamn. 

N att en mellan den 22 och 23 juli utgick ett antal tyska 
jagare från Zeebriigge med kurs på Themsens mynning, vilken 
uppnåddes utan att fientliga fartyg siktats. Under återfärden 
till den flandriska kusten invecklades de tyska jagarna i strid 
med några engelska lätta kryssare och jagare; Zeebriigge upp· 
nåddes emeller tid utan förluster. 

Den 19 augusti befann sig stora delar av tyska flottan 
till sjöss i Nordsjön, varvid sammanstötning ägde rum mella~ 
tyska och engelska fartygsförband. Härunder förlorade engels· 
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a"nnrn lätta kryssarna 1'\Tottinglwm och Falmouth, vilka båda 
t] l 
b]evo offer för tyska u-båtar. Tyska slagskeppet W estplwlen 
;räffa des av en engelsk torped; skadorna blevo emellertid ej 
av sd1rare beskaffenhet, än att fartyget kunde återvända till 
Wilhelmshaven och där repareras. Enligt tyska uppgifter 
skulle under här nämnda träffning ett engelskt slagskepp hava 
skadats av en tysk u-båt och en engelsk jagare hava skjutits 
i sank. En gelska amiralitetet bestrider riktigheten av denna 

uppgift. 

Natten till den 27 oktober företoga tyska jagare en fram
stöt fiirbi Dover och Calais ända fram till linjen Folkestone
Boulogne i Engelsl<a kanalen. Enligt den tyske befälhavarens 
rapport sänktes, delvis omedelbart utanför de fientliga ham
narna, elva fientliga bevakningsfartyg och två till tre engelska 
jagare eller större torpedbåtar. Vidare sänktes engelska post
ångaren Queen, sedan besättningen fått tid på sig att gå i 
båta rna. Engelska amiralitetet har sedermera erkänt förlusten 
under sagda strid av några jagare och ovan nämnda postångare. 

En andra raid utfördes natten till den 2 november av 
tyska jagare mot handelsvägen mellan Themsen och Holland. 
Härvid uppstod en oavgjord strid med lätta engelska sjöstrids

krafter. 

Ytterligare en raid mot Themsenmynningen utfördes nat
ten mellan den 23 och 24 november av sex tyska jagare; ett 
engelskt bevakningsfartyg sköts i sank, oeh staden Ramsgate 
togs under artillerield. Tre dygn senare besköto tyska jagare 
Lowpstoft och sänkte ett därstädes stationerat bevaknings
far tyg. 

Östersjön. 

Natten till den 14 juni befann sig utanför Häfringe en 
1_Ysk konvoj, bestående av hjälpkryssaren Hermann, några 
<~ldre tyska torpedbåtar oeh armerade trålare samt elva last
:ngare. Konvojen anfölls av fyra ryska jagare, varvid lasl
angarna av konvojchefen beordrades att söka skydd i svenskt 
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farvatten, vilket även skedde. Efter livlig artillerie ld blev He1._ 

mann sänl(t utanför svenskt territorialvatten, dragande Ined 
sig i djupet femtio av den t ill åttio man uppgående besätt. 
ningen. Efter striden styrde de ryska jagarna till sjöss . 

Ett par veckor senare eller natten mellan den 29 och 
30 juni ägde ånyo en sjöstdd rum i farvattnet utanför Häf
ringe. En rysk eskader, bestående av ryska kryssare och 
jagare, anfölls under den ljusa sommarnatten flY ett antal 
tyska jagare. Så vitt man ännu vet, blev striden resultatlös. 

Natten till den 11 november företoga tyska jagare en re
kognosering mot Finska vikens mynning, varvid Baltischport 
>> med god verkan bombarderades på kort håll». Enligt rysk 
uppgift skola beskjutningens resultat hava blivit skäligen små 
men däremot flera tyska jagare hava sänkts av försvarselden. 

Medelhavet. 

Under österrikisk-ungerska flottans framgångsrika opera
tioner för att bestrida fienden herraväldet på Adriatiska havet 
hava under 1916 upprepade krigsföretag med smärre sjöstyr
kor ägt rum dels mot kustfarvattnet utanför Valona dels mot 
Italiens ostkust. 

Av dessa företag må här nämnas anfallet den 3 febr uari 
mot Ortona och San Vito Chietino - två orter mitt på Ita
liens adriatiska kust. Operationen utfördes av en lätt krys
sare och fyra jagflre och avsåg fltt skada den italienska ost· 
kustbanan. Under b eskjutningen förstördes bangården vid 
Ortona och en bro å järnvägslinjen ifråga. 

Vidare må erinras om den strid, som utkämpades den 23 
december i Otrantosundet mellan fyra österrikiska och sex 
franska jagare, varvid en av de senare sänktes. 

Svarta havet. 

Under en raid i medlet av januari 1916 utefter Anatoliens 
östra kust förstörde r yska jagare icke mindre än 163 turkiskv 
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. lf·trl:yn·. Redan en vecka senare förstördes ytterligare 40 seoe ' b 
d;Jilw fartyg utm~för samma kust. De flesta av fartygen voro 
lastade med proviant. . .. . . 

Den 7 september besköto ryska .Jagare den Rumamen hll-
... ·o··1 men av bulgarerna ockuperade hamnen Baltsjik vid hOII b • . . .. svarta havet, därvid 21 segelfartyg skola hava bhvlt sankta. 

J detta samband må erinras om, att dc österrikisk"unger
,ka Donaumonitorerna synas haYa gjort god nytta, samver
kande med centralmakternas härar under dessas framryck
ning nti det rumänska Donau-området. 

III. U-båtskriget. 

Under krigsåret 1916 har, såsom i det föregående antytts, 
centralmakternas u-båtskrig alltmera koncentrerats till Medel
havet. Men samtidigt har detsamma vunnit allt större ut
sträckning även åt andra håll, och vi veta, hurusom tyska 
l!- båla r tidvis kontrollerat sjöfarten i Norra Ishavet samt även 
operNat ulanför Nord-Amerikas kust. 

N ärmflsl med anledning av de segslitna förhandlingarna 
i Lusilania-affären gjorde Fö1enta Staterna på sin tid en fram
ställning ti ll ententemaktei·nas regeringar, vari påpekades önsk
värdlwten av, att man frånginge det olyckliga beslutet om 
handelsfartygs bestyckning. Sedan denna vädjan avslagits, 
kungjorde Tyskland den 10 februari , att med bestyckning för
sedda fien tliaa makters handelsfartv!:! från och med den 29 b ' v 

febru ari ej längre komme aU betraktas såsom fredliga fartyg . 
Torpederingen genom en tysk u-båt den 24 mars av engel

ska ånga ren Sussex, vid vars sänkande amerikanska med
borgare fingo sätta livet till, upprörde på nytt den efter Lusi
tania-a!Tären något lugnade stämningen i Förenta Staterna och 
l"öranledde, en månad senare, en not från presidenten till tyska 
regeringen . Denna i sin avfattning icke så litet kärva skrivelse 
ltbn yn n a de i en förklaring , , att därest icke tyska regeringen 
?förtövat ville vara redo att uppgiva dess nuvarande metoder 
t U-båtskriget mot passagerare och fraktfartyg, såge Förenta 
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staternas regering ingen annan utväg än att upphöra med den 
diplomatiska förbindelsen med kejserliga tyska regeringen» 

Den 4 maj avlämnades sagda regerings svarsnot, vari föl~ 
jande huvudpunkter förekommo: 

De tyska u-båtscheferna voro anbefallda att föra kriget 
efter de allmänna folkrättsliga principerna beträft'ande hejdan. 
det, undersökandet och förstörandel av handelsfartyg - detta 
på ett unelantag när, nämligen vad angår fientliga fraktfartyg, 
.>om påträft'as inom engelskt krigsområde. 

Tyska krigsledningen hade tvingats tillgripa u-båtsvapnets 
verkningsfulla medel >> i hårdaste nödvärn mot Englands rätts
vidriga krigföring>>. 

Tyska regeringen måste beklaga, att de amerikanska käns
lor, >> som med sådan värme strömmat de beklagansvärda off
ren för u-båtskriget till mötes, icke med samma värme sträckte 
sig till de många miljoner kvinnor och barn, som enligt den 
engelska regeringens uttalade avsikt skulle drivas till hungers
nöd för att genom sina därav förorsakade kval tvinga central
makternas armeer till en vanärande kapitulation>>. 

För att så långt möjligt vore inskränka krigföringen till 
de stridandes stridskrafter, hade tyska regeringen givit order 
om, att sänkning av handelsfartyg utan varning och utan att 
rädda människoliv icke finge förekomma, såvida fartygen icke 
fly eller göra motstånd. 

Den tyska förklaringen godtogs av Förenta Staterna. 
Det är ganska sannolild, att storamiral Alfred von Tirpitz' 

avgång den 15 mars såsom tysk marinminister står i intimaste 
samband med frågan om u-båtskrigets förande. En djupgående 
och oöverkomlig skiljaktighet i åsikter mellan storamiralen och 
rik skanslären von Bethmann-Hollweg rörande u-båtskrigets 
förande och insats i jättekampen säges nämligen hava fram
kallat marinministerskiftet 

Att centralmakternas u-båtskrig ej förlorat i eft'ektivitet 
och betydelse till följd av ovan framhållna förvecklingar, där
om vittnar emellertid vissa delar av nedanstående redogörelse 
för sådana i samband med u-båtskriget 1916 stående händel
ser, vilka meddelats åt dagspressen. 
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Nordsjön och Atlantiska oceanen. 

6 janua ri: Engelska u-båten E 17 sjunker utanför Texel; besättnin
gen bärgas av holländska kryssmen N oordbrab.ant. 

:31 januari: Engelska amiralitetet meddelar, att ytterligare en engelsk 
u-båt förlist vid holländska kusten. 

_ februari : Tysk u-båt sänker svenska ångaren Birgit i Engelska 
kanalen. 

1 mars: Tyska amiralitetet meddelar, att tyska u-båtar sänkt två 
franska hjälpkryssare utanför Le Hå vre . 

24 mnrs: Engelska ångaren Sussex sänkes ruv tysk u-båt. Vid samma 
tid sänka tyska u-båtar postångaren Englishman, den 
stora engelska passagerareångaren Minneapalis m. fl. 

_ mars: Tysk u-båt sänker svenska ångaren Hollandia i Nordsjön. 
25 april : Engelska u-båten E 22 sänkes i södra delen av Nordsjön 

av tysk kryssare . Tysk u-båt sänker samma dag engelsk 
kryssare av Arethusa-typen. 

28 april: Engelska amiralitetet meddelar, att tyska u-båten U 35 gått 
förlorad. 

26 september: Den första underrättelsen ink<:>mmer till Kristiania om 
tyska u-båtars uppträdande i Norra Ishavet. Under något 
mer än en veckas tid förlorar norska handelsflottan ge
nom sagda u-båtar tio ångare med ett sammanlagt värde 
av 11 milj. kronor. 

8 oktohcr : 

12 oktober: 

19 oktober : 

30 oktobor : 

2:3 oktollrr : 

Renters telegrambyrå meddelar, att tyska u-båten U 53 
anlänt till ~ewport efter 17 dygns färd från Wilhelms
haven. Efter två timmars uppehåll i hamnen avgick u
båten till >>obekant bestämmelseort». Under de närmast 
därpå följande dagarna sänka tyska u-båtar utanför Ame-
rikas kust nio stora handelsångare. 
Tyska amiralitetet meddelar, att en tysk u-båt under 

tiden 30 sept.-3 okt. i Engelska kanalen sänkt tio ångare, 
därav sju engelska. 
Tyska lätta kryssaren Munchen torpederas i Nordsjön av 
engelsk u-båt. Kryssaren återvände för egna maskiner 
t ill sin bas. 
Ett telegram till L"loyds meddelar, att Cunard-linjens 
ångare Alaunia (13,500 ton) sänkts av t ysk u-båt under 
resa mellan New-York och London. 
Tysk u-båt sänker väster om Irland en engelsk 'kryssare 
av äldre typ. 

4 nowlllbcr: Tysk u-båt stranda r under tjocka på Jutlands västkus~ 
och blir vrak; spränges av besättningen. 
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14 november: Tysk u-båt sänker en fransk jagare i Engelska ka
nalen. 

23 no~rember: Tysk u-båt sänke r svenska ångaren Arthw· i Kattegatt. 

4 december: Tyska u-båtar sänka å Funchals redd franska kanon
båten Surprise och tvenne andra fartyg. 

8 december : Tysk u-båt sänke r till självförsvar engelska passagera
reångaren Caledou·ia (9,000 ton). Vid samma tid rappar. 
teras att en tysk u-båt under 11 dygns expedition sänkt 
22 fartyg och att en annan tysk u-båt uppehållit sig 
till sjöss 55 dygn utan att förnya förråden. 

Östersjön. 

17 maj: En rysk u-båt sänker tre tyska ångare t ill sjöss utanför 
Landsort. (övriga u-båtars operationer i Östersjön åte r
finnas under rubriken »Neutralitetskränkningar»). 

Medelhavet. 

13 jan uari: Franska u-båten FoucauU ,sänker en österrikisk lätt k rys
sare av N-:~vaTa-typen. 

24 januari: Från Genua meddelas, att fartyg på Suez-routen inställt 
sina r esor, enär tyska och österrikisk a u-båtar visat sig 
i farvattnet väster om Sardinien. 

8 februari: Tysk u-båt sänker vid Beirut fr anska kryssaren Amira.l 
ChaTnieT. 

29 februari: Tysk u-båt sänker franska hjälpkryssaren La Provence 
(14.000 ton) på resa till Saloniki med en trupptransport 
av 1,800 man. 

- februari: Tysk u-båt sänker svenska ångaren Torborg. 
13 mars : Tysk u-båt meddelas hava vid Salonild. sänkt en större 

ångare med trupper och slaktboskap. 
18 mars: ö st erriki sk u-båt sänker. i Adriatiska havet franska jagaren 

R enaud in. 
23 juni: ö sterriki sk u-båt sänker franska jagaren Fourche och ita

liensk a hjälpkryssaren Gitta di Messina i Otrantosundet . 
4 juli: Tysk u-båt sänker vid KR p Helles franska ångaren Ca1·tha.?6· 

10 juli: ö sterrikisk u-båt sänke r italienska jagaren l mpetuoso i Adna· 
tiska h avet. 

15 · l ' öster rikiska J. ag' a re förstö ra italienska u-båta r i Adriatiska .. JU 1: ~ 

havet. 
21 september: Franska u-båtC'n Foucaull. sänkes av österrikisk flyg

båt. 
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.J oktober : Tyska u-båtar sänka Ou nard-linjens ångare FTanconia 
(18,000 ton) och franska hj älpkryssaren Gallia, den senare 
förande trupper. 

l6 no rem her : Uppgift inkommer, att tyska u-båtar sänkt franska 
t ransportångaren Bw·digala (12,000 ton) och engelska ar
mer ade postångaren Arabia. 

"1.7 nrliTi llhC'l" : T:ysk u-båt sänker i närheten av Malta franska trupp
transportångaren Karnalc på väg till Saloniki. 

1.4 december: U -båt sänk er större engelsk transportångare. 
1.7 rkcr'nllw r: T,vska amiralstaben meddelar, att tyska u-båtar alJ .. 

va rligt skadat franskt slagskepp· av Patrie-typen och sänkt 
rlet arm erade fransk a trupptransportfartyget Magg ellan 
med trupp ombord. 

23 rlr·celll her: T~·sk u-båt sänker av örlogsfartyg l~onvoj erat trupp · 
transportfartyg. 

'Ji rkccmhc r: U-båt sänker franska slagskeppet Gaulois ; besättningen 
räd das. 

Svarta havet. 

9 scpl r·m l)('r : Tyska amiralstaben meddelar, att tysk u -båt beskjutit 
hamnstaden Mangalia vid rumänska Svarta havskusten. 

Ova nstående utgör endast en sammanställning av i dags
pn'sS<'Il publicerade uppgifter rörande u-båtsvapnets verksam
het O\'lt a tergiver sålunda blott en ringa procent av de hän
delser, som stå i samband med sagda operationer. Redogö
rel st>n ii r dock ett uttryck för det faktum, att u-båtskriget er
hållit l'll myc ket framskjuten plats inom sjökriget. 

1 Pfterföljande avdelning Jämnas några statistiska uppgifter 
t·öran d(• a v centralmakternas u-båtar och av minor förstört 
lonnagl' inom ententens handelsflottor. 

IV. Minkriget. 

Dl'll hänsynslöshet, varmed minvapnet blivit under kriget 
llhytt" • .)at, t orde knappast hava avmattats. Vanans makt är 
en1e11 · . crt1d stor, och sådana av de krigförande företagna mine-
I"Jng·ar, v ilka under världskrigets tidigaste skeden stämplades 
~åsom fu llständigt stridande mot gällande internationell rätt. 
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uthärdas nu av de neutrala med jämnmod. Detta har sin 

ordning framkallat intrycket, att minkrigets intensitet min. 

skats. 
Vad särskilt beträffar minvapnets utnyttjande i närheten 

av Sveriges kuster, förtjäna nedanstående under år 1916 från 

tysk och rysk sida vidtagna åtgärder att något omnämnas i 

denna årsberättelse. 

Den 15 februari kungjorde tyska regeringen, att den 28 

i samma månad mineringar komme att utföras i södra delen 

av Öresund och att dessa mineringar komme att givas den 

utsträckning, som här lämnat kartutkast utvisar. Vid Falster

bo udde tätt anslutande sig till >> tre milsgränsen >> utanför det 

svenska landet, lämnade mineringen en av tyskarna kontrolle

rad segelränna öppen mellan det mellersta och det västra min

fältet samt medgav, såsom kartskissen utvisar, användandet 

av den genom svenskt territorialvatten gående s. k. Kogrunds

rännan (5 m. djup vid medelvattenstånd). 

Den 28 februari påbörjades utlägganeJet av minfälten, 

vilka i medlet av april utökades på så sätt, att även området 

mellan de förut utlagda tre minfälten minerades med läm

nand e av en segelränna av omkring 1,500 m. bredd. 

För vinnande av erforderlig kontroll över sjöfarten ge

nom Kogrundsrännan lät svenslw regeringen den 14 juli kun· 

göra och anbefalla minering m ed genomfart uti sagda farled. 

Denna åtgärd föranledde, samtidigt med Rumäniens krigsför· 

klaring, en protest från ententemakterna . Det avvisande sva· 

ret från vår regerings sida och tystnaden därefter äro goda 

tecken på, att även smärre stater kunna våga hålla fas t vid 

sina rättigheter. 
>> För att trygga seglationsfriheten i Bottniska viken >> -

såsom formuleringen lydde - såg sig ryska regeringen nöd· 

sakad att anbefalla utlägganeJet den 30 och 31 augusti av min· 

spärrar i södra delen av Ålands h av intill svensk territorial· 

gräns . På grund såväl härav som av tidigare · ingångna un· 

derrättelser, angivande fara för minor i området öster oJll 

linjen Almagrundet- 1-Iufvudskär- Gottska Sandön, tillråddes 
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De tyska mineringarna i södra delen av Öresund. 

(Enligt kungörelsen den 15 februari 1916.) 
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i »Underrättelser för sjöfarande » fartyg , som skulle förflytta 
sig längs kusten vid här ifrågavarande områden, att begagna_ 
sig av vägen inomskärs mellan Landsort och Arholrna även. 
som av inre farvattnen i Öregrundsskärgården och att i varje 
fall icke avlägsna sig mer än tre elistansminuter från svenskt 
land. 

Under se nare delen av oktober tillkom ännu en minering 
tätt utanför svenska »tremilsgränsen », nämligen i farvattnet 
vid Sydostbrotten i Bottniska viken. 

Minvapnet har kräft många offer såväl inom örlogs- som 
handelsflottorna och därvid hårt drabbat även den neutrala 
sjöfarten . Efter fredsslutet - när det n ågon gång kommer 
- skall det draga avsevärd tid , innan minfaran är avlägsnad. 

Kriget med minor har skapat kriget mot minorna, näm
ligen det riskfyllda och svåra arbetet a tt svepa havet fritt från 
minor. Detta a rbete har inom örlogsflottorna utvecklat en 
h elt ny organisation - de ständigt arbetande eskadrarna av 
minsvepningsfartyg. Inom engelska flottan tagas icke mindre 
än 1,200 trålare i anspråk för elylik tjänst. Organisationen 
i fråga kommer säkerligen att efter fredsslutet bliva föremål 
för ett livligt studium . 

Här nedan Jämnas rörande minsprängda fartyg en ur dags
pressen hämtad sammanfattning. Huru ofullständig den än 
är, kan den dock all tid bliva ett blad i minkrigets h istoria 
år 1916. 

Nordsjön och Atlantiska oceanen. 

8 januari: Engelska slagskeppet King Edward VII stöter vid Spurn 
Head å Englands ostkust på en av t ysk a hjälpkryssareD 
Möwe utlagd mina och går till botten ; hela besättningen 
räddas. 

27 februari: Engelska ångarna Maloja och Empress sänkas av roinor 
mellan Dover och :Folkestone. Samma dag förolyck~S 
av samma anledning holländska p assagerareångaren Mec -
lenbur g. 

- februari: Svenska ångaren Nils minspränges N<ordsjön. 
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rnars: Engelska jagaron Coquet.te s·amt en torpedbåt sänkas av mi -· 
10 nor vid Englands ostkust. 

Eng·elska hjälpkryssaren F'auvette minspränges. vid Eng-1z rn a r :-;: 
lands östra kust. 

6 
juni: Engelska pansarkryssaren Ham pshire sänkes vid Orkney

öarna av mina (torped ?). Ombord befann sig engelske 
krigsministern, fältmarskalken lord Kitchener med stab. 
På grund av h ård sjögång blevo endast 12 man av be
sät tningen räddade. 

_ juli : Svensk a ångaren Lisa sänkes av mina vid Skottlands ostkust. 
_ augus·ti: Svenska ångaren Baltia minspränges i Nordsjön. 

Östersjön. 

28 febr uari: Svenska ångaren Knippla förolyckas i minfältet vid 
F alsterbo. 

Maj-juni: Svenska ångarna .Rosal·ind och Para sänkas av minor utan· 
för Stockholms skärgård; ångaren Emmy föDolyckas p å 
liknande sätt vid F alsterbo. 

- oktober: s ,·cnska bar-kskeppet Th eodor minspränges i Bottenhavet. 

Medelhavet. 

28 apr il: Engelska amiralitetet meddelar, att engelska slagskeppet 
Russel stött på en mina och sjunkit. 

22 novembC'r: Engelska lasarettsfartyget Britannic (48,000 ton) sän
kes av mina vid Kap Colonna, SO om Athen. 

11 december : Italienska slagskeppet R e gina 111argherita sänkes av 
mina ; större delen av besättningen följer fartyget i dju
pet. 

S varta havet. 

10 
lllars : Rysk jagare sänkes av mina. 

, Till sist må här lämnas några statistiska uppgifter rörande 
ar 1916 av centralmakternas u-båtar och av minor förstört ton.na . 

<ge mom ententens handelsflottor. 
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Tidsperiod: 
Av u-båtar och min 

förs tör t tonnage _or 
Januari och februari. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 238,000 reg. ~~~ 
Mars och april . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 432,000 >> >> • 

Maj och juni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 219,000 >> 

Juli och augusti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 251,000 

November . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 430,000 >> 

December . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 275,000 >> 

Under tiden 15 juli-14 augusti förstörde de tyska och 
österrikiska u-båtarna 60 engelska, 13 italienska, 5 franska 

och l japanskt handelsfartyg. 

Tyska amiralitetet har slutligen meddelat, att tyska n-bå
tar under år 19'16 sänkt fartyg på tillsammans 2,220,000 ton. 

V. Flygraiderna. 

Det tyska flygväsendets organisation hade redan långt 
före krigsutbrottet varit inriktad på offensiven, och hade där
vid luftskeppen erhållit en storlek och en utrustning, som möj
liggjorde operationer över havet. Världskrigets utbrott gav 
ökad fart åt det tyska luftvapnets utveckling, och man var 
snart beredd att genom offensiven i luften försöka skada de 
engelska varven, dockorna och industriella anläggningarna, 
oåtkomliga för den övriga tyska krigsmakten på grund av 
tyska örlogsflottans underlägsenhet gent emot den engelska. 

Redan den 19 januari 1915 utfördes det första luftanfallet 
mot England och vid årets utgång hade icke mindre än nitton 

dylika anfall ägt rum. 
Under det år, denna berättelse avser, har ytterligare -~tt 

tjugotal luftanfall utförts mot olika punkter i England; dar· 
jämte hava en del anfall över havet riktats mot ryska östersjö· 
kusten. De olika anfallen mot England äro här sammanfördu 
till en tablå,*) i vilken angives tiden för anfallen och anfaJls· 
föremålen. 

*) Tablån må endast betrakbs såsom ungefärligen riktig. 
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Luftanfall mot England. 

zz---23 januari : Dockor, järnvägsstation, kasärnm m. m. i Dover. 

31 januari- l februari: Dockor och fabriksanläggningar vid Liverpool: 
järnverk vid Manchester, N ottingham och Sheffield; indu~ 
strianläggningar vid Humber-floden och i Great Yarmouth. 
Engelska kryssaren Ca1'oline svårt skadad, sjönk seder
mera. 

9 februari: Hamn- och fabriksanläggningar vid Ramsgate. 
20 februari : Deal, Lowestoft och Furnes. 
5-6 mars : Dockor och varv vid Hull. 
19 mars: Dover, Deal och Ramsgate. 

1-6 npri l: Järnverk vid Tee-floden ; hamnanläggningarna vid Middles
borough och Sunderland; Edinburgh, Leith, Newcastle 
och varv vid Tynefloden; befästningarna vid Great Yar
mouth; industrianläggningarna vid Whitby och Leeds. 

24-25 april: Industrianläggningarna vid Cambridge och Norwich samt 
engelska bevakningsfartyg. 

2-3 maj: Industrianläggningarn'a vid Middlesborough, Stockton och 
Sunderland, den befästa kuststaelen Hartlepool, kustbatte
rierna syd om Tec-floden och vid Sandwich, flygstationen 
vid Deal, engelska örlogsfartyg å Firth of Forth. 

19-20 maj: Hamn- och befäshingsanläggningar vid Dover Deal 
Ramsgate, B ro adstairs och Margate. ' ' 

~8---:29_ juli: Lincoln, N orwich ; örlogsbaserna Grimsby och Immingham. 
31 Juh-9 augusti : Industrianläggningar m. m. i London, Hull, Im-

mingham, v.r est I-Iartlepool m. fl. städer. 
') 3 ~- september: London, Oxford, Great Yarmouth och N ottingham 
23-26 september: London, N ottingham, Sheffield och Portsmouth. . 
10-11 oktober: London m. fl. städer. 

Under ovanstående luftanfall år 1916 hava sju luftskepp 
g~tt förlorade (1915 förlorades två). Särskilt anmärknings
Yard är fö rolyckandet av L 19. Detta luftskepp nedsjönk den 
2 februari i Nordsjön; dess nödställda besättning begärde hjälp 
av t'ngelska fiskeångaren King Stephen men denna toa incren 
bef . tt · · ' t> t> a nmg m ed de· skeppsbrutna utan lät dem omkomma. 

... Mot ryska Östersjökusten hava sedan krigets början ut
for ts ett tiotal luftangrepp över havet. Anfallsföremålen hava 
v_ariL de ryska flygstationerna på Ösel, örlogsstationen i Hel-
snwfors t . B l . l tS , varve 1 a hsc 1port samt ryska örlogsfartyg i Riga-

T idskrift ·i Sjöväsmulet. 11 
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bukten, Moonsundet och Reval. Ryska slagskeppet Slava upp. 
gives hava blivit allvarsamt skadat av luftbomber. 

Såsom i annat sammanhang antytts , hava även engelsmän. 
nen riktat något eller några luftanfall över havet mot tyska. 
kusten. Dessa synas emellertid hava , blivit resultatlösa.. 
Engelska flygare hava däremot upprepade gånger över Engel
ska kanalen anfallit Zeebri.igge och omkringliggande orter; re
sultaten av dessa anfall äro icke bekanta. 

VI. Transporter av trupper och krigsförnödenheter 
sjöledes. 

Den stora efterfrågan uti ententeländerna på tonnage är 
en tydlig mätare på de oerhörda transporter - tidvis av trup
per, ständigt av krigsförnödenheter, som äga rum från Eng
land, Förenta Staterna och andra länder till entente-hamnar å 

det europeiska fastlandet. 
Den engelska armens samt de kanfl.densiska, australiska 

och färgade truppernas transport till krigsskådeplatserna hava 
kräft ett betydande tonnage. Transporterna hava tack vare 
ententeflottornas herravälde på världshaven kunnat fortgå utan 
större risk. Visserligen hava såväl i Engelska kanalen som i 
Medelhavet med trupper lastade ångare blivit offer för central
makternas u-båtar; till följd av transportvägarnas stnra av
stånd från de tyska och österrikiska örlogshamnarna har emel
lertid procenten sänkta trupptransportfartyg blivit liten. 

Den ständiga tillförseln av krigsförnödenheter till enten
tens härar utgör emellertid en huvudsaklig sysselsättning för 
samma maktgrupps handelsflottor. Denna tillförsel har i all
mänhet liksom trupptransporterna kunnat verkställas på av 
ententens örlogsflottor skyddade vägar. Där l~å icke varit 
fallet hava centralmakternas u-båtar förstått att i betydande 
grad decimera det för sagda tillförsel använda tonnaget. 

Det är svårt att göra sig en föreställning om de oerhörda 
kvantiteter krigsförnödenheter, som i oavbruten ström hava 
influtit över havet: från Förenta Staterna till England, Frank-
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rike och Ryssland, från England till Frankrike och Italien, 
från Frankrike till Ryssland o. s. v. Och man vill icke gärna 
tänka sig, att Rumänien hämtat en stor del av sina krigsför
nödenheter från Förenta Staterna över Arkangelsk. 

Man får emellertid en ganska god bild av sagda tillförsel 
av nedanstående uppgifter på lasterna å tvenne i Norra Ishavet 
uppbringade, till Arkangetsk destinerade ångare. 

Den ena av dessa, rumänska ångaren Bistritsa, var lastad 
med: 20 mörsare, 100 kulsprutor, 10,000 gevär, 60,000 stål
hjälmar, 16 miljoner gevärs- , kulsprute- och andra patroner , 
200 Lon dynamit, sjukvagnar, lastautmnobiler m . m . Skepp 
och last, vä rderade till omkring 40 miljoner kronor, sändes till 
havets botten av en tysk torped. 

I början av december 1916 uppbringades vid Nmdkap 
f. d. tyska ångaren Spezia, införlivad i ryska frivilliga flottan . 
Ångaren fördes till tysk hamn, där lasten lossades. Den be
stod av: 130 st. 30," cm. projektiler, 95,000 st. 7,., cm. brisans
granater, 100,000 granatkartescher, 150,000 patroner (kalibern 
obekant), 350,000 eldrör, 125,000 tändladdningar, 150 ton tro
tyl , 175 to n röksvagt krut, 40 ton svartkrut, 150 syrebehållare, 
1,230 ton bly i tackor, 21 O ton sulläder, 500 rullar taggtråd, 
ett antal lastautomnbiler, järnvägsskenor m. m. 

Här lämnade exempel må kompletteras med nedanstående 
uppgift rörande lasten å den i Atlantiska oceanen av en tysk 
hjäl pkryssare uppbringade, till Svinemiinde den 31 decen-iber 
införda engelska ångaren Yarrowdalc. Sagda ångare medförde 
en från Amerika till England destinerad last av 6,300 lådor 
gevärspalroner, 30,000 rullar taggtråd, 3,300 ton stålstänger samt 

betydande k vantiteter kött, fläsk oc.h korv. Tillsammans med 
~ågra an dra av samma hjälpkryssare .sänkta fartyg förde 
1 .~rrowdale därjämte 6,000 ton vete, 2,000 ton mjöl, 1,900 
hastar m. m. . 

Intrycke t av ovanstående uppgifter, gällande tre av de 
~~sentals och åter tusentals frakter, som avlastats i hamnar 
akom ententens fronter, kan icke annat än giva en bestående 

llppf·Ht · 
< mn g, att världskriget skulle automatiskt avstanna den 
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dag, Förenta Staterna upphörde att sälja krigsmateriel till 
entente-makterna. 

I samband med frågan om transporter av krigsförnöden. 
heter sjöledes bör omnämnas, att Ryssland genom färdigbyg. 
gandet av Murmanjärnvägen och anläggandel vid dess norra 
ändpunkt av handelshamnen Semjonova och vid en bibana 
därifrån av örlogsstationen på ön Kildan skapat sig väsentligen 
ökade möjligheter att, så länge världskriget varar , tillgodose 
sina aldrig sinande behov av krigsförnödenheter. 

VII. Englands blockadpolitik. Sjöfarten 
och sjöhandeln. 

I det stora programtal, som sir Edvard Grey höll i under
huset den 27 januari 1916, förklarades , att engelska regeringen 
var fast besluten att till det yttersta använda sin sjömakt för 
att hejda Tysklands tillförsel och hämma dess handel, varvid 
alla de "rekommendabla förändringar, som kunde befinnas 
praktiska " komme att skoningslöst tillgripas. 

En av dessa >> rekommendabla förändringar >> var Englands 
och Frankrikes gemensamma uppsägning den 9 juli 1916 av 
all anslutning till de bestämmelser, som innehållas i den s. k. 
Londontraktaten av den 25 februari 1909. I sammanhang 
med denna uppsägning utfärdade England nya, för dess flotta 
gällande föreskrifter rörande uppbringandet av neutrala far· 
tyg. Genom dessa föreskrifter tillerkändes befälhavarna å 
engelska krigsfartyg rätten att uppbringa vilket neutralt fartyg 
som helst, praktiskt taget, på blotta misstanken, att fartygets 
last förr eller senare kunde komma Englands fiender till godo 
eller på en obestyrkt uppgift - t. ex. genom en engelsk han· 
delsspion - att lastens mottagare någon gång förut sänt varor 

exempelvis till Tyskland . 
Efter denna åtgärd från Englands sida finnes sålunda 

knappast någon handelsvara, vilken icke kan komma att be· 
traktas såsom krigskontraband. De neutralas fria handel sig 
emellan är en illusion , som skingrats av formeln »rnald iir 
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rätt >>, tillämpad med en hänsynslöshet, som före världskriget 

icl'e va rit tänkbar. 

England har -emellertid att kämpa mot ett tonnacre-behov 
M ' 

viikel å tminstone enligt ' tyska uppgifter är mycket betydande. 
N ii m n da källor angiva; att Englands handelsflotta den l april 
191 6 sedan krigets början förlorat i runt tal 5 miljoner ton, 
höri medrälmade även de födoster, vilka icke orsakats direkt 
av kriget, såsom förlisningar o. d. Till detta tal, som repre
senterar omkring en fjärdedel av Englands hela dåvarande 
handelstonnage, kommer yttf'rligare för tiden april- oktober 
1916 en för lust av över l miljon ton. Lägger man härtill den 
om stiindigheten, att en mycket stor del, omkring 30 procent, 
av del återstående tonnaget måste tagas i anspråk för rent 
mil itiirn ändamål, samt, ytterligare, att det neutrala tonnagets 
genom u-båtarnas verksamhet alltjämt ökade förluster minska 
möjligheterna för England att upprätthålla tillförseln icke blott 
till bundsförvanterna utan även till Storbritannien själft, så 
torde med tillräcklig tydligh et framstå ; att Englands behov 
av ton nage är en fråga av stor såväl ekonomisk som militär 
betydelse . 

Bland de åtgärder, vilka England vidtagit för att minska 
sagda to nnagehehov, märl<es i första hand det tryck på Por
tuga l, va rigenom England slutligen lyckats att för sina säd
tran sporter från Argentina förvärva i Lissabon sedan krigs
utbrotte t upplagda 35 tyska ångare, representerande icke min
d·n' iin 270,000 ton. Att förvecklingen ledde till krig mellan 
l ysk lancl och Portugal var av ringa betydelse; förlusten för 
de tyska rf'derierna och i synnerhet vinsten för Enaland var 
däremot av väsentlig art. " 

Känt ä r ju även, hurusom England genom vissa förbe
håll för leverans av bunkerkol sökt och även lyckats indraga 
ett lwtydande neutt,alt tonnage uti den fraktfart , som förser 
det engelska folket med erforderliga livsförnödenheter. 

.. Englands handelsblockad av Tyskland har i viss mån 
~~ekats av tysk uppfinningsrikedom och teknisk skicklighet. 

nderrä Ltelsen om att tyska handels-u-båten Deutschland den 
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9 juli 1916 anlänt till Baltimore samt där urlastat en det 
varor väckte givetvis stor uppmärksamhet över hela världen 
Förgäves försökte England på diplomatisk väg att få den obe~ 
värade u-båten förklarad likställd med för krigsändamål av. 
sedda u-båtar. Den l augusti var Deutschland fullastad Ined 
nickel, rågum111i m. m . och fö ljande dag lämnade u-båten Bat. 
timore, hälsad med entusiastiska hyllningsrop från människa. 
massor, som samlats på kajer och fartygsdäck. Efter att lyck. 
ligen hava anlänt till Bremed1aven den 23 augusti utförde 
Deutschland senhösten 1916 ännu en framgångsrik färd till 
Förenta staterna och åter till hemlandet. 

Sveriges sjöfart och sjöhandel har under världskriget ut
satts för betydande påkänningar. Allt sedan England började 
på allvar tillämpa sin mot Tyskland riktade uthungringspolitik, 
har den över N ordsjön gående svenska sjöfarten gjorts till före
mål för en mycket besvärande engelsk kontroll. Och från 
den dag, brittiska regeringen förklarat sig ej längre vilja till
lämpa Londontraktatens rättsprinciper, är den svenska ocean
sjöfarten fullständigt beroende av engelsk välvilja eller mot· 
satsen. De svenska ångarna dirigeras till engelska hamnar, 
där deras laster genomsökas oeh ej sällan helt eller delvis upp
läggas för att sedermera tagas i bruk för Englands räkning. 
Denna proeedur förorsakar ej sällan en fördröjning av flera 
månader för ångarna i fråga . Allt detta tillskapar en .osäker· 
het till sjöss, som ej gör sig minst kännbar i form av oerhört 
stegrade fraktkostnader. 

Svenska örlogsflottans neutralitetsvakt och tyska sjömak· 
tens herravälde i södra Östersjön hava tillsammans säkerställt 
det neutrala handelsutbytet mellan Sverige och Tyskland. De 
vår neutralitet tillfogade kränkningarna från Tysklands och 
Rysslands sida hava vid flere tillfällen varit störande men hava 
dock, i stort sett, föga inverkat på sjöfarten längs Sveriges 
Jn1ster. 

Det torde icke vara för mycket sagt, att vår örlogsflottas 
oavlåtliga vakt vid våra kuster tillfört vårt land ekonomiska 
fördelar, hundrafalt större än kostnaderna för sagda vaktgö· 
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. g· Vi behöva endast betänka, huru det skulle hava ge
on · 
staltal sig i vårt land, om vi icke kunnat utföra järnmalm och 
timmer samt införa tyska kol. 

· VIII. Neutralitetskränkningar m. m. 

Det land, som under krigsåret 1916 i högre grad än andra 
underkastats de krigförandes godtycke, är konungariket Grek
land . F ör de folk, som hittills varit förskonade från de mera 
brutala neutralitetsluänkningarna, kan det vara lärorikt att 
erinra sig det ungefärliga förloppet vid Greklands gradvisa 
nedsjunkande år 1916 från en fri till en ofri stat. Nedan
stående anteckningar giva en bild av sagda olycksöde. 

Janu ari: Ententemakterna häkta centralmakternas kons1uler i Salo
niki och på Mytilene. Korfu omskapas till bas för fran
ska flottan och Pirmus besättes av franska trupper. 

Februari: Ententen beslutar att besätta grekiska järnvägs- och tele
grafstationer i Thessalien och på Morea; beslutet omsät
tes först senare i handling. 

Mars: Ententen fordrar fri passage genom Korinthkanalen för för
flyttning av serbiska trupper till Salon'iki; ovisst om kra
vet genomförts. 

April : Surlabukten på Kreta inrättas till bas för engelska och franska 
flottorna. 

September : En engelsk-fransk flotta om tillsammans trettio fartyg 
ankrar den 1 september å Pirmus redd. Dagen därpå 
fo rdrar och genomdriver e.ntenten •kontroll över grekiska 
post- och telegr afverket, samt utvisande ur landet av mot 
ententen fientligt sinnade agenter och dessas grekiska 
medhjälpare. Tjugo tyska och österrikiska i Pirmus upp
lagda ångare beslagtagas av ententen. 

Oktober: Den 11 oktober tvingas Grekland att delvis utlämna, delvis 
avväpna sin örlogsflotta, att slopa kustfästningarna samt 
att uppgiv.a kontrollen över vissa strategiskt viktiga järn · 
vägar. 

.. Det vill synas, som om Grekland icke gärna kan komma 
~angre i nationell uppgivelse utan att förlora även de yttre 
Ofinerna fö r nationalitet. Likväl talas det, då detta skrives, 



- 168-

om nya entente-fordringar, avseende att ytterligare bringa det 
olyckliga landet i entente-makternas våld. Men det talas även 
om växande nationell samling hos de gamla hellenernas ätt. 
lingar. 

De neutralitetskränkningar, för vilka Sverige blivit utsatt 
år 1916, bestå dels uti godtycklig behandling från Englands 
sida av vår transoceana sjöfart och postföring, d. v. s . vår 
äganderä_tt, dels uti tyska och ryska kränkningar såväl a v vår 
territorialrätt som, i vissa fall, även av vår äganderätt. 

Det synes vara ganska klart, att den av England m ot oss 
begångna neutralitetskränkningen, ehuru utförd utan våld
samma handlingar, är den hänsynslösaste samt för vår natio
nella och ekonomiska existens farligaste . Med denna fråga 
förknippade spörsmål äro emellertid av så omfattande p olitisk 
betydelse, att författaren till denna årsberättelse icke ansett 
sig kunna uppehålla sig vid desamma. 

De tyska och ryska kränkningarna av vår neutralitet hava 
i åtskilliga fall uppstått till följd av tydligt bristande hänsyn 
för Sveriges rätt och ej sällan dåligt omdöme hos de tyska och 
ryska befälhavare, som varit sina respektive staters represen
tanter . N edanstående förteckning över en del mera kända 
dylika neutralitetskränkningar samt därtill fogade uppgifter 
tala för sig själva, och man må allvarligen hoppas, att en 
dylik lista ej skall framläggas vid avgivandel av nästa års 
berättelse rörande världskriget. 

8 juli : Tyska ångaren Dorita prejas utanför Trysunda i Ornskölds· 
viks skärgård av rysk u-båt; tvingas att lämna det skyd
dande svenska territorialvattnet och s änkes omedelbart 
utanför t erritorialgränsen. 

11 juli: Tyska ångarna Lissabon och Worrns uppbringas av två ryska 
jagare innanför territorialgränsen OSO om Bjurö klubb. 

13 juli: Tyska ångaren Syria förföljes vid Hornslandet och ino!Il 
svenskt territorialvatten av rysk u-båt men lyckas ankra 
i Arnöviken; tillstädeskommande svensk torpedkryssare 
omintetgör u-båtens avsikter. 

16 juli: Tyska ångaren Syria, se ovan, sänkes av rysk u -båt nära 
Bjurö klubb ·o,, distansminuter innanför territorialgrän· 
sen. Torpederingen ·skedde utan föregående varning. Deil 

t8 jnli : 
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eria av de två avskjutn·a torpederna passerade tätt akter 
om svenska torpedbåten Kapella. 

E ngelska ångaren Adam uppbringas vid Ahus innanför terri
torialgränsen av tysk jagare. Efter ankomsten till Swine-
.mi.inde frigavs ångaren. 

1g juli: Rysk u-båt avskjuter torped mot inom territorialgränsen 
utanför Ratan varande tyska ångaren Elbe. Torpeden 
exploderar mot land. 

22 jul i: Fyra på ingående till Luleå varande tyska ångare förfö lj as 
in på svenskt territorialvatten av två ryska jagare. Sven
ska torpedbåten Virgo avvärjer uppbringning. 

1 augusti : Svenska ångarna Th emis och Piteå uppbringas i södra 
delen av Bottenhavet av tysk u-båt, förse s m~d prisbe
sättningar oeh anbefallas avgå till tysk hamn. Themis 
anlöper sedermera på grund av kolbrist Slite hamn, kvar
hålles av svenska regeringen oeh återgår efter förhand
lingar i svens.k ägo. 

2 iiugusti: Svenska ångarna Hudiksvall , Bror Oscar och Vermland 
sänkas i södra delen av Bottenhavet av tysk u-båt. Sänk
ningens rättmätighet har ifrågasatts. 

3 angusti : Svenska ångaren Com11WTCe sänkes orättmätigt till sjöss 
utanför kusten mellan Sundsvall och Hudiksvall av tysk 
u.-båt. 

18 augusti: Tyska ångaren Desterra kapas vid Lilljungfrun två di 
stansminuter innanför territorialgränsen av rysk u-båt 
förande svensk örlogsj'lagga. Augaren sedermera frigiven. 

23 nowmbe r: Svenska ångaren Arthur sänkes orättmätigt i Kattegatt 
av tysk u -båt. Samma dag uppbringas svenska ångaren 
Reserv av tyskt örlogsfartyg utanför Vinga. Uppbring
ningen anses orättmätig. 

Rättvisligen må erkännas, att respektive tyska och ryska 
regeringar i de flesta fall visat full förståelse av de protester, 
svenska regeringen avgivit med anledning av ovan nämnda 
neutra litetskränkningar. Rättsfallen i fråga äro dock ännu 
icke alla a vgjorda. 

De m ånga slag i slag inträffade kränkningarna av Sveriges 
neutralitet föranledde emelle1·tid svenska regeringen att vid 
sidan av upprepade protester den 19 juli utfärda en ny för
ordning rörande svenskt territorialvattens skvddande mot krig
förande u-båtars framfart . Kärnpunkten i " denna förordning 
var, att >> u-båtar, utrustade för krigshruk och tillhörande främ-
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mande makt, vid äventyr att utan föregående varning angripas 
med vapenmakt, icke äga färdas eller uppehålla sig i svenskt 
territorialvatten inom tre nautiska minuter (5 ,556 meter) från 
land >> . 

Vissa undantag gjordes emellertid för Öresund samt för 
sådana förhållanden, då hårt väder eller haveri tvinga främ. 
mande u-båtar att söka hamn. 

IX. Fartygsförluster. 

I det föregående har redogjorts för en del under 1916 
inträffade förluster av örlogsfartyg, stående i samband med 
de skildrade sjökrigsoperationerna. Annu några fartygs för
Juster böra emellertid omnämnas. 

Den 2 augusti förolyckades italienska slagskeppet Leo
nardo da Vinci genom eldsvåda ombord och därefter följande 
l'xplosion. 

Två månader därefter drabbades italienska slagskeppet 
Regina Margherita , till ankars i Spezias hamn, av en explo
sion, som sänkte fartyget. 

Den 21 oktober utbröt eld ombord på det i Sevastopols 
hamn liggande ryska slagskeppet Imperatriza Maria. Sedan 
elden utbrett sig m ed oerhörd hastigbet och en explosion kun
de bliva ödesdiger ej blott för närliggande fartyg utan även 
för staden, öppnades bottenventilerna, varpå fartyget sjönk. 
Egendomligt nog uppgives det, att 142 man hava följt far
tyget i djupet. 

Under senare delen av november avgick franska slagskep
pet Suffren från en fransk Medelhavshamn med Lorient såsoJ11 
bestämmelseort. Fartyget har varit siktat utanför Portugals 
kust men har därefter icke avhörts . Förmodligen har det 
fallit offer för en tysk u-båt. 

Uppgift å de förluster av örlogsfartyg, som de krigförande 
europeiska makterna m ed säkerhet gjort sedan världskrigets 
början och intill slutet av år 1916, lämnas i nedanstående 
tablå , vari för varje slag av fartyg den första siffran angiver 
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antalet förlorade fartyg och den andra siffran dessas sam 
manlagda deplacement, avrundat till närmaste 500-ta l. Ka
nonbåtar, torpedbåtar, hjälpkryssare, trålare och specia lfar
tyg äro ick e medräknade. Tablån är grundad på uppgifter i 
neutrala länders facklitteratur . 

Slagskepp. 

Tysldanrl . · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 
Turkiet · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 

1 . . . .. .. . . 
2 . . . . . . . .. . . . . . 

Engl an1l . . . . ... · · . . . · · · · · · · · · · · 10 . . . . . . . . . . . . 
Fran krikr . .. · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 3 . .... . . . . . 
Italirn ... ... · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 3 . . . .. . . . . . . . . .. . 
RysshHlll ... .... . . . .. .. . · · . · . · · · 1 . . . . . . . . . . . . . . . 

Slagkryssare. 
Tyskl and . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 ..... . ... .. .. . ... . 
Englnml . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 . .... . ......... . . . 

Pansarkryssare. 
Tyskl and .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 6 ...... .. .. .. .... .. 
Englund . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 . . .. ... . ... . . . . . . . 
Frankrike . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 ... . . . .. .. ....... . 
ItaliPn ... .... , . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 .. . ... . ...... . . . . . 
Rysslan(l . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . l ...... . ... . .. . . . . . 

Lätta kryssare. 
Tysk lnncl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 . . .... . ...... . . . . . 
Österr ik~:-Ungern . . . . . . . . . . . . . . 3 ..... . . . ... ... .. . . 
Turkiet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . .... .. .. . ... .... . 
Engln nd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 ... . ... . . . .... . . . . 
Frankrike . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . .. . ...... . . .. . . . . 
Hyssl and . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 ... ... . .. . . .. ... . . 

Jagare. 
Tysklan(l . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 
Österrike-Unge rn . . . . .. . . . . . . . . . 2 

i~~~!~l~l .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. . 2 

Frankrik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2~ 
Italien ° .. .. .. .. . .. .. .. . .. .. .. 2 

Rysslaucl .. : : : :: : : : :::::: :::: : :: : : 3 

13,000 t on . 
20,000 )) 

152.000 
36,500 )) 

50,000 
23,000 )) 

28,000 t on. 
63,000 )) 

65,500 ton. 
158,000 

12,500 )) 
17,000 ,, 

8,000 )) 

72,000 ton. 
9,500 )) 
3,500 , 

37,000 
5,000 )) 
3,500 , 

14,000 ton. 
1,500 )) 
1,000 )) 

20,000 )) 
5,000 )) 
1,500 )) 
1,500 )) 
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U -båtar. 
Tyskland . . . .. . . . . . . . . . . . .. .. .. . 17 .. . ........ . 
Osterrike-Ungern . . . . . . . . . . . . . . 6 
England . . .. . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . 13 
Frankrike . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 
[talien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 

9,000 ton 
3,500 )) . 
9,000 > 

3,500 )) 
1,500 » 

Sammanföras ovanstående deplacementsifl'ror, finna vi, att 

för här ifrågavarande länd ers flottor totalförlusterna, i deplq. 

r·Pment räknade, bliva följande, nämligen för: 

Tyskland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 201,000 ton. 
österrike-Ungern . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14,500 >> 

Turkiet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27,500 >> 

England . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 439,000 » 

Frankrik '.l . .................... . ... . 
Italien .................... . ...... . 
Hyssland 

62,500 )) 
70,000 )) 
36,000 )) 

Ovanstående summor ut!!öra tillsammanlaoda fo"r· u o o 

Centralmakterna . . . . . . . . . . . . . . . . . . 243,000 ton och för 
Ententemakterna . . . . . . . . . . . . . . . . . . 607,500 >> 

X. Lärdomar. 

Bcträfl'ande det pågående sjökriget hava redan i år sberät· 

telsen för 1915 framlagts åtskilliga lärdomar, vilka i stort sett 

:mgiva, att till sjöss den underlägsne har betydande utsikter 

att kunna försvara sitt lands kust mot den överlägsne. för 

såvida den maritima defensivens grundbetingelser, nämligen 

någorlunda tidsenlig materiel, gynnsam operationsterräng och 

t)ft'ensiv anda hos personalen förefinnas. sjökrigshändelserna 

l 916 hava bekräftat de uttalanden, som gjorts i sagda årsbe· 

rättelse. 
Det gångna krigsåret har även givit vittnesbörd om , att 

den strategiska defensiven måste vila på samverkan m ellan 

de tre vapnen till sjöss: artilleri, torpeder och minor. E tt un· 

danskjutande av torpedvapnet skulle minska arti llerifartygens 

värde, liksom bristande utveckling av artillerifartyaen slniJie 
l ~ b 

ogynsamt inverka på jagarnas och u-båtarnas förmåga att håliii 

fienden borta från eget lands kuster. 
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sjökrigshändelserna under 1916 hava givit i synnerhet 

u-bålen men även minvapnet en alltmera framträdande plats 

bland stridsmedeln till sjöss; en omständighet, som särskilt är 

alt beakla för de smärre, till den strategiska defensiven hän

visade marinerna. 
Vidare har flygvapnet visat sig vara oumbärligt för den 

stra tegiska spaningen till sjöss och för utförande av anfall 

över have t mot platser av värde för fiendens krigföring. Detta 

vapens rationella utveckling synes vara särskilt betydelsefull 

för dc mariner, som på grund av relativt ringa styrka och om

fattande försvarsuppgifter hava stort behov av att vara väl 

underriittade om de fientliga sjöstridskrafternas rörelser. 
Vad slutligen beträfl'ar lärdomarna från Skagerack-slaget, 

är var kunskap om sagda jättelika kraftmätning ännu begrän

sad till det, som de tyska och engelska amiralileten hittills 

ansett sig böra bringa till offentlig kännedom. Vi kunna det 

oak l<1t ur sagda sjöslag hämta lärdomar, värdefulla såväl för 

vår fartygsbyggnadspolitik som för vår taktile 

. Händelserna under sjöslaget i Skagerack hava tydligen på
VIsat, nll far tyg, bestyckade med 28 cm. och 30,5 cm. kanoner , 

kunna insättas i st rid mot fartyg, förande 34 cm. och 38 em. 
knn01wr. Den förstörande. kraften hos det nutida svåra ar

tillcrieL ä r redan vid dettas lägre gräns (t. ex. 28 cm. kalibern) 

s~ lwlydandc, att densamma, förenad med god eldledning, ut

gor dl allvarsamt hot även mot de starkaste artillerifartyg. 

. Skagerack-slaget giver stöd åt åsikten , att nutida krigs-
fartyn· · · f . .. · . : "' - v1ssa specml artyg mo.Jhgen undantagna - skola 
besJ lla hög fart. Detta dock icke i sådan bemärkelse, att kra

vet pa hög fart skall gå före allt annat, men däremot i den 

utslriickning, att hög fart måste anses vara en lika viktia fak

t?r som kraftig bestyckning och, å a rtillerifartvaen oott ~kydd 
hll J " b , b . 

H'lryggande av .·fartygets flytbarhet. 

. Skagerack-slaget har visat, att den ökade farten hos sjö-
styr!· ) . · 
f . '< rna framkallar hastiga väx tingar i stridslägeL Detta 
0'~ dra r Sill ·d· ·h t · b f"l f'" · d d ' I 1g e · 1 e a s onngen. . v. s. rätt och plikt för 

1 .~~: underlydande förbandschefen att handla, där handling 
'' aves. Nu mer än någonsin förut . måste därför fredsövnin-

• 
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gama inriktas på studiet av de taktiska problem, som kunna. 

uppstå, då fientliga sjöstyrkor sammanträffa med varandra. 

Och därvid måste respektive förbandschefer lämnas största 

möjliga frihet att taga initiativ, en övning, som mer än någon 

annan torde förbereda dem till krigets värv. 

Slutligen har Skagerack-slaget påvisat betydelsen av god 

taktisk samverkan mellan artilleri- och torpedfartygen. Det 

!äter icke kunna bestridas, att de tyska jagareanfallen i ganska 

avsevärd mån lättade det tidvis hårda trycket på tyska hu

vtldstyrkan och att sagda anfall , ehuru möjligen utan direkt 

resultat, sålunda blevo av väsentlig taktisk betydelse. För en 

liten flotta, som endast kan uppställa ett fåtal, relativt svaga 

artillerifartyg, torde en dylik samverkan mellan artilleri- och 

torpedfartygen kunna bliva i.innu mera värdefull ; och synes 

det därför vara erforderligt, att i vår flotta övningar, avseende 

dylik samverkan, framdeles komma till utförande i högre grad 

än vad hittills ägt rum. 

När man skådar tillbal<a på krigshändelserna under 

världskriget, finner man , att dessa oförtydbart visa vägen för 

Sveriges framtida försvarspolitik. Den underlägsna flottans 

konstaterade !förmåga att effektivt emotstå den överlägsna, 

stormakternas ofantliga härmassor; Sveriges långa, för vår egen 

flottas operationer och fientlig landstigning gynnsamma kust 

samt r elativt korta landgräns i norr -- allt detta talar för 

sådana militära åtgärder, vilka giva vår örlogsflotta en större 

plats inom riksförsvaret än den, som hittill s varit sagda vapen 

medgiven. 

Vår örlogsflotta är för närvarande, genomsnittligt sett, en 

åldrig flotta. Försvarsbeslutet av 1914 tillgodosåg ej ens den 

för vapnets vidmakthållande i någorlunda tidsenligt skick er

forderliga fartygsbyggnaden. För det knappa nybyggnadsan· 

slag, som fixerades , byggas under p erioden 1915- 1919 två 

pansarbåtar, fyra jagare samt ett mindre antal u-båtar. De 

två pansarbåtarna komma att jämte Sverige ersätta sex av de 

nuvarande äldsta. Jagarna och u-båtarna skola ingå i stället 

för ett högst betydande antal torpedbåtar, vilka snart faJla 

• 
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för en alltför hög åldersgräns. För våra lättare fartyg, Fylgia 

och de fem gamla torpedkryssarna, har icke avsetts någon 

som helst ersättningsbyggnad. Ej heller kan någon ersättning 

inom rimlig tid skönjas för det alldeles föråldrade minfartyget 

Edda. Vår örlogsflotta går sålunda en högst betydande re

duktion till mötes , ett förhållande, vilket utan överdrift kan 

betecknas såsom mycket betänkligt för Sveriges framtida för

svarskraft. 

Härtill kommer, att vår flotta, särskilt torpedfartygen, un

der den nu 2 
1/2 år långa oavbrutna neutralitetsvakten blivit 

långt mera försliten än man förut kunnat beräkna. Det är 

sålunda hög tid , att något göres för vår örlogsflottas återupp

rättande i tidsenligt skick -- den för närvarande viktigaste 

förs varsåtgärden i vårt land. 

Diskussion med anledning av årsberättelsen. 

f{ ommendörkapten Åkernwrk. Bland de i årsberätte lsen 

tngivna liirdomarna från sjökriget synes ej tillräckligt kraftigt 
1ava fram hå llits minvapnets betydelse, och dock har detta 

vap(:n i det nu pågående kriget kommit till anväl1dning såsom 
al dn o· f" . t o "l . f o . • 

.. o m u sava 1 Taga om defensiv- som offensivmineringar. 
Sars]-il t f" d fl · 

' or e · ottor, vilka på grund av underlägsenhet i 
styrk· l ä. "d d . l 
f 

. ' lO no ga e Ja \.ttaga strategisk defensiv, hava de de-
ensiVa In· . bl' . 

h, ' menngarna l VIt av stor betydelse för deras bibe-

l allande såsom fleet in heing ». Detta har överallt hittills 
Yckats aen .. 1. d .. . . 

' o om en va avpassa anvandmng av nunor torped-
Och 'lrflt 'f . , 
r _' 1 en artyg samt befästningar. Så är förhållandet merl 
Ysta flott·l . 0 .. t ... d . . 

till . . ' n I s ers.Jon, me av mmenngar, torped- och ar-
en( artyO' t b f" ·t · l dd Å 

sJ-;· ' o sam e as mngar s <y ad operationsbas i lands-
'c1rcn ocl F ' l 'l 

l ' ms w . vi \.en , tyska flottan N ordsjön med på 
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liknande sätt skyddad operationsbas i »tyska bukten. och 
iister~rikiska flottan i Adriatiska havet med bas i skärgården 
mellan Pala och Cattaro. Från dessa väl skyddade baser hava 
tid efter annan med särskilt härför lämpade fartyg utförts 
offensivstötar, varvid även offensivmineringar blivit verk. 
ställda. 

Då minvapnet för vår sjökrigföring säkerligen är av den 
allra största betydelse, anhåller jag att här få framlägga några 
synpunkter beträffande detsammas användning vid försvaret 
av våra kuster. 

För en till huvudsakligen defensiv krigföring tvingad flotta 
~iro, ifråga om minvapnet, givetvis defensivmineringarna de 
viktigaste. Såsom känt är förekomma dessa i två former, 
nämligen dels såsom ej direkt försvarade minfält, bakom vilka 
torped- och artillerifartyg kunna intaga lämpliga beredskaps
ställningar för att, i händelse fientliga fartyg söka genomtränga 
minfälten, om så anses lämpligt med enskilda fartyg eller i 
samlad styrka anfalla dessa i ett i förhållande till minfältet 
och fienden fördelaktigt läge, dels såsom minlin_ier, vilka di
rekt försvaras av fartyg eller befästningar eller bådadera. 
Under det minfälten företrädesvis användas i öppna sjön, i 
vikar eller i sund, förekomma minlinjerna huvudsakligen i 
skärgården och hamninlopp. Härvid användas redan i freds
tid åtminstone delvis utlagda fasta minlin_ier såsom hjälpmedel 
vid försvar av befästa hamnar och särskilda med artilleriför
svar i land försedda skärgårdspassager samt s. k. strömine
ringar, vilka äro avsedda att kunna vid behov hastigt utläggas 
å vissa såsom lämpliga för försvar utvalda platser inom vik· 
tigare skärgårdsområden. 

· 11 ·· h t r·· · t icke Enär å dessa sistnämnda platser 1 a man e ·oru 
• o . • •• "}i"U 

finnas några försvarsanordmngar, maste effektivast moJ __ ~ 
o • l"" l" t <1018• sådana hastigt kunna utföras. Detta later srg amp rgas o dd 

om med tillhjälp a v ett enda fartyg å för minspärrning avs_e v 
plats kan åstadkommas såväl minering som artilleriförsvar a 

dcnsan1n1a. 
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Ett sådant fartyg måste vara anordnat för såväl utlägg
ning av de för mineringen erf~rderliga minorna som med 
lämpligt artilleri och strålkastare för minlinjens försvar och 
)Jevalming mot minsvepnings- och mindre artillerifartyg även
som vara försett med pansar av sådan styrka, att detsamma 
.1jver skydd mot artilleri, som kan förekomma å sistnämnda o 
fartyg. För hastig förflyttning till platsen för minlinjen även-
som fiir möjliggörande av snabb reträtt till ny minlinje bör 
ett dylikt fartyg hava relativt god fart. Då tillkallandet av 
hjälp från en i förhållande till dc olika minlinjerna centralt 
belägen huvudstyrka lätt bör kunna verkställas, måste även 
gnistappa rat vara anordnad. För nedbringande av anskaff
nings- och underhållskostnaderna samt minskande av för
lusterna vid eventuellt förstörande måste fartyget därjämte 
vara litet och kräva liten besättning. 

Den närmare beskaffenheten av ett här avsett fartyg, vil
ket skulle kunna benämnas minlwnonbåt, skulle med ledning 
ov den holländska Friso-klassen kunna angivas enligt följande: 

Deplacement: omkring 550 tons; 

Fart: 16 knop med 2 motorer om vardera 600 hkr.; 

Minor och minräls: ett 50-tal minor i skyddad mingång 
å däck: 

Artilleribestyckning: 2 st. 15 cm. eller 3 st. 12 cm. k. 
bakom pansrad skyddskärm med 200 skott till varje, 4 st. 
kul sprutor; 

Torpedbestyckning: eventuellt l st. undervattensstävtub; 

Bewmsring: däck 15 a 20 mm., sida och stridstorn om
kring 50 m m . . , 

Dubbel botten med tankar för brännolja; 

Strrllkastare: 2 st. 90 cm.; 
Gnist: såsom å ' J. a erarna · 

b ' 

Botar: 2 st. motorbarkasser bestyckade ined l kulspruta, 
1 111otorjoll ; 

Besr"ittningsstyrka: 50 man; 

Fiirråd : för en månad. 

l'iclskrift i Sjöväsendet. 12. 
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Vid val av plats för våra i skärgårdar belägna mineringar 
måste naturligtvis tillses, att de för deras försvar avsedda ar. 
tillerifartygen erhålla ett mot direkt eld från större artilleri
fartyg i möjligaste mån skyddat läge. För att h ålla överlägsna 
fientliga artillerifartyg utom anfallsdistans måste dessutom vid 
viktigare skärgårdsområden undervattensbåtar detacheras att 
understödja artillerifartygen, ävensom i händelse av kraftigare 
anfall kustflottan eller lokalstyrkas huvudstyrl<a biträda vid 

försvaret 
Härvid kunna minkanonbåtarna och undervattensbåtarna 

komplettera varandra, i det minkanonbåten kan hindra fien
dens lätta fartyg komma åt u.-båten , under det att denne i sin 
ordning kan skydda minka nonbåten mot de större a rtillerifar

tygens direkta anfall. 
Bland fördelarna m ed här föreslagna minkanonbåtar må 

framhållas. 
l ) I jämförelse med mineringar med batteriförsvar: 
att de m edgiva snabbt upprättande av mineringar sueces

sivt var som hälst, där det är behövligt; 
a tt de ej erfordra befästningar och äro lättare att försvara 

m ot landstridskrafter ; 
att de kräva mindre k ostnader och inga trupper till skydd; 
att de, om fienden blir allt för överlägsen, kunna retirera 

till nytt försvarsläge med endast kvarlämnande av redan ut

lagda minor; samt 
att de kunna relativt hastigt byggas. 
2) I förhållande till nuvarande 2:a och 3:e kl. pansar-

båtar, vedettbåtar och minfartyg: 
att materiel och personal för minutläggning och försvar 

alltid finn es samlad på ett och samma fartyg. där minperso· 
nalen efter mineringen kan användas för artilleriet och be· 

vakningen ; 
att särskilt logem entsfartyg ej behöves; samt 

d l 1 l o ll h l l llll·nei·ingen att högre krigshere s <ap <an 1a as oc 1e a --; t-
med dess försvar lättare och snabbare kan ordnas, vilket 515 

nämnda förhållande särskilt m ed hänsyn till de nyanlagda 
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Ålandsbefästningarna är av största vikt för Stockholms skär
gårds försvar. 

THI slut må framhållas, a tt dessa försva rade strömine
ringar i yttre skärgårdarna jäm1e å lämpliga platser utlacrda 
minfä lt kunna bliva utmärkta baser fö r undervattensbå~rs 
och övcrvattenstorpedfartygs offensiva operationer, varförutom 
genom desamma egen huvudstyrkas rörelsefrihet k an tryggas, 
så att densamma efter genom flygspaning erhål lna underrät
telser om fiendens fö retag lättare bliver i stånd att avpassa 
sina offensivstötar. 

.. s.~dan ~~ler i samband med att egen flottas defensiv på 
har namnt satt tryggats, kunna offensivmineringar till fiendens 
direk ta skadande och inskränkande av h ans rörelsefrihet med 
Ii ii rfiir sär skilt lämpade fartyg verkställas. 

Fiir utförade av kraftigast möjliga offensiv m ed både tor
ped- , min- och artillerifartyg kräves dock att först vara stark 
i ddensivcn. 

1\ a p i en Lincl:~tröm. Med ledamoten Akermark är jag till 
f~ll o ense om nunvapnets ofantligt stegrade betydelse. Här
v~d synes man mig dock börn - ick e minst på det organisnto
nska området - noga bemärka, hurusom världskricret ådaga-
h ot ll .. j' o 
' o , a ror 1gheten hos minvapnet även ökats, och att dess 
tyngdpunkt förflyttas ut till sjöss från de mer eller mindre 
permanen ta minlinjerna vid bestämda punkter av kusten. Om-
fa ttnnd(• och enei·a·sk- · · o .. 
. . ol a mm ermgar pa oppna havet visa sig 
l samverka! d U b ot h '" 
. ' l me - a ar oc a ndra fartygstyper kunna åstad-

l,omm·• e tt Il .. t "l · · 
u. ' a l1.!_a~ osa <.erhetsbllstånd till sjöss, som j hög 
oi acl [)'lt" tl ys . o "l d Il .. ' ' erar sava e a manna offensiva siökric:soneratio-
nern a . . .. o -~·• ::o. r--- .. 

' som specmlforetag, sadana som landstignincrar. F lottor-
na hav·l .o ] d . - o 
l
. ' sa e es, trots . ofta betydande materiell underläasenhet 
'unn·1L l · 

0 
· 

f ' rygga sma hemlands ku ster från stratecriskt betydelse-
Lilla a n u • • , .. • . . . n .. .' 

llJån o n.Iepp - detta aJ otviVelakh gt den av varldskngets 
s. t>a erfaren h eter, som särskilt för vårt land är både U]J•j· 
eendl'v:i 1 .. -- --· 1 

led . 'c <ande, vardefull och lycklig. Och denna erfarenhet 
er ll1cd "d .. d' . . .. no van 1ghet hll, att det 1cke langre går an att låta 
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flottan stå kvar i sitt skymundan och att blunda för detta 

vapens beydelse, värde och rätta plats i försvarsväsendet 

Flottan måste utvecklas därhän, att hon gör våra gränshav 

farliga. Hon kan . det också, blott hon tillmätes en rimlig 

anpart av statsinkomsterna. Därvid måste särskilt anslagen 

till nybyggnad svälla ut betydligt. 

Men även om. så sker, torde detta anslag aldrig komma 

att bliva så rikligt, att det räcker till för att nybygga fartyg 

till speciella lokala försvarsändamåL Detta blir alltid miss

hushållning, ty för sådana ändamål står till buds den äldre, 

från första linjen överförda materielen. För exempelvis de av 

ledamoten Åkermark skisserade uppgifterna synas mig sålunda 

både torpedkryssare och äldre 1. kl. pansarbåtar väl · lämpa 

sig. Vårt nuvarande nybyggnadsanslag är oproportionerligt 

lågt. Varje möjlig ökning av detsamma synes . mig böra an

vändas till föryngrande och förstärkande av vår första linje: 

den sjödugliga flottan. 

Kommendörkapten Broman. Det synes mig, som om ett 

resultat av det i årsberättelsen omtalade slaget utanför Horns 

Rev förefinnes, vilket resultat ej mig veterligen blivit fram

hållet, åtminstone ej nog tydligt. Granskar man vissa av båda 

parterna meddelade samstämmiga uppgifter, så skall man finna, 

att av de engelska slagkryssarna sänktes Indefatigable av ar· 

tillerielcl på mellan 10- 16 minuter, Queen Mary sjunker 26 

minuter därefter, och slutligen Invincihle enelast mycket kort 

efter det den ingripit i striden. Av dc tyska slagkryssarna för· 

loras endast Li.itzow, men elen sjunker ej i slaget utan under 

natten, sedan alla ombordvarande även de sårade räddats. 

Sintsatsen av dessa förhållanden är, synes mig, att de tyska 

projektilerna visat sig överlägsna det engelska pansaret och 

engelsk skeppskonstruktion, under det att tyskt pansar och 

tysk skeppskonstruktion väl hävdat sin ställning gent em01 

engelska projektiler. 

K ommendöl' Engström. I någon redogörelse för här if rå· 

gavarande slag hade förekommit den uppgiften, att några per· 
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soner, som tillhört besättningen å ett SJ·unket fartya h 
• o 

o OC SOill 

bä rgat s1g 1:a en flotte , varit i tillfäJJe att på nära håll föl'a 

fö rl o!>pet . v1d en . av de_ engelska slagkryssarnas undergån~. 
De saga SJ~ ha:,~ wkttagrt en kraftig explosion vid främre tor

net , sannohkt fororsakad av en mina. För antngandet att de 

engelska slagkryssarn stött på minor ·talar d ·t d 
• . . c essu mn en mn-

ständtghcten, att alla tre 'sjönko på ungefär samma plats. 

Kom mendörkapten Hägg. Det förefaller icke troliat, att 

de .en~eJska" slagkryssarna Queen Mal'g, Jndefatigabl; och 

Tn umcc ble gatt under ti~l följd av minexplosion. Dels synes 

de.t, s~m om de tyska latta kryssarna icke företagit några på 

mmenng tydande manövrar inom det område, där /striden 

mell.~m slagkryssarna, och, senare, mellan huvudflottorna kom 

att aga z:um. Vidare sjönko ifrågavarande slagkryssare pft 

pla L~<'r, VJ~ka lågo på betydande avstånd från varandra. Och 

sJuthg~n fm~~es intet, som tyder på, att de engelska slagkrys-

sarna zcke sankts av artill erield. · 

Vore teorien om minexplosion riktig, skulle de tyska lätta 

k~·ys s~rna hava verkställt strömineringar i betydande utsträck

mng mom det område, där operationer av den tyska huvud·· 

~-l ottan kunde föruts~ittas bliva nödvändiga. Det är icke tro

~gt , att .. tyskarna vidtagit dylika för egna sjöstridskrafter fn r 

hga atgarder. 
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Flygvapnets utveckling under världskriget 

Flygkonstens utveckling har erbjudit r n rad av sensatio

ner i snabb och oavbruten följd. Föga mer än ett årtionde 

har gått, sedan det först var klart, att den månghundraåriga 

drömmen blivit verkligh et. Alla minnas vi vidare de första 

flyguppvisningarna , uppskjutmt dag från dag i avvaktan på 

absolut lu gnt väder och resulterande i ett sakta kretsande på 

ett par hundra m eters höjd. Med jubel hälsades kort därpå 

de flygare, som först på sina maskiner korsade ländernas grän

ser. Ständigt sattes nya rekord, och passagerareflygningarna 

fingo allt s törre omfattning. Flygsportens fred liga bragder 

följdes med tillfredsställelse jorden runt. 
Nä r kriget så bröt ut sommaren 1914, kunde flygmaskinen 

följaktligen i praktiken knappast a nses vara mera än 4--5 år 

gammal. Vi sko la nu se litet n~innare p å fl ygteknikens stånd

punkt vid tiden för krigsutbrottet och utvecklingen sedan dess 

för att fastslå, att flygmaskinen från att vid krigets början ha 

varit uteslutande ett spaningsm edel numera övergått att bli 

ett vapen, icke endast fullt jämförbart med t. ex. a rtilleriet 

inom armen ell er undervattensbåten inom flottan , utan kanske 

ännu fruktan svä rdare på grund av dess nästan obegränsade 

utvecklingsmöjligheter. Att detta faktum till full o insetts av 

de k rigförande k an anses ådagalagt genom de ansträngningar, 

som nu på alla h åll göras för att ernå herraväldet i luften· 

Aven de officiella kommunikeerna, vilka så gott som alltid 

efter någon vunnen framgång tillfoga ett erkännande av flyg· 

vapnet, utvisa tillräckligt tydligt, att resullaten möjliggjorts 
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endast genom överlägsenhet i luften , i det att egna luftstrids 

krafter verks tällt spaning, bortdrivit fientl iga maskiner, avsku

ri t fi endens förbindelselinjer samt - nu på sis ta tiden _ a ltt 

ofta re själva upptagit strid m ed trupper i löpgravarna eller 

under marsch . . 
För mången synes måhända utvecklingen under kriget 

skäligen obetydlig, men få r nog anledningen härtill i första 

hand til lskrivas den h emligh etsfullhet, som i de flesta lä nder 

med eller utan orsak omger vapnet. Några epokgörande upp

fin ningar ha ej hell er sett dagen under kriget. Vad som hu

vudsakligen karaktäriserar flygvapnets utveckling under de 

sista 1\"il å ren kan i korthet betecknas med orden praktisk an

vänclbor het. Vad som vid krigets början ansågs för ett våg

stych utföres nu da~ligen och stundligen vid fronterna med 

hun drata ls maskiner och utan nämnvärd risk. Flygmaski

nerna hyggas starkare, bärkraftigare och manöverdugligare 

sam t förses m ed pålitliga motorer, varjämte antalet maskin er 

har må ngdubbla ts i samma grad som möjligheterna för deras 

anviindning ökats. 

Man kunde vid tiden för krigsutbrottet liksom nu särskilja 

två olika typer av luftfartyg, systemen lättare och tungrc än 

lu ften . 

Till systemet lättare än luften räknas som b ekant alla slag 

av ballonger, således fasta ballonger, som funnit stor använd

ning under kriget för ledande av artill e ri elden, friballonger, 

som lJumera anvi:indas endast för m eteorologiska ändamål samt 

f?r sporl, och slu tligen m otorballonger ell er luftskepp . Zeppe

Imarn a ii ro så ledes motorba llonger, som försetts m ed ett ske-
lett :w ·tlu · · f"·· Lt b ""t b"b • .. ,:. ' mmmm · or a · a tre 1 ehalla formen, och k a llas 

d~rfo r också stela motorballonger. Mjulw motorballonger ä ro 

ex. e m p<'lvis de franska typerna, som sakna skelettkonstruktio-
nen nw . t "" ll f . IJ I s a et o ta ha en köl eller lå ncr crondol på under-
Sidan ,o . r·· .. ,. . b b 

~asom orstarknmg. 

l 
Av alla dessa ty per innehade Zeppelinarna vid krio-sutbrot-

et 0 ··· . b 

Jamfö rligt första platsen. De ha också under kricret allt 
111er·1 l b 

' u vecklats och fått relativt stor betydelse för bombkast-
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ning samt för spaning till sjöss. De sista typerna -- Super. 

Zeppelinarna - lära mäta 240 meter i längd, med en rymd 

av 54,000 kbm. De äro försedda med 6 Mercedes-motorer på 

240 hkr. vardera, drivande fyra propellrar. Bärigheten upp

ges till cirka 10- 15 tons, fartep till mera än 100 km. i tim. 

Det oaktat får man nog säga, att motorballongerna inte fullt 

motsvarat de förväntningar, som ställts på dem. Tillverknings

och underhållskostnaderna äro också alldeles för höga, för att 

en liten nation skall ha råd att hålla sig med något större antal 

- de sista typerna lwsta troligen över 3 miljoner mark stycket. 

Efter allt att döma ser det till och med ut, som om tyskJrna 

skulle vara starkt betänkta på att upphöra med byggande~ av 

Zeppelinare annat än för vissa speciella ändamål, t. ex. Jpa

ning till sjöss. 

Däremot ha engelsmännen på sista tiden nedlagt s ort 

arbete på byggande av motorballonger ' av Zeppelin-liknabde 

typ, avsedda i första hand just för flottans spaning. Samtidigt 

har i England fram kommit ett nytt vapen till försvar mot un

dervattensbåtar, nämligen små, styrbara motorballonger av r et 

mjuka systemet, lätta att hantera och bärande en a två perfo

ner jämte bombförråd och drivmedel för upp till 50 timm r. 

Dessa ha till uppgift att söka efter undervalensbåtar och k un a 

ju, i händelse en sådan upptäckes, lätt ställa sig ovanför d -

samma och nedsläppa sina bomber, som då inställas för sprän -

ning på visst djup. 

Det andra systemet, tyngre än luften, utgöres av de egen

liga flygmaskinerna eller, som de numera officiellt benämna 

flygplanen. De flygplan , som funnos vid tiden för krigsutbrot 

tet, voro antingen avsedda för land eller vatten, d. v. s. för 

sedda med hjul eller flottörer. 

Både landmaskiner och flygbåtar kunde utgöras av två 

olika typer, monoplan eller Liplan - hade således ett eller 

två bärplan. Monaplanen voro de snabbare, biplanen de bär· 

kraftigaste. A v dessa typer äro bi planen numera de vanli~aste, 

och hålla monoplanen på att fullständigt försvinna. Däremot 
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har en alldeles ny typ, triplanet, under kriget börjat komma 
ti ll användning. 

Dc vid l~rigets början förefintliga, allmänt brukade flyg . 

planen av ohka märken särskiljdes snart nog i vissa skarpt 

markerade typer, avsedda att på bästa sätt fylla respektive 

än damål. Redan under förra hälften av år 1915 uppstodo 

särskilda spanings-, bombkastnings- och eldledningsmaskiner, 

va refter snart nog framträdde luftjagare och något senare Juft
kryssare. 

Spaningsmaskinerna voro avsedda att med förare och en 

observatör verkställa spaning inne över det fientliga området. 

Förråd medfördes vanligen för 4--6 timmars flygning , kamera 

för fotog rafering av de fientliga stäJiningarna, någon enstaka 

gång gnist, men mera sällan annan beväpning än gevär oeh 

revolver. Farten var 90- 120 km. i tim. 

Till bombkastning avsågas sedermera maskiner med stor 

bäriglwt och därav föranledd låg fart. Andamålet med dess:1 

var att i större antal bombardera någon punkt inom de fient

liga lin jerna samt om möjligt söka uppnå detta sitt mål med 

un d,·ikande av all strid . Som dessa maskiner merendels voro 

obeväpnade, åtföljdes en dylik eskader av snabbgående, lätta 

ma skiner, med stor manöverförmåga, utrustade med kulspru

t~r. Dessa flygplan, som såiedes tjänstgjorde såsom bevak-
nmu p lä era vanlicre b .. l ft · 

o• o< " o -n e namnas u Jagare. Luftjagarna fingo 

s~~ar~ stor betydelse såsom patrullmaskiner vid fronten för att 

fot·hmdra fientliga spaningsmaskiner att komma in över ecret 
område. 

0 

Såsom eldledningsmaskiner återigen användes disponibla 

:~gpl~n .. av ganska varierande kapacitet men med tämligen 
5 d sttgformåga. De 'oro avsedda att leda eget artilleris eld 
0.~1 använde sig till en början för detta ändamål av optiska 
81ona1er 1 f"' ' nen · orses m.unera allmänt med gnist . 

1 
~essa typer ändrades emellertid ganska hastigt. De tyska 

l1askuwrn f" o .. o • 

k · a orsagos nastan alla sa gott som omedelbart med 
lllspruto . k 

k . . r, av vi! en anledning även de franska och engelska 
1afhcrt b .. . 

o evapnades. Spanmgs- och bombkastningsmaskinerna 



, 
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visade tendens att återigen sammansmälta till en typ dels CUle

dan längre, enstaka spaningsfärder försvårades på grund av 

;tU de fientliga luftjagarnas antal ökades, dels enär lu fta rtille

riets snabba utveckling tvang bombkastningsmaskinerna att 

hålla sig undan eller flyga på så stora höjder, att precisionen 

vid bombernas kastande blev äventyrad. I stället för att vid 

krigets början ha kunnat flyga utom räckhåll för det fientliga 

luftartilleriet på en höjd av 1,500-2,000 m., måste snart 2,500 
- 3,000 anses såsom minimum. Fordringarna på fö r råd för 

längre flygtid kunde däremot nedgå till cirka hälften , enär 

aktionsradien i stället minskades. 
Ett ändlöst experimenterande har följt allt sedan dess 

med resultat att än den ena, än den andra sidan har varit 

överlägsen. Som bevis för att tyskarna ve rk ligen tidtals varit 

avsevärt underlägsna kan framhållas deras egna erkännande, 

att de vid tiden för Somme-offensiven endast kunde uppställa 

en flygare mot 30 franska och engelska. För närvarande stäl

ler sig proportionen enligt tysken Fokkers utsago smn ett till 
tio. Orsaken till att ändock flera fransk-engelska maskiner 

nedskjutas än tyska är att söka i det förhållandet, att de tyska 
flygarna merendels äro förbjudna att flyga in över det fient

liga området annat än i särskilda uppdrag. De fientliga stäli

ninga rna äro för längesedan , väl kända, det gäller numera en

dast att observera större truppförflyttningar, ammu nitions

transporte r, offensiva förberedelser och dylikt samt bomhar

elera viktigare platser och störa fien dens förbindelser. 
Motorstyrkan har under kriget kraftigt ökats på så gott 

som alla typer och motorerna fulländats. 1 stället för de vid 

krigets början använda luftkylda rotationsmotorerna !"IV t. es. 

märkena Gnome och Le Rhöne användas numera vattenkylda 

motorer med stort hästkraftantaL Undantag från den na regel 

äro endast äldre skolmaskiner samt vissa typer av engelska 

och franska ensitsiga luftjagare ävensom de lätta fransl).a luft· 

kryssarna. 
Under hela kriget har på alla håll med iver arb~tats på 

konstruerandet av en maskin, erbju dande stö rsta möjliga sii· 
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kerlwt fö r motorstopp med ty åtföljande eventuell nödla d · cr 
d f tr · · n mn, 

inom e Jen Iga lmJer~1a . Lösningen kom ungefär samtidigt 

i Tyskland och Franknke genom de kombinerade motorerna. 
Denna typ, som nu sedan mera än ett år funnit en vJ"d t ... kt 

d 
. . s rac 

;uw~i n m ng vid fronterna, -l<an på grund av sin storleJ h 
d . . ... f . { oc 

anvii n 111ng l .Jam örelse med Juftjagarna benämas luftkryssare. 

Så snabbt har utvecklingen skridit att 111an . d 1 v , · · 1 e an {an ur-
skil ja olika slag av luftkryssare byaoda fo·· 1. s · 11 ·· d . ol · • , bt:> < pecre a an mna 
I Tysklan d särskiljer man sålunda mellan G. 1 . ffl . . IOSS W.np ug-
~euge och ~Ies:nflugzeuge . Under det man med Grosskampf
llugzeuge vill astadkomma stridsmaskiner med god bä.- h t 

l 
.. 

1
... o ng e 

oc 1 manover ·onnaga, bestyckade med la·· tta }{an l 1 l • < < oner oc 1 {U -

sprutor, avser man Riesenflugzeuge mera såso1n 1 tcl· . ... . . - " as ragare », 
1 och _for hombkastnm g samt snabba transporter av folk och 
malerwl. Dc franska luftkryssarw1 åter· ku t"ll .· ·· • < < nna 1 srn anvand-
11 111 g snara re betraktas såsom luftjagare med dubbla motorer. 

. FI!J[!Jilanens beväpning har efter hand utökats från en 
til l l _l l~rn k ulsprutor. I England och Frankrike använder man 

vanligen kulsprutorna Lewis och Hotchkiss, i Tyskland Maxim 
och Sc h warzlose de ft - , senare o a med demonterad vattenkyl-
mantl'l På ser1a t"d h ·· de ;· · . "re 1 en a aven tyskarna börjat övergå till 

i <~tla , luftkylda kulsprutorna, av märket >> Parabellum ". 

. E~ 1 u nderrättelse av stort intresse är, att man på båda 
s•dor 1 strid t d · t · . · . n e m ernahonella regler bevislicren använt sig 
,(\' P XJ)l( .· h d b 
.• • - )S JV an vapensammunition på sina luftfartycr. Dc 

""Pen s el .. . "d k . . .. . . b . ' · om .a rv l omma 1111 anvandmng, uteröras av kul-
spru tor på 12 9r; 1 . o -~o mm. {ahber, med projektiler av crranatlik-
nanctl' l·o t l t " h b 

l 
' ns ru '- JOn oc så käns ligt anslarrsrör att krevad kan 

er1 tll las ;· ' "d . . .. . b ' < < 
.· ,tve n vr anslag mot det smaekra trävirket i t. ex. 

\·Jngk011 Struktionen. 

Fiir 'tlt . J ;· d l . .. ~"er] ·· ' 1 Mn e s.~ av en traff ernå ännu mera förödande 
,,,Il h• IJ• . o d ·fl . . . 

Si1"lbl , . , nl.ln pa e esta l uftkryssare även apterat l;.;tt·• 
c )S!· l l < u ' • 

för •tf. ';'u a nc e kanoner. Så lunda lär firman Vickers reda~ 
c a r se dm l o t dl - . , cirkn . ~ · 1 13 as a wnumt en helautomatisk kanon av 

3' mm. kaliber, i stånd att avfyra 300 skott i min. 
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Luftkryssarnas uppgifter ha emellertid kommit a tt på se. 

nare tiden ytterligare utvidgas, nämligen för bombkastnings. 

ändamål. De under första krigsåret vanliga flygraiderna i stor 

skala togo som bekant tämligen snart slut, dels beroende av 

att Juftartilleriet, som förut nämnts, hastigt utvecklades, dels 

på grund av svårigheterna att skydda de tungt lastade och 

merendels obeväpnade bombkastningsmaskinerna fr ån .de 

snabba och lätta fientliga luftjagarna. A andra sidan kunde 

de moderna, vattenkylda motorerna anses tillräckligt drift~ 

säkra, för att man skulle kunna våga sig på, vad som hittills 

varit tämligen oförsökt, nämligen nattflygning. 

Allt oftare hör man nu talas om nattliga flygraider långt 

innanför de fientliga linjerna, om sprängda ammunition supp

lag, raserade fabriker och upprivna järnvägslinjer. De an~ 

fallande maskinerna, som oftast utgöras av _iust de bärkraftiga 

luftkryssarna, gå härvid ned på endast ett par hundra meters 

böjd, varvid precisionen ej behöver äventyras, och ä ro dess

utom synnerligen svåra att trätTa med artillerield de korta ögon

blicken , innan de, lättade från sina bördor, åter söka skydd 

bland molnen. Navigerande efter klocka och kompass kunna 

de i de flesta fall utan svårighet på återvägen komma tillräck

ligt nära egen flygstation för att igenkänna dess signaler och 

verkställa en tämligen riskfri landning i dess sken. 

Efter allt att döma torde den materiella skada, som åstad

kommes vid dylilw luftanfal l, vara av avsevärd betydelse. De 

kommunikeer, som av den anfallna parten ögonblickligen ut

sändas beträffande skada n s omfång, meddela ju vanligen , att 

endast »några nmlåsnor lindrigt skadats », eller såsom vid Zep

pelin-angreppet på Saloniki ,, bara några civila grel<.er blivit 

ihjälslagna >> men dementeras så gott som alltid efter någon 

tid av åsyna vittnen till händelsen. Såsom exempel förtjänar 

framhållas Zeppelinanfallen mot London, vilka ju efter engels

männens egen utsago endast åstadkommit högst obetydliga 

skador, men enligt vad från England hemvändande amerika· 

nare berätta varit fruktansvärt förödande. Sålunda skall under 

ett bombardemang ett stort antal byggnader ha raserats , en 
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annan gång ett par hundra soldater genom en fullträff i en 

kasern ha massakrerats. 

F örutom hittills angivna anfallsmedel mot terrestra före

mål ha stridsmaskinerna på senare tiden även börjat använda 

sig a~ ~i na eldvapen• .. · rv~an h~r sålunda sett pansrade flygplan 

samtJd1gt m ed eget mfantens framryckning flyga på rinaa 

höjd längs med de fientliga skyttegravarna, bestrykande de~n 
med ;,ina ku;sprutor. Infanterielden är här otillricklig för att 

allvarsam~. s m da maskinen - de vitala delarna äro ju skyd

clade a v lat·~· pansa.r - och· med sin höga fart förflyttar sig 

flygvapnet fo r .. hastigt, för att artill eriet skall hinna öppna eld. 

\'ad betratfar den moraliska efl'ekten av Iuftancrrep])en 

l t 
o o 5 

har c(' pa manga håJJ konstaterats vill· en i ho" a o· ·ad 1· 
• · , ~ 5 bi < upps 1-

tandt' verkan dessa utövat på de uttröttade trupperna. Att 

under de fö r vila anslagna dygnen natt och dag hållas vaken 

av !'ientliga flygvisiter torde nog vant minst sagt tröttsamt i 

liingden. 

. l:eträffande flyg personal en förtjänar framhållas, huru 

foJ~d nngarna på flygarnas skicklighet alltjämt ökats. Utan 

man adslåna tränilF' ej't · ·f'l t'f'] .. 
.. ~ 5 ez ygcer 1 1 (atets aviaggande anses 

nlan m:er mvud taget icke alls för flygare och erhåller ei 

hell.er sm fö r fältbruk avsedda maskin. Efter ytterlicrare låna~ 
V:l l'J' ' .. ' d d. b b 

' h oYnmg m e enna lwmmer så kommenderingen till fron-

teJ~. . Endast ett fåtal utvalda komma ifråga för flycrnincr av 
l u[ t J'l "'tm·:t h f " d b n 

. · 'h' ' , oc or essa fordras ännu noggrannare utbild-
lllll g o 

Som a lla för krigsbruk avsedda maskiner utomlands nu-
mera :iro b .. d d l 
,

11 
• ' . evapna e me mlsprutor eller kanoner och mer 

e er mmdre l .. . . .. . . . 
l. . )OI.Ja gransa hll anbngen luftJaaare eller Juft-
'r yss·l. I- o • n 

d . 're, ~an man saledes knappast längre ifrågasätta att till 
Yhka dvrba · 1 · 1 
l o • Ia mas nner wmmendera flygare med mindre än 

:,t !ars Praktisk övniiig. Detta förutsätter tillgåno· av speciella 
' o- oci .. . . . b 

Pt . · 1 
. O\ nmgsmaskmer. Det har nämligen ur alla syn-

tnl,L('r v s t . f" o • • • 

___ 1 a Sig ormanhgare -- ICke mmst ekonomiskt sett 
att sl·oJ t . l l 

att . , · ' ma en e en )yggs stark och driftsäker, i stället för 
snsom hittill fl t" d · f s ers a es vant allet gamla kasserade pjäser 
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tilldelas eleverna av det egen domliga skälet, att »det kan vara 
gott nog att slå sö'nder , det sk all ändå kasseras ». ' 

Bemanningsfrågan ä r för övrigt - särskilt fö r oss -- av 

allra största betydelse. Vi kunna ju förvänta oss att vid ett 
krigsutbrott emot oss sändas ej endast moderna maskinei: utan 

också flygare med flerårig övning, k anske till och med krigs. 
vana. Även den bästa materiel kan gentemot dessa anses så 

"OU som tillspilJoaiven med oövade och oerfarna flygare . 
n b 

Erfarenheterna från kriget synas visa hän på nödvändig. 

heten av år slång, oavbruten träning av flygarna, vilka i första 
hand torde böra utgöras av officerare. J ämsides härmed fram. 
står k lart och tydligt önskvärdheten av en r eservflygarkår, er

bjudande n ågon tids årlig träning av ett visst antal reserv
flyaare, avsedda att inkallas vid ett k rigsutbrott. Antalet re
ser~flygare skulle då - av fl era sk äl - ick e sättas högre, än 
att sammanlagda anta let flygare uppginge t ill ci rka hälften eller 

högst "/e av a~tal et mobili seringsbara flygbåtar. Det h.ar nä~
ligen visat sig nödvändigt att räkna med en synn erligen val 

tilltagen materialreserv. 
För att fullt fatta den verk liga innebörden av flygvap nets 

utveckling under kriget måste man i första hand göra k~art 
för sig, i vilken omfattning det h ärunder funnit användmng. 

Det ä r ej längre enstaka maskiner, som uppträda utefter ~_ron· 
t erna, det är hundratals , ja tusentals. Nya fly gplan anlanda 
dagligen i massor från fabrikerna, nya typer utexperimenteras 

oavbrutet. . 
För att kunn a giva ett mera påtagligt bevis för det tredj~ 

vapnets framsteg under kriget anhåller jag emellertid att 
1 

korthet få framlägga en del i sin enkelhet nog så talande fakt~ 
l d f .. .. blicket· 

beträffande flyavapnets ståndpunkt utom an s or ogon · . 
b . f" .. d da ali"ell J På samtliga fronter nedskJutas or narvar an e b b .. 

medeltal 8 fl ygplan , därav ungefär hälften enba rt på vast· 

fronten. 
Enligt uppgifter av am erikan ska 

från fronten, passeras Engelska Kanalen 

35 maskiner dagligen . 

"n t flygare, som återva 
· . d )tal 
nu1nera av 1 me e 
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England mobiliserade vid krigsutbrottet elva flygstationer 
utefter kusterna. Detta antal var i augusti månad 1916 nppe 

j 96 . 
England har för närvarande f lera flygverkstäder med över 

8,000 arbetare och sysselsätter munera i samband med flyg
industrien och vid flygvapnet cirka 500,000 människor. 

England har under år 1916 för sitt flygvapen utgivit cirka 

50 miljoner pund sterling - således nära en miljard svenska 
kronor - vilket är lika mycket som budgeten för världen s 
mäktigaste flo tta år 1914. 

En si ffra, som till en början förefaller ofattbar ä r , att ·en
ligt mycket låga beräkningar torde för närvarande vara i rö
relse Yid sa mtliga fronter minst 15--20,000 m askiner. J ag 

anhåller att med ett par. exempel få påvisa, att det verkligen 
ligger ino m möj ligh eternas gränser: 

Vi utgå till att bö1~ja m ed från tyskarnas erkännanden, 
att dt> vid tiden för Somme-offen siven endast kunde uppställa 
en fl ygare mot 30 fientliga. Under förutsättning att tyskarna 
på denna del av fronten skulle h a disponerat endast ett så 
pass lilet an tal som 500 maskiner - troligen har det varit 

n~ rmarc de t dubbla - skulle an talet fransk-engelska flygplan 
sa ledps ha uppgått till cirka 15,000. 

Ett a nnat exempel: Vid t iden för krigsutbrottet kunde 
ensa mt den fra n ska Farman-fabriken utanför Paris dacrlicren o o 
l ~vcrera 8 ful lt färdiga flygplan . Enligt vad från F rankrike 
forsporls, har tillverkningen vid denna fabrik fyrdubblats un

d~r krigc>t, vilket ju inte förefaller otroligt. Om vi emellertid 
for siik l•rhets skull räkna m ed endast en dubblad leverans

knpaeilcl , således cirka 15 maskiner per dag, och därtill foga 

en så pass liten genomsnittstillverkning som 5 maskiner p er 
dag från endast hälften av Frankrikes' 40 flygfabrik er äro vi 
redan · . . . .. ' 
1 

_ uppe J en nyhllverknmg av oYer 100 - nogare bestämt 
b - flygplan per dag enbart frå n Frankrike. 

1_ Jag anhåller att här få påpeka, att av dessa 40- 50 fabri-
' er cx<'mp l . f' V . . S : c VIs 1rmorna 01sm, Caudron, Breguet, Mor·ane-
aul nter N B . ' euport, lenot, R . E. P. , Clement-Bayard och Pon · 
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nier redan vid krigsutbrottet voro i stånd att leverera 5 flyg. 

plan per dag, och att hela överslaget är reducerat till 50 % . , 
varjämte tillverkningen vid franska statens egna fabriker ej 

alls medtagits. 
Man kan vidare förmoda, att den engelska flygtillverknin. 

gen nu är världens största, och troligen det dubbla mot F rank. 

rikes. Förutsatt att dagstillverkningen icke skulle vara större 

än i Frankrike, erhåller man i alla händelser en sammanlagd 

dagstillverkning enbart inom ententen av ett par hundra ma. 

skiner, även om Förenta Staternas jätteindustri och Italiens 

ingalunda föraktliga 10 flygverkstäder icke medräknas. Om 

man beräknar, att av dessa maskiner ett 50-tal gå till skolor 

eller kustbevakning, och ett 50-tal skulle söndras genom olycks

händelser, t . ex. vid landningar, nedskjutning inom egna linjer 

o. s. v., kvarstår dock en nyanskaffning per dag inom ententen 

av cirka 100 maskiner. 

Med tanken vidare fäst på Tyskland-Österrikes flygindu

stri förefaller knappast siffran 15- 20,000 maskiner överdriven. 

England, Frankrike och Tyskland torde vidare med sä

km·het nu ha till sitt förfogande vardera minst 5,000, troligen 

omkring 8,000 väl tränade flygare. Av dessa länder har en· 

samt England, enligt de officiella förlustsiffrorna, från krigs. 

utbrottet intill den 12 september 1916 förlorat 1,000 flygare. 

Med stöd av dylika fakta kan man utan risk att bli an· 

sedd för fantast påvisa vilken b etydelse, som numera utom· 

lands tillmätes de moderna Juftfartygen ej endast såsom spa· 

ningsmedel utan även såsom vapen. 

Ett omodernt luftförsvar är icke endast fullständigt värde· 

löst utan medför även onödiga personliga risker för flygarna 

jämte oproportionerligt höga underhållskostnader. Ett välord· 

nat luftförsvar däremot, som tillika med landets sjöstridskraf· 

ter hålles fullt modernt och slagfärdigt, erbjuder i samarbete 

med dessa den bästa tänkbara garantien för fred . 

F. G. A. Netz ler. 
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