
1918.
81:a årgången.

Häfte N:r 6



- 359-

o 

Arsberättelse i Sjökrigshistoria och 
sjökrigskonst för år 1917. 

A,·gi,·cn Yid Kungl. örlogsmannasällska pets sammanträde 
den 3 april 1918 av ledamoten Ch. de Clwmps. 

(Forts. från sid . 332.) 

Kapare kriget. 

I början av december 1916 kom genom ett fartyg tillhö- ·Möwes• 
rande >> Bclgian Relief >> till Englands kännedom, att en ny operationer. 
»Möwe >> Yar på härnadståg i Atlanten, och dagligen sände 
~ntenten s gniststationer ut sina varningar ÖYer alla hav. Far-
tyget var samma >> Möwe >>, som under början av 1916 hade 
sänkt 56,000 ton , fortfarande under korvettkaptenen greve 
zu Dohna-Scholdieu's befäl och med till stor del samma be-
sättning, som under förra resan. Den hade lämnat en nord-
sjöhamn den 22 november 1916, följde Norges västkust nord-
vart och bröt den engelska blokadspärren den 25 i samma 
lllånad. Utkommen i Atlanten gick hon sydvart mot sjöfartens 
frekventerade stråkvägar och började sänkningarna den 2 de-
cember . Redan den 11 december togs det åttonde fartyget, 
'' V:otrrowdale >> , som. med en dyrbar last under krigslotsen Bade-
\Vitz befäl hemsändes till Tyskland, medförande 400 fångar 
från de dittills sänkta fartygen. Den 12 december togs >> Saint 
'I'heodore >> med en last av 7,000 ton kol. Den fick tysk pris-

Tidsk1·i{t i Sjöväsendet. 25 
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besättning och tjänstgjorde till en början som koltender, men 
blev den 27 december bestyckad och omdöpt till »Geicr » och 
började under kaptenlöjtnant Wolf's befäl sin egen kapare
färd. Under tiden hade >> Möwe >> dragit sig sydvart och opere
rade i slutet av december i farvattnet v~isler o1n Eap Yt'rde~
öarna, å den sydamerikanska stråkvägen. Den 10 janun ri siin
des 250 fångar till Pernambuco med den kapade japnnska. 
ångaren Hudson Maru. Engelska kryssaren Amthyst bdin
ner sig i dessa farvatten , och >> Möwe » förflyttar sig mol SO 
till Kaprouten , som dock ger ringa byte. Den 3 februari går 
,, Mö we ,, mot SvV för att möta >> Geier», som. under tiden ope
rerat utanför Brasiliens ostkust. Följande dag passeras r kYa
torn , och den 11 februari sker återföreningen med >> (1eien. 
Den 13 februari äro fartygen i närheten av Hocas ön , ulanfö r 
Brasiliens ostkust, där 600 ton kol intages å >> Möwe >> . >> GciPr » 
är nu tom på kol, och den sänkes följande dag. F~irclen gar 
därpå nordvart mot Kap Verdesöarna och Norra Atlanten . Den 
10 mars utkämpas en hård strid med engelska ångaren Otaki, 
som sänkes, men >> Mö we >> erhåller rätt allvarliga skador, och 
förlusterna uppgå till 7 döda och 27 sårade, däribland 25 in
dier av fångarna. Den 16 mars passeras det engelska blokad
området, och den 21 mars är >> Möwe, tillbaka i tysk hamn, 
medförande 593 fångar. 

Nedanstående tabell upptager de av >> Möwe >> sänkta eller 
tagna fartygen, bland vilka en mindre seglare faller på ,, Geiers >> 

lott . 
>> Mö we >> hade hela tiden varit i stånd att emottaga gnist· 

telegram från tyska amiralitetet. Den 1 januari erhölls på 
sådant sätt underrättelsen, att ,, Yarrowdale >> lyckligt nått Swi-

nemi:mde. 
Under sammanträffande med de engelska fartygen hade 

man å >> Möwe >> icke kunnat undgå att lägga märke till den 
kvalitativa nedgången hos dessa fartygs personal. De bättre 
elementen utgjordes i regel av skandinaver, som i många fall 
mot sin vilja nödgats taga hyra. I sjöfartens livlighet märktes 
en avsevärd skillnad under utresan, då det oinskränkta U-båts· 
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l•riget ännu ej tagit sin början , och under hemfärden 
föreföll rensopat från handelsfartyg, i synnerhet' 
sådana. 

då havet 
neutrala 

Fartyg, sänkta eller tagna av "Möve" och "Geier". 

~ag l Fartyg m . m. [Tontal [Destination och last. Åtgärd. 

--------~~----------1 
2/12 

4/12 

6f12 

8/12 

8/12 

9/12 

10/12 

11/12 

12/12 

17f12 

25/12 

2/1 

6/1 

7/1 

8jl 

9/1 

• Voltaire • , 
beväp. eng. ång. 

Norsk ångare 

>Mount Temple •, 
beväp. eng. ång. 

»Duchess of Corm\·all» 
eng. segl. ' 

•King Georgeo, 
eng. ångare 

>Cambrian Range•, 
eng. ångare 

»Georgic•, 
beväp. eng. ång. 

• Yarrowdale», 
eng. ångare 

»Saint Theodore • , 
eng. ångare 

>Dramatist, , 
eng. ångare 

•Nantes>, 
fransk seglare 

>Asnieres •, 
fransk seglare 

•Huclson J\Iaru•, 
japansk ångare 

•Radnorshire•, 
beväp. eng. ång. 

>Minerich•, 
eng. ångare 

>Netherby Hall> , 
eng. ångare 

8,600 I barlast till U. s. A. Sänkt. 

4,000 3000 ton sty ck egoels till Brest. 
Sänkt. 

9,800 Till Bres t m. 700hästar,3000t. ve
teo.400l.ägg. Sänktefterstrid 

? Till Gibraltar med salt kött: 
1:länkt. 

3,850 4,500 ton last ; därav 600 ton 
krut. Sänkt. 

4,200 5,500 ton last, därav 2,000 ton 
vete. Sänkt. 

10,100 1,200 hästar, vete, olja m. m. 
Sänkt. 

4,580 3,200 ton stål, JOO automobiler. 
_ Hemsänd den •sj12 m. fångar. 

4,992 1000 t . kol. Bevärad och omdöpt! 
till >Geier. samt clelt. i han
delskriget. Sänkt elen 14 /> 17 . 

5,415 Explosiva varor. Sänkt. 

2,600 3,300 ton salpeter till England. 
Sänkt. 

3,000 Till Bordeaux med 4,200 ton 
vete. Sänkt. 

3,798 Styckeg.fr.Japan t . Indien. Sänd 
10/ t p b 1 • ernam uco m. 250 fång. 

4,300 6,500 ton kaffe. Sänkt. 

4, 713 Kolångare för en g. örlogsfartyg 
å ostkusten av Brasilien. Sänkt. 

4,461 5,000 ton ris från Rangoon. 
Sänkt. 1 
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•Seeadlers » 
operat ioner. 
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======~~ 

3t2 >Stanb, 
e ng. seglare (norsk?) 

15/2 »Brecknockshi r e », 

beväp. eng. ång. 

16/2 •French Prince •, 

eng. ångare 

16/2 »Eddie, ( Edith~) 

24/2 

4/3 

9/3 

10/3 

13/3 

eng. ångare 

>> !Catherine• , 

eng. ångare 

>> Rodanthe >>
1 

beväp. eng. ång. 

»Esmeralda•, 

beväp. eng. ång. 

»Otak i•, 
beväp. eng. ång. 

>> Demerton»
1 

beväp. eng. ång. 

Sänkt av •Geier •. l 

8,000 7,000 ton kol. Sänkt. 

4,766 Havre till Frankrike. Sänkt. 

2,652 Sänkt. 

2.92fj 4,500 vete från Rosari o. Sänkt. 

3.(J61 I barlast till Kuba. E n 5 cm. 

kanon erövrad. Sänkt 

4,491 I barlast till Baltimore. En 

kanon erövrad. Sänkt 

7.420 Sänkt efter hård artiller istrid. 

6,000 'l'rälast från Uanada. 

14/3 • overnor•, u G ",OOOII engel ska amiralitetets tJänst. 

l beväp. eng . ...:å::.:n....:;g~· ---..:.....---' 
Summa 123,300 ton. 

>> Sccadler» var ett skonertskepp om 2,300 ton , som med 

dieselmotorer kunde framdrivas med omkring 8 knops _far:. 

Ursprungligen amerikanskt, hade fartyget i augusti 191.; pa 

en r esa från Newyork till Arkangelsk blivit uppbringat aY tyska 

sjöstridskrafter och fört till Cuxhafen. Fartyget f~rsedd~s med 

en kraftig gniststation, två 10,5 cm. (några uppgrfter sa~a 15 

cm .) kanoner, några kulsprutor samt troligen en. eller tYa to~

pedluber. Under befäl av löjtnanten grefve Fehx von ~u~.k

ner lämnade fartyget Tyskland, troligen i december 191,6, ~.o r: 

klätt till norskt timmerfartyg, med timret uppstaplat pa d~:ck 

på sådant sätt, att innanför bereddes rum för fartygets besatt

nin c:r . Officerarna och flera av besättningen talade norska. 
0 

· · c:r l I- · o· • m en pap-
I spärrzonen heJdades fartyget av en en 0 e s " Ja;:, ar e, . 

' · t 1 äcl·tes eJ-
pcren befunnos i ordning, och nagra m1ss ·an w r uppv " 

Det uppo·ives t. o. m. , att engelsmännen ätit middag ti!ls:un-

0 
d" . ft f k fo rt-

mans med den >> norske >> skepparen, som are er rc 
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sätta. »Seeadler » runelade Godahoppsudden, och Yiss anledning 

föreligger för antagandet, att den utlagt nwclhanla minor utan

för inloppet tj]J Kapstaden. Först efter ankomsten till Stilla 

o ceanen kas tades däckslasten överbord, och operation erna togo 

sin början. Den uppgives på kort tid h ava sänkt fartyg för 

ett värde a,- 8 miljoner pund sterling. Flera av dessa voro 

bestyckade, och vid dc utkiimpade striderna hade >> Secadlcn 

lidit åtskilliga haverier . Besättningarna hemsändes på kapade 

fartyg, och ett av dessa, elen franska barken Cambronn e, an

lände till Brasilien i mars 1917. På så sätt komm0 de första 

autentiska upplysningarna rörande kaparens verksamhet till 

de allierades känn edom . Efter åtta m ånader till sjöss var emel

lertid fartygets botten så besatt av långhalsar och SJOgräs, att 

farten betydligt nedg~1tt. Greve LucknPr heslöt därför a tt 

försöka kölhaln och hotlenskrapa fartyget på kustPn av 

Moph eaön , omkring ao väst Tahiti. Detta lyckades , och 

arbetet med hottenskrapningen hade fortskridit tillfreds

ställande, då en flodvåg kastade fartyget upp på korallreven , 

där det elen 2 augusti 1917 blev totalt vrak. Under arbetenas 

utförande had e gniststationen upprättats i land och förmedlat 

underrättelser från stationerna i Pago-Pago, Tahiti och Ho

nolulu. 

Greve Luckner utrustade nu den största motorslupen med 

rigg, tältanordningar och två maskingevä r samt proviant för 

två månader. Avsikten var att nu söka kapa ett lämpligt far

tyg för att därmed kunna fortsätta operationerna. I början 

av oktober an lände denna motorbarkass med 6 tyskar till Levu

kaön i Fijigruppen, där de gjordes till fångar. 

På Mophcaön hade kvarlämnats största del en av >> Seead

~.e rs ,, besättning samt 47 fångar, tagna från de vid Sällskaps

oarna kapade amerikanska skonarna R. C. Slade, A. B. John

son och Manma. Den 2 augusti anlände franska skonaren 

L.utece tj]J platsen , och inom en timme hade den tyska besätt

Ilingen satt sig i besittning av densamma. Den förseddes nu 

fl~ed bestyckning och gick den 5 september ut på ny kapare
ard. 
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Dc pa ön kvarlämnade amerikanerna istandsatte nu l'n av 
>> Secacllcrs >> övriga bat:n, och med den sökte skepparen pa , H. 
C. Sladc >> jämte n ågra andra att uppnå Tahiti. P å grund 
av ogynsamma vindar kommo de att i stället landa i det 1,100' 
aYiägsna Pago-Pngo pa Tutuila i Samoaarkipelagen. ~fyndig. 
heterna blevo nu underrättade, och australiska örlogsl'arlv" 

, l') 

började jakten efter de två fartygen. 
Det förefaller som om >> Lutece >> under tiden hade bemiik. 

tigat sig en fransk kolångare, och med denna hade en del av 
besätlningen begi vit sig i riktning mot Honolulu. >>LuleCl' >> 
jämte en del av besättningen , däribland greve Luckner, sy nes 
hava blivit överraskade vid operationsbasen å Mopheaön av 
australiska sjöstridskrafter. Sedan dessa öppnat artilh· rield 
m ot tys karna, upphörde de med motståndet och gåvo sig fangna. 

Wol~fs Ungefär samtidigt med » ~Iöwe >> och >> Seeadler» läm n~1dc, i 
operat10 ner början av december 1916, kaparekryssaren >>vVolff >> tysk hamn 

· under beUil av fregattkapten Ncrger. >>vVolff >> var en 5,600 to ns 
lastångare, bestyckad med sannolikt 7 15 cm. kanoner, nagra 
maskingevär samt 2 torpedtuber. Fartyget var försett med 
kraftig gniststation samt m edförde ett antal minor och minst 
ett hydroplan. Dess hesältn ing uppgives till omkring 350 man. 
Fartygel var provianterat för elt år och hade kol för ni o må
naders gång. 

,, vVolff >> tog sig nordvart l ~ings Norges västkust och bröt 
den engelska spärrlinjen nära kusten av Island, varefter fiirden 
gick sydvart genom Atlanten och r unt Kap . Utanför Kaps ta
den ullades de förs la minorna, och snart därpå upplogs ett 
engelskt gnisttelegram av innehåll: >> U -båtar på höjden av 
Kap ; alla försiktigh etsåtgärder av nöden !>> Minorna hade re
dan krävt sina offer. Först efter ankomsten i Arahisl<a 
havet synes den egentliga verksamheten hava tagit sin 
början med uppbringandet, SO Aden, den 27 februari 1917, 
av engelska ångaren Turitella, om 5,528 ton. Prisen utrustades 
till hjälpkryssare och minfartyg, erhöll namnet >> Iltis », och bör
jade under befäl av l :e officeren å vVolff, kaptenlöjtnant l;ran· 
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des , m ed framgång att operera i Adenbukten. Den omringades 
dock snart av överlägsna engelska sjöstridskrafter och sänktes 
då av sin egen besättning, varav 27 man råkade i engelsk 
fångenskap. 

,, , Volfi' >> fortsatte sin färd mot SO. Den l mars sänktes 
engelska skeppet Juma, 4,152 ton , och den 11 mars rönte, i 
sydligaste delen av Arabiska havet, engelska ångaren W ords
worth , 3,509 ton, samma öde. Härifrån gick färden mot Austra
liens sydkust, där minor utlades och enge lska barken Dee, 1,169 
ton , sänktes i slutet av mars. Den 20 eller 21 maj kapades span
ska ångaren Igotz Men di , 4,648 ton, m ed last av 7,000 ton kol till 
Australien. Den erhöll prisbesättning, ombordtog en stor del av 
,, Wolffs >> fångar samt m edföljde som koltender. Färden ställdes 
därpå genom Söclerhavsöarna till Stilla h ave t upp mot Hawaii. 
Härunder stoppades elen 2 juni, i närh eten av Kermandecöarna, 
genom bombkastning från W olffs hydroplan, engelska ångaren 
Wairuna, 3,947 ton, samt sänktes, och den 16 juni delade 
amerikanska skonaren Winslow, 567 ton, samma öde. Sedan 
Hawaii rundats gick färden åt SO mot Marquesasöarna samt 
därefter västvart, ned mot Tasmanien och upp utanför Austra
liens ostkust. I dessa trakter sänktes amerikanska barken 
Beluga, 508 ton, och den 16 juli påträffades nära Salomoarki
pelagen den amerikanska skonaren Embow, 651 ton, vars last 
innehöll en välbehövlig förstärkning av » 'Volffs >> benzinförråd. 
Fartyget stacks i brand, m en lärer sedermera hava bärgats in 
till Nya Zealand. Nästa offer blev engelska ångaren Matunga, 
1,618 ton, som fick lämna bidrag till proviantförrådens kom
plettering, varefter den sänktes med en bomb. Nu ställdes 
kursen västvart genom den Malaijska arkipelagen, och antag
ligen blevo härunder minor utlagda i närheten av Singapore. 
»Wolff ,, gick sedan söder om Java och över Indiska oceanen 
lllot Ceylon , där även minor utlades utanför Colombo. Även ut
lades strömineringar längs indiska västkusten upp mot Bombay. 
Enligt från olika håll ingående uppgifter hava sedermera japan
ska slagk ryssaren Haruna och en engelsk kryssare blivit skada
de i de av >> Wolff >> utlagda mineringarna. Söder om Ceylon föll 
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,, \YolfT » in med japanska postangnren Hitachi ),Jaru, G, / l (i ton 

som ej godvilligt gav sig, utan upptog strid med 2 16 cm . ka: 

noner. ,, \Volffs >> första skott dödade 13 man <W den japanska 

besättningen, varefter japanen fmm för gott att uppgiYa mot

ståndet. Dess last av gummi, koppar och tenn uppgick ti ll 

flera miljoners värde, varav det mesta, tillika m ed posten, togs 

ombord å »\iVoliT >> . Färden gick nu hemåt, och el en G ci l'Cl'lllher 

sänktes, strax syd om Port Elisabeth, ett amerikansk! ~kl' j)J), 

som bl. a . hade 260 automobiler ombord. Från I\:ap sat tes 

kursen mot Brasiliens ostkust samt därifrån nordntrt gt>nom 

Atlanten och upp mot Island. Härunder sänktes amerikans ka 

skonaren 'William Kyerby och, under ekvatorn, franska skep

pet Marechal Davoust, 2,192 ton . ~1arskaU.;en gjord e i eld 

längsta motstånd med 2 kanoner. I norra _-\.tlanten siinkles 

norska barken Storegruncl , och omkring elen 22 febru ari J 918 

uppgives >> Igotz I\Iendi >> , efter skilsmässan fran »\Yolff . haYa 

sänkt en engelsk trupptransportångare med 500 man ombo rd. 

De flesta av fångarna hade återförts ombord ä ,, \Yolff », cl a far

tygen den G februari 1918 skildes åt under Islands sydk ust. 

,, vVolfT ,, inlöpte den 22 februari 1918 i tysk hamn, meclfiira nclc 

över 400 fångar, flera tagna kanoner samt gummi, cacao. kopra , 

koppar, zink och mässing för åttio miljoner marks Yii rcle . 

,, vVolfT ,, hade under expeditionen sänkt mer än 210,000 Lon 

fientligt tonnage. 
>> Igotz Mendi » råkade däremot under återfärden att grund

stöta vid Simgen under tjocka den 25 februari. Dess till 15 

man uppgående tyska prisbesättning uppgives hava bliYil in

ternerad. Dessutom funnos ombord fartygets spanska bes~itt

ning, 30 man, samt 23 passagerare. . 
Rörande de verkningar av Tysklands effektivaste Yapen 1 

världskriget - U-båten - som iakttagits under färden , har 

fregattkapten Nerger efter hemkomsten gjort följande utta

lande. 
>> När jag i december 1916 anträdde min utresa, iakttog 

jag ännu en livlig fartygstrafik i farvattnen kring England o~h 
i Atlanten. Hur fullständigt förändrad var däremot icke bil-
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den på hemresan! I södra delen av Atlanten såg man endast 

enstaka fartyg ; särskilt påtaglig var emellertid trafikstagnatio

nen i södra och mellersta delarna av Nordatlantiska oceanen. 

T. o. m. på de stora trafiklederna till U. S. A. hade trafiken 

M gst avseYiirt gått ned. U-b åtskrigets verkningar ha Ya aldrig 

tett sig m era påtagliga för mig än då. N edgången i sjöfarten 

växte med avståndet från de brittiska öarna. I avlägsnare far

vatten, särskilt i Stilla havet , är det nästan alldeles öde. Tra

fiken mellan Australien och Sydamerika har så gott som all

deles upphört. » 
>> Enligt vad jag erfarit dels ur å priserna tagen post, dels 

ur tidningar och slutligen ur talrika fångars utsago, råder bland 

befolkningen på Nya Zealand och i Australien starkt missnöje 

såväl mos dessa länders egna regeringar som m ed moderlan

det. A v flera yttranden kunde man slula till missnöje m ed 

de rådande förhållandena och krigströtthet. I synnerhet rådde 

stark t missnöje över de allt större utskrivningarna av austra

lier till krigstjänst. Japan har i ekonomiskt hänseende fått 

ett fast grepp om Australien och där nästan utträngt den engel

ska handeln. Detta har orsakat bekymmer i Australien , då 

man inser, all detta ej ~1r ett övergående provisorium, utan att 
det kommer att bestå även efter kriget. )) 

>>Hinduernas stämning mot engelsmännen är genomgående 

irriterad och ter sig ofta som öppen fiendskap . Upprätthål

landet av ordningen i Indien är möjlig blott genom använ
dande av maktmedel. )) 

>>Det djupaste intryck jag fiek var emellertid nedgången 
av den engelska sjöhancleln , grundvalen för Englands ekono

miska makt. Den , som nu bland våra fiender vågar tala om 

U-båtskrigets verkningslöshet, gör detta under medvetet för

falskan de av fakta. Något mera påtagligt bevis för U-båtskri

gets effektivitet än den tilltagande ödsligheten på världshaven 
kan man ej tänka. )) 
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Smärre sjöstrider och konvojsänkningar. 

Jagarestrid Natlen den 20-21 april hade en av de med Zeebriigge sa. 

i Engelska som bas operera n dc tyska jagareflottiljerna gjort en fra mstiit 

kanalen 
natten den mot kanalmynningen och därunder bombarderat Dovcr och 

20-21 april. Calais samt torpedera t och sänkt ett engelskt förpostfa rt"rr 
J b· 

Under återfärden sammantridiade en av kaptenlöjtnant Gautier 

förd halvflottilj med ett obekant antal engelska jagare, hland 

vilka befunno sig flottiljledarna Swift (Com. A. M. Peck) och 

Broke (Com. E. R. G. R. Evans). En ursinnig strid utspann 

sig, varunder alla vapen kommo till användning. De engelska 

fartygen gingo, i avsikt att ramma, med hög fart ned mot den 

tyska formeringen, som. de genombröto. Swift lyckades torpc

dera en tysk jagare, och Broke styrde mot en annan i ;n·sikt 

att ramma. Den av commander Evans utsedda motståndaren 

träffades emellertid strax därpå av en av Brokes torpeder, \·ar

för ramningen i stället utfördes mot den närmast bakom Ya

rande jagaren i den tyska formeringen. I den närstrid, som 

nu utspann sig, blev emellertid Broke illa tilltygad av det tyska 

artilleriet. Förskeppet och förliga bryggan voro sönderskjutna, 

förliga kanonbetjäningen borta, och fartyget brann akterut. 

Den rammade jagarens besättning sökte att över förskeppet iinl

ra Broke, och ett vilt handgemiing uppstod. Båda dessa flottilj

ledare hade betydande skador och förluster; av besättningarna 

voro 22 man döda och ett avsevärt antal sårade. Fartygsche

fermt blevo befordrade samt erhöllo D. S. O. som belöning för 

gott förhållande. 

Den tyska rapporten erkänner · förlusten av två jagare -

G -12 ocb G 85 - men tilhigger, att en av dessa dessförinnan 

sänkt en engelsk jagare genom en torpedträff. Sistnämnda för

lust erkännes ej från engelsk sida. 

Av de sänkta jagarnas besättningar räddades 10 ofl'icenue 

och underofficerare samt 108 man. 

Sjöträffning Den 3 november utsände den tyska amiralstaben följande 

i d!:t~e~~~t meddelande: »En liten tysk hjälpkryssare, chef kaptenlöjtnan: 

vember. ten i reserven Lauterbach, har den 2 dennes blivit sLinkt 1 
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Kattegatt efter tappert försvar mot en övermakt av fientliga 

1o·yssare o~h nio stora torpedjagare. En engelsk rapport med

dela r, att t10 patrullfartyg förstörts. Detta stämmer icke med 

fakta. Bortsett från den nämnda hjälpkryssaren saknas intet 

tyskt krigsfartyg. » 

Den ifråg;n-arande hjälpkryssaren >> Marie » befann sig den 2 

november kl. 7 på morgonen på kryssnin" i K·1ttenatt oml·rin•' 

12' NV Kullen, då den i den lätta morg~ndi1~111:1~ 1~ötte' ocl~ 
omri nga~es_ av 9 engelska jagare. På 200 m. avstånd öppna

des en. hafllg el_d, som, enligt tysk uppgift, snart satte 2 jagare 

nr stndbart .. sk1ck. Den engelska överlägsenheten gjorde sig 

dock _snart gallande; »Marie » blev mer och mer sönderskjuten, 

maskmen skadades, och brand uppstod i akterskeppet. Sedan 

:n to~·ped sönderslitit akterskeppet, gavs order om fartygels 

overgrvande. En del hoppade överhord och blevo t 
.. upp agna 

:!.V engelsmannen, under det att chefen och 15 man av besätt-

ningen lycl~ades få en livbåt i sjön, varefter de blevo bärgade 

av danska ang<tren E M Dala as och info·· r·da t'll J'·· h 
· · o< c 1 \.Open an1n. 

»Marie» hade haft en besättning av 81 man. Omkring 30 

stupade u~der striden, oeh 3-1 man torde hava upptagits av de 

engelska _Jagarna. 

E~1 timme senare sänkte de engelska jagarna 8 tyska trå

lare, VIl ka voro sysselsatta med fiske i farvattnet utanför Fal

kenber c:r En d 'l l ··tt · 
• <>· e av )esa mngarna kommo iland på svenska 

Sidan , under det att ett 30-tal togas till fånga av engelsmännen. 

Årets enda sjödrabbning mellan tyska och enc:relska slao-
farty o· · t ··tf d d ~ <> t> 

<> In ra a e en l t november i Tyska bukten. Nämnda 

dag kl. 6 f. m. befann sig en tysk styrka under konteramiral 

~on Renters befäl omkring 100' NV t. V om Helgoland. Den 

estod av II. spanaregruppen, med li lla kryssaren Kön iasberu 

som fi a ucrsl t l '] b b 

bera c t>o (e~p ~am sann o .I d de n!a kryssarna Emden, Niirn-

5 och Karl siUhe, omknng 30 Jagare, däribland ett 20-tal 

av l11ode t · ·· · · 
.. rn yp, en nunsokarefloth l J samt flyllbåtar Er1 svaa 

vastl· cr • . • • v • c ,., 

k . 1o vmd b låste, och srkten var då lia särskilt i väst Om-
rtn 8 ::,, . 

g f. m. b levo de lätta fartygen, som då befunna sig syd 

Sjödrabb
ningen i 

Helgolands
bukten den 
17 novem
ber 1917. 
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on1. II. spanaregruppen, utsatta för beskjutning med SYart Och 

medelsvärt artilleri frän Yäst. Flygbåtar rekognoscradl' Och 

funno dels en engelsk styrka på 13,000 m. distans i Yiist och 

styrande sydvart, dels en slageskader på 6 slagskepp omkrin rr 
b 

:30 km. i norr, styrande YästYart . Den förra styrkan, som syn. 

barligen hade för avsikt att söka flYskära dc tyska h r lyge11 

från Helgoland, bestod av 4 slagkryssare, däribland 2 ay den 

nya '' Furious ,, -kJassen, fl era lätta kryssare samt en jagare

flottilj. II. spanaregruppen Yänclc genast sydvart samt drog 

sig uneler rcträtlstrid, tillsammans med öniga !älta farty g, till 

baka mot SO, härunder tillkallande uneler Helgoland i hered

skap varande slagfartyg. Tyska jagare gingo till anfall , YarYid 

en slagkryssare Järer h·~iffats a y en torped, o c h a ell annat 

engelskt slagfartyg skall en flygbomb haYa framkallat elcl sYåcla. 

Da de tyska slagfarlygcn, omkring 10,,10 f. m., siktades :10' nord 

Helgoland, girade den engelska styrkan undan styrbord hän 

samt drog sig tillbaka mot NV, under förföljning av de tyska 

fartygen. Omkring l e. m. synes all skotlYäxlin g haYa upp

hört. 
På tysk sida lärer en lätt kryssare hava erhållit mindre 

skador , och en trålare rapparlerades som saknad. Engclsmii.n· 

nen uppgiva sina skador såsom v:u·ande av mindre betydelse, 

och att de tvungos att avbryta striden på grund av niirhcten 

till tyska minfält. 
Samtidigt härmed lärer en isolerad strid hava utkämpats 

mellan 7 engelska jagare och en annan tysk minsYepnings· 

flottilj. Den tyska kommunikt:'m härom uppgiver samtliga t•gna 

fartyg välbehållna samt en engelsk jagare svårt skadad. 

Konvojsänk· Den 21 oktober - Trafalgarclagen - utsände en gelslza 

ning ost amiralitetet följande meddelande: ,, Två mycket snabbgaende 
Shetlands· ' . d· 

öarna den 17 tyska kryssare anföllo elen 17 dennes, nntt emellan Shellan s· 

oktober. öarna och norska kusten , en konvoj. De engelska torpedjagar

na Mary Rose (Com. Charles Fox) och Stronghow (Lt. Conl. 

Ed w. Brooke), vilka eskorterade konvojen, inledde omedelbart 

strid med fienden och kämpade ända till dess dc, efter en J;.ort 
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och ojamn strid , ble\·o sänkta. Deras tappra kamp höll de 

fientliga kryssarna på antånd tillräckligt länge för att sätta 

tre transportfartyg i stånd att undgå fienden. Emellertid blevo 

beldagligtvis fem norska, elt danskt och tre svenska fartyg , 

alla obe\·äpnacle, därpå sänkta med kanoneld, utan undersök

ning eller Yarning av något slag och utan någon hänsyn till 
besättningar och passagerare. ,, 

Tyska amiralstabens kommunike rörande samma händelse 

meddelades redan den 18 oktober och var av följande innehåll: 

,, Den 17 oktober anföllo lätta sjöstridskrafter inom spärrområ

det i närheten av Shetlandsöarna en från Norge till England 

gående konvoj om inalles 13 fartyg , däribland de två moderna 

engelska torpedjagarna G-29 och G-31, vi lka medföljde såsom 

bevakningsfartyg. Alla fartygen i konvojen, inberäknade dc 

båda torpecljagarna, förstördes , med unelantag av en åtfölj::mde 

fi skeångare. \'åra stridskrafter åten·ände utan förluster eller 
skador_ ,, 

Förloppet synes hava varit följande. Fartygen avgingo 

från Bergen den 16 oktober kl. 9 f . m. Vid passerandet av 

Marstenen, samma dag kl. 2 c. m., stormaeles 3 kolonner, med 

armerade engelska ångaren Benelench, belgiska ångaren Lon

donier och engelska ångaren City of Cork samt danska ångaren 

Margarete i mittelkolonnen. På babords sida gingo norska 

ångaren Dagbjerg, svenska ångaren H. \Vikander, norska ånga

ren Habil och S\'enska ångaren Visbur, och om styrbord gingo 

norska ångarna Sörhaug, Stella, Silja och Kristine. De krig

förande staternas fartyg , vilka alla voro armerade, gingo så

lunda i mittelkolonnen, under det att sYenska och norska oar

merade fartyg hade placerats i de för U-båtsanfall mest utsatta 

sidokolonnerna. Intet fartyg lärer hava fört neutralitetsmärke. 

Vid avgången från Bergen rådde sydlig storm, som. be

darrade något följande morgon. Farten var bestämd till 7 

knop. Sjön gick dock fortfarande hög, och sikten var dålig. 

Från Marstenen medföljde en engelsk jagare, och under nattens 

lopp tillstötte ytterligare en. Enligt förste amiralitetslordens 

uttalande i parlamentet den l noYember skulle även tre mindre 
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bevärade ångare hava ingått i eskorten, av vilka en var fiirsrclcJ 

med gnist. Sistnämnda ångare hade emellertid under n a l ten 

sackat efter, och det förefaller som om de två övriga icke heller 

Yarit på sina poster vid anfallet på konvojen. Det är uppen

hariigen dessa 3 ångare, som åsyftas i amiralitetels ovanniimnda 

konununike, och vilka, enligt engelsk version, genom .i~l garnas 

uppehållande strid saltes i stånd att undkomma. 

Den 17 oktober kl. 6 f. m. anslöto sig akterifrån a kolon

nernas babordssida två krigsfartyg, som ombord å handds

;\ngarna antogos vara engelska. De signalerade med blinklan

terna till de engelska jagarna och följde kolonnen mellan kl. 

6 och 7 f. m. Resultatet härav gav dock anledning till miss

tankar, o<..:h de engelska jagarna klargjordes för strid. 

Kl. 7 f. m., då fartygen befunno sig 115' väst Marstenen, 

öppnade de tyska kryssarna en häftig eld mot elen babord om 

konvojen gående »Strongbow», vilken hastigt sattes ur stridbart 

skick. Den höll sig dock någon tid flytande, och etl 50-tal HY 

dess besättning räddades dels av handelsångarnas båtar, dels 

av en sedermera tillkommande engelsk trålare. Så snart 

>> StrongboW >> var oskadliggjord, kom turen till >>Mary Rose », vil

ken sprancr i luften efter en träff i ammunitionsdurkarna. Dess 
t> 

besättning - 96 man - torde hava omkommit, med unelan-

lag av 10 man, vilka höllo sig uppe och sedermera räddades 

av danska ångaren Stellas livbåt. Därefter sänktes h ela lwn

vojen - 12 fartyg - genom artillerield. 

Kort efter sedan de tyska kryssarna Hi.mnat platsen , uppen

barade sig en med gnist försedd engelsk armerad trålare, vi l k en 

upptog 55 man av de skeppsbrutna och införde dem till Ler

wick. En del neutrala skeppsbåtsbesättningars ansträngnin

gar att jämväl bliva upptagna lärer icke hava beaktats. 

Bek lagligtvis gingo vid detta tillfälle två, svenska ångare 

förlorade varvid 17 av dessas besättningar fingo tillsätta l i vet. 

Und~r den upphetsade presskampanj, som följde inom så

väl svensk som utländsk press, har från tysk sida framhålli ts, 

att ansvaret för det skedda icke rättvisligen kan läggas på 

Tyskland efter de upprepade varningar, som meddelats allt· 
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ifrån det skärpta U-båtskrigets tillk~innagivandc. I detta sam

manhang torde jämväl böra framhållas , att neutrala fartyg, 

som gå under konvoj av fi entliga örlogsskepp, därigenom lik

ställa sig med fientliga handeLsfartyg och utsätta sig för sam

ma behandling som dessa. Den, som anropar vapenhjälp, har 

att utstå anfall med vapen. Den omständigheten, att neutrala 

nationalitetsmärken icke lärer tillåtits av det engelska konvoj

befälet, ställer dessa förhållanden i än tydligare belysning. P å 

så sätt utsattes samtliga l'arlyg i konvoj en f'ör smnmo risk , vil

ket betydde minskad risk fiir dc fi entlign handelsfartygen. 

Skarpa anmärkningar h ava ~ivcn framkommit, i anledning 

av att dc tyska fartygen icke upptogo de skeppsbrutna b esätt

ningarna, utan skyndsamt begåvo sig från platsen. Sänkningen 

skedde emellertid blott 65' från ni.irmaste brittiska kust och 

nära 400' från närmaste tyska hamn, varigenom de tyska far

tygen lätt kunnat bliva avskurna från sina baser av överlägsna 

fientliga krafter. Militära skäl fordrade sålunda den största 

skyndsamhet. Engelska pressens klander i denna punkt synes 

så mycket mer oberättigad, som amiralitetet efter katastrofen 

den 22 september 1914 utfärdat förbud mot försök att rädda 

eget folk i närvaro av fientlig U-båt. Från tysk sida har även 

principiellt framhållits, att inga förpliktelser kunna övertagas 

för att rädda människoliv inom spärrområdena, i all synnerhet 

om, såsom här var händelsen, en fientlig U-b åt siktats. 

Påståendet, att de tyska fartygen avgivit eld m ot de fyllda 

räddningsbåtarna, är av trovärdiga svenska ögonvittnen på det 

bestäm daste förnekat. 

.. Engelske befälhavande amiralen i Scapa Flo w ( Orkney

oarna) erhöll underrättelse om det passerade först sedan de 

fartyg, som undkommit, hade n ått Lerwick. Amiralitetet un

derrättades kl. 7 på aftonen samma dag, men den officiella 

kommunikl'm utkom först den 21 oktober. 

Natten till sistnämnda dag hade emellertid en ny konvoj

~atast~of inträffat på samma trade, ehuru denna gång synbar

Igen CJ förorsakad av tyska sjöstridskrafter. En ostgående och 

en Västgående konvoj , som gingo med släckta lanternor, kolli-
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deradc under hårt Yäder, varvid fem fartyg gingo till hotten 

och flera skadades svårt. Av fruktan för U -båtar lämnade d ~ 

övriga fartygen ingen hjälp, varigenom många av bcsiiHnin. 

garna omkommo. 

Konvojs änk- Den 1-.1: december meddelade tyska amiralstaben : 

n ing utanför »Samtidigt med anfallet på handelstrafiken vid engc'lska 

1B2edrgen cbl en ostkusten anföllo den 12 dennes lätla stridskrafter , under iPcl
ecem er. 

ning av kaptenlöjtnant I-lans Kolbc, ånyo konvojtrafiken ml'i lan 

Bergen och Shetlandsöarna. En konvoj bestående av sex ånga re 

på sammanlagt 8,000 bruttoregisterton, däribland en heviipnad 

engelsk ångare, samt engelska torpedjagaren Parlridge oc h f~Ta 

armerade bevakningsfartyg, hlcvo förstörda under stri d. Den 

engelska torpedjagaren Pellew lyckades skadad undkomma. 

Våra stridskrafter hava återkommit oskadade med ett större 

antal fångar, däribland fyra officerare. >> 

Engelska amiralitetet meddelade dessa händelser un eler 

den 17 december. 

Det första anfallet inträffade utanför Tyne den 12 deccm

her kl. 4,,10 f. m., då tyska jagare, under befäl av kaptenl öjtnant 

Heinicke, sänkte två neutrala handelsångare och en tråian' samt 

skadade svårt en annan trålare. 

Det andra anfallet var av allvarligare art och utfördes av 

fyra tyska jagare, omkring 40' utanför Slotterö fyr , mot en fran 

Skottland till Bergen gående konvoj, bestående av svenska 

ångarna Bothnia och Torleif, norska ångarna Bollsta och Kong 

Magnus, danska ångaren Maracaibo och engelska ångaren Car

dova, vilka tillsammans torde hava representerat omkring 12,000 

ton. Samtliga fartyg gingo m ed kollaster till Skandimtvien. 

Konvojen skyeldades av engelska jagarna Partridge (Lt. 

Com. R. N. Ransomc) och P ellew samt 4 armerade t rålare, 

Livingstone, Tokio, Fullerton och Lord Alveston. De tyska 

jagarna befunna sig omkring 50' utanför Uclsire, under g~ng 

sydvart, då vid middagstiden rökmoln kommo i sikte, mot viJl;:a 

kurs styrdes med ökad fart. Även denna gång synes de tysl;:: 

fartygen genom signalering hava vilselett sin motståndare, sa 
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r.tt de kommo dem 3,000 m. nära, innan misstanke väcktes. 

Då härvid tysk örlogsflagg hissades , och samtidigt elden öpp

nades mot de engelska jagarna, satte dessa högsta fart och sökte 

undkomma in emot norska kusten . >> Parlridge >>, vars chef stupat, 

avsköt tre torped er m.ot de tyska jagarna, dock utan att träffa. 

Vnder förföljandet erh öll >> Partridge >>, efter 10 minuters skott

växling, en träff i ångledningen , och den gick snart till botten. 

,, Pell ew » lyckades, svårt skadad av en träff i maskinrummet, att 

taga sig in mot kusten, där den omhändertogs av ett norskt 

vaktfartyg och inbogserad es till Bckke1 vik , för reparation av 

slw dorna. Dess personalförluster uppgingo till 1 officer och 

3 man döda samt 2 man svårt skadade. De tyska fartygen 

sänkte därpå samtliga trålare och handelsfartyg, de senare 

dock först sedan besättningarna erhållit tid att gå i båtarna. 

Tyska jagarna återv~inde till Kiel , medförande 3 officerare (där

ibland löjtnant A. A. D. Grey, en brorson till förre engelske 

utrikesministern ) och 21man från >> Partridge>>, 11 man från >> Li

vingstone >> samt 1 officer och l± man från trålaren Tokio. Tici 

av de räddade voro sårade. Samtliga besättningar å handels

fartygen blevo räddade. 

E ngelske sjöministern , Sir Eric Geddes , meddelade hän

delsen i parlamentet den 17 december. Han tillade därvid 

att en annan flottstyrka , som av högste befälhavaren för Stor~ 

flottan a vsänts till skydd av konvojen mot anfall av övervat

tensfartyg, av ännu icke utredda orsaker icke i rätt tid inträf

fat på skådeplatsen för att hindra förstörandeL En andra kon

voj , som likaledes skydelades av eskort, hade icke blivit anfal

len. Senare på dagen anlände också 4 engelska jagare, som 

Per gnist kallats till platsen, och upptogo 98 av de överlevande. 

Jagaren Sabrine detacherades till Bekkervik för att assistera 

>> Pellew ,, , och båda lämnade hamnen inom 24 timmar. 

Den 14 januari 1918 meddelade Sir Eric Geddes i parla

lllentet, att den krigsrätt, som b livit tillsatt av Stora flottans 

befä lhavare för att undersöka de omständigheter, som voro för

knippade med anfallet på den skandinaviska konvojen den 12 

december 1917, numera ingivit sin rapport. Amiralitetet be-

Tidsk?·i ft i Sjöväsendet. 26 
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kräftade, efter noggrann ompröYning aY krigsriittens asikl , att 
de eskorterande fartygen gjort sitt bästa för att skydda kon. 
vojen och kämpat på äkta sjömannasätt, och att de .an~ra sjö. 
stridskrafterna, som voro avsedda att skydda konvOJer 1 Nord
sjön vid denna tid, vidtagit alla möjliga åtgärd:r för att ko111_ 
ma till deras hjälp och hindra fienden att fly, sa snart an fallet 
blivit till dem rapporterat. Det är amiral Beattys förtjänst -
fortsatte Sir Eric _ att jag kan tillägga, att Amiralitetet Yidare 
är av den åsikten, att de omständigheter, som hindrade de 
eskorterande stridskrafterna från att yara på platsen vid liden 
för anfallet, voro av den art, att de icke kunde föreh yggas, 
och Amiralitetet anser vidare, att överbefälhavarens disposi
tioner voro de bästa, som kunde vidtagas med vid denna tid 
tillgängliga stridskrafter. 

större krigsfartygsförluster under 1917. 

Centralmakterna. 

Kanonbåten Tsingtau spränges och sjunker vid \Vha mpoa 
utanför Canton den 21 mars. 

För att undgå att beslagtagas förstöres den i Rios hamn 
förankrade tyska kanonbåten Eber av sin egen besättning den 
25 oktober 1917. 

österrikiska monitoren Inn minspränges och sänkes a Do-
nau den 22 september. .. 

österrikiska kustpansarfartyget Wien torpederas och san-
kes av italienska torpedbåtar i Triests hamn natten den 9-10 

oktober 1917. 
Tyska hjälpkrysaren Connaran förstöres vid Guam den 

7 

april. 

Ententemakterna. 
England: 

Singskeppet Cornwallis torpederas och sänkes 
vet den 9 januari av en U-båt. 

Medelha-
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slagskeppet Vanguard förstöres genom inre explosion den 

8 juli, varYid en betydande del av besättningen omkommer. 
P ansardäckskryssaren Ariaduc torpederas och sänkes den 

26 juli av en tysk U-båt i Engelska kanalen. 
Pansarkryssaren Drake torpederas den 2 oktober av en 

tysk U-båt ulanför Irland samt sjunker på grunt Yaltcn , efter 
att hava nått hamn. 

En monitor torpederas och s~inkes i Dunkerques hamn nat
ten 18-19 oktober. 

En monitor torpederas och s~inkcs utanför Flanderns kust 
den 28 oktober. 

En monitor torpederas och sänkes utanför Syriens kust 
den 11 november. 

U-båtsförstörnrcn Begonia sänkes med hela besältningen 
den 13 oktober. 

Trupptransportångaren Ivernia siinkes av en U-båt i Me
delhavet elen l januari 1917. 

Moderfartyget för flygbåtar Benmychrec sänkes genom ar
tillerield i Castelorizos hamn på Mindre Asiens kust elen 11 
januari . 

En kryssare av Junoklassen förstöres genom ar tillerield å 
Mindre Asiens kust den 11 januari. 

Hj älpkryssaren Lanrentic stöter den 28 januari på en mina 
och sjunker utanför Irland, varvid största delen av besiittningen 
omkommer. 

Hj älpkryssaren Laconia torpederas i Irländska farvatten 
den 27 februari. 

Trupptransportångaren Ballarat sänkes av U-båt i engel
ska farvatten den 25 april. 

Hjälpkryssaren Otway torpederas och sänkes i Norra At
lanten den 22 juli. 

Hjä lpkryssaren Champagne torpederas och sänkes den 13 
oktober . 

Hjälpkryssaren Orama torpederas och sänkes den 19 
oktober . 
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Frankrike: 

Slagskeppet Danton torpederas och sänkes av en D-b:'tt 
västra Medelhavet den 19 mars, varvid en betydande eld av 

besättningen omkommer. 
P::msarkryssaren Kh~ber minspränges och sjunker utan för 

Brest den 27 juni. 
Minutläggningsfartyget Chateau Renault sänkes aY en Lysk 

U -båt i Ioniska havet elen 14 december. 
Transportångaren Athos torpederas i ?I'Iedelhavet omkring 

den 17 februari. 
Transportångaren Colbert sänkes i Medelhavet a v 1._·-båt 

elen 30 april. 

Itnlien: 

Enligt i januari 1917 offentliggjor't meddelande sänktes 
slagskeppet Regina Margherita genom minsprängning den 11 
december 1916, varvid största delen av besättningen om kom. 

Transportångaren Minas sänkes av en U -båt i Medelhavet, 
varvid största delen av besättningen omkommer . 

Trupptransportångaren Paresco sänkes av en U -båt i loni

ska ha vet den 4 maj. 

Ryssland: 

Slagskeppet Slawa sänkes under sjöstriden utanför Moon· 

sundet den l 7 oktober 1917. 

Japan: 

Pansarkryssaren Tsukuba förstö res genom inre explosion 
i Yokosukas örlogshamn den 15 januari, varvid över hälden aY 

besättningen omkommer. 
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U-båtskriget. 

Efter det tyska fredsanbudet den 12 december 1916 syntes 
det ej uteslutet, att världskriget då skulle kunna nå sitt slut. 
Dii em ellertid ententens övermodiga svar kom varje sådan för
]lOppning att blekna, tillkännagav den tyske rikskanslern, den 
:>1 januari 1917, att Tyskland, efter långvarigt övervägande, 
besluta t sig för att igångsätta det sedan hänsynslöst bedrivna 
och lika hänsynslöst effektiva, skärpta U-båtskriget. Att detta 
beslut icke fattats tidigare torde haft sin grund i de allvarliga 
konsekvenser, som med stor sannolikhet kunde beräknas bliva 
dess följd. Det var därför av vikt att redan från början vara 
väl rustac~, såväl i aYScen de a materiel som personal, så att 
krigsåtgärden blev hastigt verkande och om möjligt avgörande, 
innan en ny, mäktig fiende b lev i tillfälle alt göra sig giillande 
på den europeiska krigsskådeplatsen. 

En finansiell hjälp från detta håll kunde centralmakternas 
många motståndare genast bokföra som ett plus, men detta 
krig har, i motsats till föregående krigserfarenheter, visat, att 
det ej är >> silverkulorna , , som bliva de avgörande, och det 
neutrala Amerikas krigsleveranser till ententen hade redan nått 
ett sådant omfång, att en ytterligare stegring knappast föreföll 
möjlig. I varje fall kunde det anses uteslutet att utrusta en 
millionarme, samtidigt med att leveranserna till ententen fmi
sattes i elittills rådande omfång. 

>> Economist» återger - stödd på statistiskt material -
följande jämförande tablå över Amerikas export av enbart am
munition och spriingämnen under de tre krigs~n·en 19U- 1916. 
Siffrorna avse amerikanska dollars. 

1914 1915 1916 

Patroner .......... . 6,567,122 2-! ,408,079 55,103,904 
Dynamit 

• ••• • •• •• • o 1,213,600 1,509,050 4,173,175 
Gevärskrut ... .. . . .. 289,893 66,922,807 263,423,149 
Övriga krutslag .. . .. 1,966,972 95 ,129,957 392,87 5,078 
Spr.. .. i all-angamnen 

111änhet •• o. o • ••• • 10,037 ,587 188,969,893 715 ,575 ,306 
Sk· JUtvapen 

•• o •• o • • • 5,1-!6,867 12,166,481 -!2 ,125,169 
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Redan den 3 fel>ruari hlevo emellertid de diplomatiska fiir. 

bindelserna mellan Amerika och Tyskland avbrutna, och tre i 

Filadelfia och Boston liggande tyska hjälpkryssare bcsbgtogos. 

F örst elen 4 april inträdde krigstillståndet. 

Tyska spärr- Den 31 januari mottog SYenska regeringen från <'l'ntral-
områden. l o f 

madernas representanter en n ot av innehal!, att >> ran och nwc] 

elen l februari kommer inom här nedan såsom avspärnHle be

tecknade områden omkring Storbriltanicn, Frankrike oeh Ila

lien ävensom i östra Medelhavet nll sjöfart utan vidare all fiir

hiudras med nlla vapen. N cutraia fartyg, som befara dc av

spärrade områdena, göra detta på egen risk. Ä ven om anstal

ter träff:1ts för alt neutrala fartyg, som den l februari hdinna 

sig under gfmg till hamnar inom de avspärrade områdena, må 

undC'r en lämpligt avpassad frist skonas, måste dock på clcl a ll

Yarligaste tillrådns , att dc med alla till buds stående medel 

\·arnas och få sina router ändrade. Neutrala fartyg , som ligga 

i hamnar inom dc avspärrade områdena, kunna med samma 

säkerhet lämna dessa, därest de utlöpa före den 5 februa ri och 

laga kortaste vägen till sjöområde, som ej förklarats avspii.rra l. >> 

>>Sålunda avspärrade områden äro: 

a ) i norr ett område omkring England och Frankrike, som 

begränsas av en linje löpande på 20 sjömils avstånd län gs hol· 

ländska kusten till Tcrschellings fyrskepp, därefter av lii.ngd

gntdcn från Terschellings fyrskepp till Udsire, vidare ::tY en 

linje , som från Urlsire går genom följande två punkter : lat. ;\1 

62 ° , long. 0° och lat N 62 °, Iong. V 5 ° , till en punkt ;~ sjö

mil söder om sydspetsen av Färöarna samt därifrån Ö\'l'l' föl

jande punkter : lat N 62 ° , Iong. V 10° ; lat. N 61 ° , long. Y 15 °: 

lat. N 57 °, long. V 20° ; lat N 47 ° , long. V 20° , till punklen 

lat. N 43 °, long. V 15 ° samt därefter längs latitudparallelll'n 

N 43 ° till ett avstånd av 20 sjömil från Cap Finisterre och sedan 

på 20 sjömils avstand längs Spaniens nordkust till t'ranska 

gränsen; 

b) i söder: l'l'ledclhaYet För den neutrala skeppsfarten hål

les öppet sjöområde väster om en linj e dragen från P :t de 
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Tyskt spärrområde i Nordsjön och Atlanten. 
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]'Espiguetle ända till en punkt Jat. N 38° 20', Iong. O 6 8 även
som norr och väster om ett GO sjömil brett bälte li:ings nord
afrikanska kusten, räknat från Iong. Y 2"' . 

För detta omrädes förbindande med Grekland sträcker sig 
ett 20 sjömil brett bälte norr, respektive öster om en linje dra
den ge nom följande punkter: lat. N 38°, Iong. O G0; lat. N 380, 
" Iong. O 10° ; lat. N 37 °, Iong. O 11 ° 30'; lat. N 3-± 0

, Iong. O 
11 ° 30'; samt lat. N 34 °, long. O 22 ° 30'. 

Härifrån löper ett 20 sjömil brett bälte väster om longitud 
0 22° 30' till de grekiska territorialvattnen. 

Rikskansleren von Bethmann-Hollweg avslutade det an
föran de, varigenom åtgärden tillkännagavs riksdagen , med föl

jande ord: 
»Ingen ibland oss skall sluta ögonen för allvaret i den åt

gärd , som vi företaga. Att det gäller vårt liv, vet seelan den -± 
augu sti 191-± var och en, och genom avböjandel av vårt fredsan
bud har denna vetskap blivit blodigt understruken. Då vi 191-± 
måste gripa till svärdet mot den ryska allmänna mobiliserin
gen, då gjorde vi det i känslan av det djupaste ansvar inför 
vårt folk och i medvetandet om beslutsam kraft, som säger: 
Vi måste, därför kunna vi också. Oändliga strömmar av blod 
hava seelan dess flutit, men detta »måste och kunna >> har icke 
tvättat bo rt dem. När vi nu hava beslutit oss för användandet 
av vårt bästa och skarpaste vapen, så leder oss intet annat än 
den fasta vil jan att hjälpa vårt folk ur den nöd och skam som 
våra fi ender tillämna det. 

Framgången står i högre hand. Vad människakraft för
mår för att framtvinga den åt v:'lrt fosterland, varen säkra, m ina 
herrar, att intet därutinnan är försummat, och att allt skall göras 
därför .>> 

I slutet av mars 1917 tillkännagav tyska regeringen ett 
nytt spärrområde, avsett att stoppa trafiken på de ryska ishavs
hamnarna, i första rummet Arkangelsic Området omfattade 
farvattn et ost om Iong. O 25 °, eller meridianen genom Nord
kap, samt syd om lat. N 75 ° och intill den norska 3' gränsen. 

Från och med den 22 november blevo ifrågavarande spärr-
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områden dels utvidgade, dels kompletterade med ell nyl l o111 _ 

rade omkring Azorerna. I det memorandum, varmed tyska. 
regeringen motiverade t1tgiirclen ifråga, heter det: 

,, Våra fienders våldförande mot det neutrala Europa har 
fortsatt i skärpt form. Icke nog med att de fientliga r cgr rin
garna sedan någon tid tillhaka hava tagit neutrala fartyg, so 111 

de kunde bemäktiga sig i sina hamnar eller på öppna havet, 
för att fylla ut sina handelsflottors kadrar, som gen om Yara 
undervattensbåtars verksam het blivi.t på ett hotande säLL min
skade, och för att lätta sig egen flagga, de försöka nu gen om 
a1wändande av talrika påtryckningsmedel, i synnerhet genom 
skårpning av hungerblockaden mot neutrala länder, alt prPssa 
fram det neutrala tonnage, som hittills räddats undan dnas 
våldsamma tillgrepp i egna skyddande hamnar och d~ir upp
iagts , och tvinga det i sin tjänst. 

. Vårt handelskrig på havet riktar sig mot tillförseln iivcr 
havet till fientliga länder och därmed mot det fientliga Imma
get och det tonnage, som går i fientligt intresse. Då detta ton
nage kompletteras genom vålelsamma åtgärder, ser sig tyska 
regeringen i kampen mot Englands hänsynslösa vålclsherra
välcle, som sätter sig över alla rättigheter, särskilt de mindre 
nationernas, nödsakad att utvidga verksamhetsfältet för sina 
u n dervattensbåtar. 

Utvidgandet avser i huvudsak en utvidgning mot viisler 
a v den spärrområclesgördel, som lagts kring England, för 
att träffa de.n för England allt viktigare b livande trafiken 
från detta håll, samt ett nylt spärrområde kring Azorcrn a, solll 
blivit en militärt viktig [ientlig stödjepunkt för AtlanUrafikcn, 
och dessutom till stångande av den kanal, som hittills lämnats 
fri i Medelhavet till Grekland, då densamma av den venizelis
tiska regeringen använts icke så mycket till grekiska folkets 
förseende med livsmedel so1n till befordrande av vapen och 
ammunition. >> 

De nya spärrområdena hade följande utsträckning, och 
gällde beträffande dem i övrigt följande bestämmelser : 

l )Spiirromnlclet kring Englancl. Gränsen för spiirromra
det krin g England och Fr:1nkrike sträcker sig från belgisk 
nederländska landgränsens ändpunkt genom följande punklcr : 

]at. N 51 o 35' , lo ng. O 2° 57': lat. N 52 " 2'. Iong. O 3 52' : 
lnt. N 52 ° 28' , Iong. O -± 0 22'; lat. N 52 -!0' , Iong. O -± 0 23' : 
]nt. N 52° ±O'. Iong. O go 40'; lal. N 5-± 0 45' , Iong. O go ±O'; 
)at. N 55 ° 10', Iong. O -± 0 O'; lat. N 56° O', Iong. O -± 0 0' : 
Jat. N 56" O', Iong. O 4° 50'; 

vida re lii.ngs längdgraden O -~ o 50' till en punk t p[l lO 
distansminuters antåncl fr[m Uclsire fyr , därifrån liings 
den cirkellinjc, som med nämnda fyr till medelpunkt löper 
på 10 dislansminuters avstånd från ocl1 väster om fvren. tills 
cirl<ellinjcn skäres av den linje, som förbinder nämnda fyr med 
en punkt belägen på 

lat. N 62° O' , lon g. O 0° O' ; 
clärerter från nämnda skärningspunkt genom punkterna 
lat. N 62° 0' , Iong. O 0° O'; lal. N 62 ° O', Iong. V 5° O'; 
till en punkt behigen tre distansminuter söder om Fär-

öarnas sydspets och därifrån genom följande punkter: 
lat. N 62 ° 0' , Iong. V 10° O'; lat. N 61 o O' , Iong. V 15° O' : 

lat. N. 57 ° 0', Iong. V 30° 0': lat. l'\ -!7 ° O' , Long. V 30° O' ; 
lat. N 43 ° 0' , Iong. V 15 ° O'; 

därifrån längs latitudparallellen N -!3 ° till en punkt pa 
20 distansminuters avstånd fran spanska kusten samt vidarl' 
på 20 distansminuters avstånd längs Spaniens nordkust till 
fransk-spanska gränsen. 

2) Nytt spärromre/de omJ..:ring A:orerna. Spärrområdets 
gräns går från en punkt 

!aL. N 39 ° 0', long. \ T 17 ° 0' . 
genom följande punkter: 
lat. N H 0 0' , Iong. V 27 ° 45' ; lat. N H 0 O', Iong. V g± O' ; 

lat. N 42° go' , long. V 37 ° O'; Jat. l'\ g7 o O', Iong. V, g7 o O'; 
lat. N 30° 0', Jong. V 26° O'; lat. N g± o 0' , Iong. \ r 20° O'; 

och därifrån tillhaka till utgångspunkten. 
3) Spärromrädet i Meclelhavet. Den ränna, som hittills 

lämnats fri, hålles ej längre öppen. 
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Säkerhet gentemot vidtagande av inom spärromräclcl an

ordnade militära åtgärder inom nedan närmare angivna , hit

tills till spärrområdet hörande omraclen kan garanteras lii rst 

fr. o. m. l jan . 1918. 

l) Området mellan f.öljande punkter : 

lat. N 52 ° 40' , Iong. O -± 0 O'; lat. N 52 " 40', Iong. O:~ -±O'· 

lat. N 5-± 0 -±5', Iong. O 3° -±0' och lat. N 55 ° 10' , Iong. O-! o/ 

2) Området mellan följande punkter, nämligen : 

ändpunkten av belgisk-n ederländska landgränsen ; 

en punkt belägen på Jat. N 51 ° 35', Iong. O 2° ;)/' ; 

samt elen punkt, där en linje mellan sistnämnda punkt 

och en punkt, belägen på lat. N 52 ° 2' , Iong. O 3° 52' , skiir 

elen hittillsvarande östliga gränsen för spärrområdet utan för 

nederländska kuslen. 

N cutrala fartyg, ävensom belgi ska understödskom missio

nens fartyg , vilka vid liden för offentliggörandet av denna fö r

Idaring befinna sig i hamnar inom det nya spärrområdet kring 

Azm·erna eller i grekiska hamnar, kunna Jämna dessa omr:\clen, 

utan att dc för spärrområdet anordnade militära åtgärder mot 

dem vidtagas, om dc ull ö p a inom tiden intill den 29 nov . och 

taga kortaste vägen ut till fritt område. 

Atgärder hava vidtagits därhän, att inom en fullt tillriie klig 

frist de för spärrområdet anordnade militära åtgärderna ej 

vidtagas gentemot n eutrala fartyg eller belgiska unders töds 

kommissionens fartyg, om de råka komma inom dc nytillkom

na spärrområdena, utan att äga eller hm·a kunnat erhålla kiin 

neclom om de utvidgningar av spärrområdet, som vidta gits. 

Redan innan de första tyska spärråtgärderna erhållit offi

ciell karaktär, meddelade brittiska regeringen elen 27 januari 

l 917, att den föregående dag förklarat ett visst område a v N ord

sjön, »till följd av operationer mot fi enden », från och m ed elen 

7 därpå följande februari, vara farligt för all sjöfart, nämligen: 

)) allt vatten (med undantag av danskt och nederlän clsld 

territorialvatten) liggande söder och öster om en linje börjande 
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4 mil från jylländska kusten i en punkt på lat. N. 56° O' och 

]ong. O. so O', passerande genom följande punkter : 

lat. N. 56° 0', long. O. 6° O'; lat. N. 54° 45' , long. O. 

4° 30' ; och därifrån till en punkt på lat. N. 53° 27' , long. O. 

5° o', belägen 7 mil fr å n n ederländska kusten, allt räknat från 

Greenwich m eridian. För den n ederländska kusttrafik , som 

ej kan inskränka sig till territorialvattn en , konuner särskild 

rän na att h ållas öppen ». 

Från och m ed den l april 1917 utsträcktes det farliga om

rådet i öster intill 3 sjömil frå n Jutlands kust, varjämte dess 

södra gräns bestämdes av punkterna: lat. N. 53° 23', Iong. O. 

5° l '; lat. N. 53° 25' , long. O. 5° 5,/ samt däri från av en 

linje följande gränsen för nederländskt territorialvatten. 

Den 3 maj 1917 underaick områdets SV del en renlerin rr 
v t> b 

i närheten av Terschellings fyrskepp, varefter, från och med 

den 4 juli, området ancvärt utvidgades och omfattade allt vatten 

utanför danskt och nederländskt territorialvatten söder och 

öster om en linje, som börjar på 3 sjömils avstånd från Jut

lands kust pa lat. N. 57 ° 8' och därifrån genomlöper följande 

punkter: 

lat. N. 57 ° 8', Iong. O. 4° O' ; lat. N. 53° 0' , Iong. O. 

4" O'; samt en på lat. J\'. 53 ° O' och 3' från nederländska kusten 

belägen punkt. 

Genom sistnämnda åtgärd kommo de tyska och engelska 

spärrområdena att mötas i N ordsjön och helt och hållet inne

stänga Holland. Efter förda förhandlingar mellan holländska 

och engelska regeringarna gjordes vissa eftergifter för Hollands 

berättigade intressen, i det att områdets västra gränser förlades 

något ostligare, Yarigenom en smal ränna lämnades fri för 

d~n holländska sjöfarten . Den från slutet av juli och alltjämt 

gallande gränsen för det engelska spärrområdet börjar på 3' 

~~stånd från Jutlands kust på 57 ° 8' nordlig bredd och genom

loper därefter följande punkter: 

lat. N. 57 ° 8', Iong. O. 6° O'; lat. N. 56° 0' , Iong. 5° 10'; 

l:t. N. 54o 45 1
/ /, Iong. O. 4° 17'; lat. N. 53° 29', Iong. O. 

4: 4' ; lat. N. 53° 0', Iong. O. 4° 10'; samt en punkt belägen 
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Pä 53 " O' nordlig brcrld och 3' frän nederlänska kusten , .. , 
~ . «1'-

ifr:in den följer den nederländska territorialgränsen i os llio 
t> 

riktning. 

Den tyska atgiirclcn maste , för alt kunna rii.lt lwdiim,h. ~tii l . 

las mot hakgrunden av cle avsikter, som voro förenade ll1ed 

den engelska hungerl)lockaden mot Tyskland och dess folk 

och dc medel, som hiin·id anlitades. I två och etl hal\'[ år 

hade denna blockad fortgått i strid mot alla dittills giillande 

folkrättsliga regler och försatt Tyskland i ett tillstån d, so111 

torde stått gränsen för det olidliga mycket niira. Genom ut. 

sviiltning ville England bringa Tyskland till undcrkastcls(', och 

det får icke falla ur minnet, att det var England, .som 

, to the safety of peaceful commerce on the high seas, :m el to 

the maintenance within the limits of international law or trade 

between neutral countries,, redan den 2 november 191± hör

jade att dirigera den neutrala handeln mellan the Downs och 

Farn Island - , keeping within five miles from the shorc >> -

i avsikt såväl alt bekvämare och med mindre risk kunn a wrk

ställa visiteringen som att säkerställa en minfri ränna liings 

Englands ostkust; och det var England, som den 11 mars 1915, 

i strid mot Parisdeklarationen, först införde begreppet krigs

zon på det fria havet. Mot dessa rättskränkningar hördes på 

sin tid föga indignation, ty Englands övergrepp på h:wen voro 

redan från skolåren väl kända. Örikets påbud respekterades, 

och de neutrala gingo undan för Englands krigszon, därför att 

England, då liksom tillförne, ansågs äga det oinskränkta och 

obestridda herraväldet på havet. Ej heller märktes någon över· 

driven förtrytelse, då halten av säkerheten i den av England 

påbjudna rännan längs dess ostkust visade sig vara sådan, att 

under tio dagar - från den 16 till den 26 december 1914 -

14 ångare minsprängdes »within five miles from the shore», 

däribland 5 neutrala. Men när Tyskland finner sig i stånd 

att betala sin motståndare med samma mynt, uraktlå ta de 

neutrala att undvika dess proklamerade krigszoner. När far· 

tygen så sprängas, gå harmens vågor höga, och den luigföringen 

anses särskilt barbarisk! 
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En hög engelsk sjöofl'iccr, vilken såsom amiralitetslord på 

det m est energiska och genomgripande sätt omorganiserade 

Englands flotta och dess utbildningsväsen några år före krigs
utbrottet, uttalade sig en gång på följande sätt: 

>> l f l am in command, when war breoks out, l slwll issue 

in my orders: 'The essence oj' war is violence. Jfodemtion in 

war is imbecility. Hit first, hit har d and hit anywhere!' ,, . 

Den sjöofficeren - Lord Fisher of Kilverstone - ledde i 

egenskap av First Sea Lord engelska flottans operationer mot 
Tyskland under de första krigsåren! 

Vad särskilt U-båtskriget bett·äfTar, är av stort intr<>sse atl 

påminna om engelske amiralen Sir Percy Scotts profetiska ar

tikel i >>Times>> några veckor före världskrigets utbrott. Ami

ralen yttrade: >> Då U-båtar finna ett byte, har cleltn lätt sin 

dom. Ingen kan vänta pardon, emedan U -lJåtsbesättningor 

icke gå ombord på lwndelsfartyg. De undersöl.:a, liksom i 

gamla ti der, om de kunna taga med bytet som pris. J muwt 

fall torpedem de det helt enl.:e/t. De vända hem, utan att I.:änna 

antalet cw de människor, som de sänt till Jwvsbotien. >> 

Då Lord Sydenham h~irtill invände, att sådan krigföring 

icke motsvarande folkrättsliga regler, genmälde Sir Percy den 15 
juli 1914: 

>>Enligt min åsikt skulle för1'lowndet av en J..:rigszon från 

fiend ens sida vora tillräcJ..:ligt. I den kunde, efter ett dylilet 

lillkännogivonde, intet hondelsj'artyg gå fram, utan att utsätta 

sig för ögonblicklig förstörelse, utan föregående varning. Har 

ett dylilet tillkännagivande en gång skett, shzlle varken engel

ska eller n eutrola handelsfartyg våga bryta mot avspärrningen >> . 

. Det oaktat protesterade England mot >> piraternas >> barba
riska krigföring, men härtill anmärker med rätta >>The Marine 
Journal» för den 9 juni 1917: 

>> Back of the protest of great Britain that the German U
boat warfare is barbarous and piratical lies a deep fear o/' tlwt 
ter 'bl , 

n e weapon which threotens the very existence of ail island 
ern.pires . ,, 
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Inom allt Yidsträcktare kretsar torde numera den upphu
ningen nmnit insteg att U-båtskriget kornmer att fälla eld av
görande utslaget i Yärlclskriget. Dess verkningar göra sig mer 
och mer kännbara, och, då ännu intet radikalt medel upplu n

nits för U-båtens effektiva bekämpande, är tydligt, att dt av. 
görande måste framkallas inmn en ej allt för långt aYltigsen 
framtid. Inom tyska marinen är tron på en lycklig utgäng 
bergfast, uneler det att de engelska statsinännen alltjämt slika 
bagatellisera elen tyska blockaelens verkningar. Bakom de 
stora orden skymtar dock en tydlig nervositet, och framstaende 
sjön,ilitära fackmän dela ingalunda en Lloyd-Georges optimis
tiska syn på läget. >> Flottan kan icke Yinna kriget; kriget m~'ts te 
vinnas till lands >> säger amiral Jcllicoe, elen 5 april 191 7, till re
presentanter för de engelska gruvarbetarna, och hans molstån
elare i Skagerackslaget, amiral Scheer, säger om U-båtskrigets 
resultat: >> ;11 ed f ortsättande av samma tempo i fartyg ssänknin
garna kon ett barn inse, att den dag måste komma, då Enr.;ln nd 

mdste ge tappt. >> 
Redan elen 21 november 1916 skrev >>Daily Mail» : Han-

elelsfartygens beväpn~ng från för till akter måste genom f ii ras. 
Det gäller här liv eller död. U -båtsblockaclen, måste brytas, 
eller elen kommer att sönderbryta oss>>. Den 13 december 1916 
skrev samma tidning: >> Den enda makt, som står bakom det 
tyska fredsanbudet, är de tyska U -båtarna>>. 

I avseende på tidpunkten, när ett avgörande genom U-båts
kriget kan väntas, äro meningarna däremot ganska delade, och 
då det är uppenbart, att båda de krigförande kunna såväl begå 
misstag som hemfalla åt en viss benägenhet för överdrifter, 
blir det för elen opartiske bedömaren svårt nog att draga \"eder
häftiga slutsatser. Här nedan givna approximativa siffror tor
de dock tala sitt tydliga språk i fråga om krigets verkan, och 
de torde även vara ägnade att giva viss ledning vid bedömande 

av de framtida utsikterna. 

Genom cen- G . , . f · d ton-
tralmakter· enom centralmakternas kngsatgårcler har öl,an e 

nas krigsåt- naae blivit förstört eller beslaotaaet och sålunda unelandragits 
gärder förlo- b . 

0 
b 

rat tonnage. ententemakternas utnyttJande: 
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Br. Reg.-ton. 

Vid krigsutbrottet beslagtogs i centralmaktshamnar 
från krigsutbrottet t. o. m. elen 31

/ 12 1915 sänkt 
173,500 

genom krigsåtg __ ä_r_d_e_r--;:::-:·:-·=·:-:·-·_·_·-:-·-:-;·:-:·-·
7

. _· _· ~· ,· .:..·.:..·.;· _:.·_:.·_~1:.:,9::_2_:4;_:,1::_:2~1 
Summa till den 1

/ 1 1916 2,097,621 

Uneler 1916 sänktes eller förstördes: 

januari-februari ... ........ . .. ... . . 
mars-april ... .................... . 
maj-juni ..... . ............... . ... . 
juli-augusti .................. .. .. . 
septernber ...... . ............ . ..... . 
oktober ......... ... ............ .. . . 
november 
december • o •••••• • •••••••••••• o •••• 

Summa 1916 

238,000 
432,000 
219,000 
273,779 
254,600 
393,500 
408,500 
490,000 

2,709,379 

Summa till elen 1
/ 1 1917 

U n der 1917 sänktes eller förstördes: 

januari 
februari 
mars 
april 
maj • • • o •• o o ••• o ••••••••••• o •••••• o 

juni •••••• o o ••••••• •• ••••• o ••••• 

juli .. . . • ••• • •••• o ••• o •••••••••••••• 

augusti septernbe·r· ......................... . 
• • • o • • o •••••• o ••• o •••••••• 

oktober 
novembe~ .......... ...... .......... . 

••••••••• • ••••••••• o •••• •• 

december •••••• o •••••••••• o o •••••• o 

439,500 
781,500 
885,000 

1,091,000 
869,000 

1,016,000 
811,000 
808,000 
672,000 
808,000 
607,000 
702,000 

2,709,379 

4,807,000 

Summa 1917 9,490,000 9,490,000 

Tidsh ift i Sföviisendet. 

Summa elen 1/1 1918 14,297,000 

27 
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Världshan- V ärldshondelsflottan, däri inbegripet samtliga så\-ä l a ng. 
delsflottans- ·· 100 · t t d ··1 t' h t 

d 
· som segelfartyg av mer an r egis er ons ra'- 1g e , upprric]· re ucermg. · . t> ~ 

vid krigsutbrottet i juli 1914 i runt tal till 49,500,000 Bin. 
Härav voro: 

segelfartyg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4,100,000 
ångfartyg om 2,000 BRT eller mer ........ 34,000,000 

För ententemakternas tillförsel var vid krigsutbrottet i all
mänhet följande länders tonnage ej att pårälma: 
Tyskland (se nedan) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5,459,000 BRT. 
Österrike-Ungern . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,056,000 
Turkiet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133,000 
U. S. A :s insjöflotta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,353,000 
I Östersjön och Svarta havet inneslutna fartyg 700,000 

Summa 9,701,000 BRT. 

I världshandelsflottan ingående kustfartyg kunna ickr be
tjäna den utifrån kommande tillförseln, varför för dessa bör 
vidtagas en reduktion med omkring 2,500,000 BRT. 

Under krigets gång hava emellertid ententemakterna be
slagtagit, eller på annat sätt ställt till sitt förfogande , i Englands 
Italiens, Portugals, U. S. A:s, Brasiliens m. fl. hamnar upplagt 
tonnage, vilket torde uppgått till omkring 2,300,000 BH.T. 

Vad nybyggnaderna beträffar, gör England de största an
strängningar för att i någon mån söka neutralisera de lidna för
lusterna dels i följd av U-båtskrigets verkningar, dels på grund 
av minskade möjligheter att stapelsätta handelsfartyg. Eng
land har därför även här nödgats vända sig till Amerika, som 
åtagit sig att före utgången av 1918 till England leverera ej 
mindre än 2,

5 millioner ton. Enligt nyligen i Amerika fattade 
beslut kommer emellertid detta tonnage ej att levereras till 
Encrland utan i stället att införlivas med den amerikanska b , o 

handelsflottan, som därigenom är beräknad att inom 1918 ars 
utgång stiga till den ansenliga siffran 9,200,000 BH.T. 

Dessa förhoppningar torde emellertid knappast komma att 
uppfyllas. Nybyggnaderna i England och Amerika visa näm· 
ligen under de senaste åren följande siffror: 

1914 
1915 
191 6 
1917 
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England: 
1,7 22,000 

649,000 
582,000 

1,163,474 

Amerika: 
230,000 BRT. 
270,000 
531,000 

1,000,000 

Summa ±,116,47± 2,031,000 BRT. 

I Frankrike ligger skeppsbyggnadsverksamheten i stort 
sett alldeles nere, och e tt högst betydande tonnage uppgives 
Jigga upplagt i franska hamnar, som det uppgives på grund 
av bristande reparationsmöjligheter, men av allt att döma sö
ker den franske skeppsredaren att spara si tt tonnage för kom
mande, bättre tider. Under 1915-1916 nybyggeles sålunda 
blott omkring 80,000 BRT. 

I Italien sjösattes under 1915 blott 22,000 BRT. och un
der 1916 60,500 BH.T. England söker emellertid uppmuntra 
Italiens skeppsbyggnaclsverksamhet, men U -båtarna i Medel
havet förhindra leveransen av byggnadsmaterial. Uppgifter 
för 1917 ~iro ännu ej kända, men torde icke bliva särdeles 
uppmuntrande. 

Japan, som nu erövrar Englands sjöfart på Stilla havet, 
Australien och Indien, har på ett storartat sätt stegrat sin 
skeppsbyggnadsverksamhet. 1915 nybyggeles sammanlagt 
98,000 BRT.; 1916 steg resultatet till 246,000 och under sist
förlidet år hava 400,000 BRT. gått av stapeln på japanska van·. 
Det japanska tonnaget reserveras emellertid nästan uteslutande 
för utnyttjande av de konjunkturer, som kriget spelat .Japan i 
händerna, och som de icke goclYilligt lära låta avhända sig, 
då fred inträder. Visserligen har ententen, särskilt Frankrike, 
sökt förmå Japan att ställa en mera avsevärd del av örikets 
handelsflotta till dess förfogande, men dessa försök hava i stort 
sett misslyckats. I stället har ententen för hög betalning fått 
Brasilien att utlämna dess till omkring 600,000 BRT. uppgå
cncie centralmaktstonnage. 

De skandinaviska staternas och Hollands nybyggnader un
der o aren 1914- 1917 torde tillsammans kunna uppskattas till 
Ginkring 1,s millioner BRT. . · 
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Under tiden augusti 191-!-1917 har sålunda Yärlclshan. 

delsflottans ökning uppgått till omkring 7 ,s millioner ERT .. men 

härav torde seelan krigsutbrottet högst .J- millioner ERT . kom. 

mit dc engelska förbindelserna till direkt nytta. 

Kort före krigsutbrottet b eräknade norska Veritas he]Q 

världens fartygsförluster till 0, :; millioner ERT. årligl'n . Pllcr 

omkring l o/o på Yärldstonnaget. 1913 beräknades sålunda för

lusterna till 502,000 ERT. Lloyds register kom ungcliir till 

samma resultat, men Germanisch e Lloyd beräknade el etta år 

658,000 ERT. Redan 191-! stega förlisningama till n iira 1 

million ton , eller 2 7r på Yärldstonnagel, vilket torde motsvara 

minst 4 ·'7c beträffande det England trafikerande tonnaget. Se

dan dess hava emellertid nya minfält tillkommit, de clriYandc 

minornas och \Takens antal ökats, förhud för lanternors nytt

jande utfärdats, och sjöfarten har genom tid efter a nn an utl'är

cladc engelska order in counsil tvungits att använda färchö.gar 

och tillämpa manövrcringsbestämmelser, som i hög grad ut

sätta den fredliga samfärdseln för fara. Därjämte får icke 

förbises att fartygens underhåll i m ånga fall torde bliYit åsido

satt a v brist på arbetskrafter och dockningsmöjlig heter. Man 

torde under dessa förhållanden icke göra sig skyldig till över

drift, om förlusterna av detta slag beräknas till 2, 5 7c på världs

tonnaget, Yilket motsvarar minst 5 % beträffande fartygen 

gående på engelska hamnar. 

A andra sidan har avgången på grund av utrangering, 

som under fredsåren plägar uppgå till omkring l o/o, gi\·etvis 

under kriget nedbringats till elen minsta möjliga, och i många 

fall hava förut slopade fartyg genom tonnagenöden åter kom

mit till h eders . Men, såsom OYan nämndes, kanuner denna 

minskning att återverka ofördelaktigt på annat håll. Utrange

ringsprocenten torde sålunda icke böra sättas högre än 0,:; o/o 

a v världs tonnaget. 

En sammanställning av ovanstående 

jande resultat: 

utredningar ger föl
Millioner 

ERT. 

Världshandelsflottan i juli 1914 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49,;;o 
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Avgår: 

Centra !makternas tonnage ............ _ . . . 6,n:; 

l]. S. A. insjöflotta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,3 :; 

I Östersjön och Svarta havet . . . . . . . . . . . . 0, 70 

smärre kustfartyg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,50 

Av ententen heslagtaget cen tralmaktstonna ge . . ... . . . 

Ententens och neutralas nybyggnader ... . .... _ . ... . 

Förlisningar, beräknade efter 2,, % uneler 3 1 j2 år ... . 

Utrangeringar • •• •••• •• o • • ••••••••••• o •••• • •• ••• 

- 12,2() 

37,~() 

+ 2,30 
+ 7,so 

47 ,40 
- 4 ,20 

43,2() 

- 0,84 

42,3G 

Avgång genom centralmakternas åtgärder . . . . . . . . . . - 14,ao 

Till världstrafikens förfogande den l januari 1918 28, 0a 

I runt tal har sålunda världshandelsflottan intill den l ja

nuari 1918 minskats m ed 11 millioner ton , alla forcerade ny

byggnader till trots. 

Det i utomeuropeiska fanatten engagerade tonnaget be

räknades i början av 1917 till omkring 5 millioner ton, och till 

ungefär 4 millioner uppgår det neutrala tonnage, som icke sH'tr 

till ententens förfogande . 

Italiens och Frankrikes handelsflottor erfordras helt och 

hållet för de egna ländernas behov, och, vad sistnämnda land 

beträffar, har England till Frankrike nödgats utlåna 700 fartyg 

på omkring 2,n millioner ton, men härav har l million ton 

li,lerfordrats uneler 1917 . Därjämte erfordras en icke obetydlig 

f10tta för underhållande av förbindelserna m ed den i Frank

rike kämpande engelska h ~iren, och de amerikanska trupp

transporterna till Europa sysselsiitta för närYarande (i jan. 1918) 

bl. a. 15 av de i U. S. A . beslagtagna tyska fartygen om tillsam

man 2'61,000 ton. Den l aug. 1917 beräknades de för Frankrike 

~i sponibla fartygen till 3,461,000 ERT. , varav staten förfogade 

over 3,2 millioner ton. Frankrikes samtliga behov krävde dock 
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enligt beräkningar minst 4 millioner ton, och under dessa 

förhållanden tillgrep man rekvisitionering av neutrala handels

fartyg och förhyrning av tonnage från Brasilien. 

Dc av nyssnämnda anledningar erforderliga reduktionerna 

uppgå tillsammans till omkring 14,4 millioner ton, varigenon
1 

återstår till Englands disposition den l januari 1918 h ögst 13,, 

millioner ton. 

Men allt detta tonnage står ingalunda till den engelska 

handelns förfogande. Redan från krigets första dagar har en 

belyclandc del varit bunden för rena krigsiindamål, såsom hjiilp

kryssare, lasarettsfartyg, trupptransportfartyg m. m ., och för 

dylika ändamål tog enbart England i anspråk ej min dre iin 

10 millioner ton. Nu har emellertid tonnagenöden tvingat en

tentemakterna att inskränka detta tonnage. I januari 1917 

skrev emellertid >>Daily Chronicle >> att >>alla fartyg över 1,000 

ton tillsammans representera 16,8 millioner ton, att över hä lf

ten av denna summa tages i anspråk för militära ändamå l, 

oeh att således det till handelns förfogande återstående tonna

get knappt uppgår till 7 millioner ton.>> Då ententen vid ifrå

gavarande tidpunkt borde disponerat åtminstone 5 millioner 

ton mera tonnage, än vad nu, ett år senare, är fallet, så för

står man, att >>N ewyork Tribune >> nog har rätt, då en dess 

korrespondent i England skriver, att >> cle svdrigheter U-båts

kriget förorsakar kunna ej mälas svart nog. ,, 

De här ovan angivna, av krigsåtgärder förorsakade för

lusterna äro uteslutande hämtade ur tyska officiella rapporter, 

vilka, trots deras t. o. m. av en sådan tidning som >>Morning 

Post» erkända vederhäftighet, dock givetvis kunna vara be· 

häftade med felaktigheter. Det är nämligen uppenbart, att den 

n umera allmänt införda bestyckningen av ententens handels

far tyg och de talrikt förekommande U-båtsfällorna m ången 

gång gör det omöjligt för U-båtschefen att med säkerhet kon· 

statera anfallets slutliga resultat. Otvivelaktigt hava åtskilliga 

av de jämlikt rapporterna såsom sänkta upptagna fartygen åter 

lyckats uppnå hamn , men därmed är det onda ingalunda a\'· 

hjälpt, ty under nu i England rådande förhålland en ];:an 
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ett fartyg m ånader få vänta på reparationsmöjligheL 

l]nder denna tid är det i varje fall försatt ur tjänst. Såsom 

kontroll torde det därför vara av intresse att granska ännu ett 

engelskt pressuttalande från slutet av januari 1917, vilket lyder : 

,Del för England för närvarande användbara tonnaget kan 

anslås till omkring 20 millioner BRT. Därav äro minst 8,6 

millioner rekvirerade för militära ändamål, 0,5 million är sys

selsatt i kustfart och l million torde ligga uneler reparation eller 

vara för tillfället oanvändbart. Omkring 2 millioner ton måste 

segla för bundsförvanterna. Återstår sålunda högst 8 millio

ner engelskt tonnage till disposition för Englands förseende 

med förnödenheter.>> 
»Om man undersöker statistiken över trafiken på engelska 

hamnar, blir dock resultatet ännu mindre. Enligt denna seg

lade från juli till september 1916 blott omkring 6,15 millioner 

ton engelskt tonnage på England. I övrigt kan det tonnage, 

som k onuner till England, beräknas till 0,9 millioner ton från 

bundsförvanterna och 3 millioner ton från de neutrala. Allt

sammans således högst 10,75 millioner ton, som kommer engelsk 

handel till godo. >> 
F råndrages bundsförvanternas och de neutralas tonnage 

ÖYerensstämma dessa båda uppgifter på 0,25 millioner ton när. 

Här vidfogas engelska amiralitetets uppgifter beträffande 

in- och utklarerade fartyg, fartygsförluster och misslyckade 

lJ-båtsanfall, allt enligt »Times>>. 

Då i frågavarande tabell saknar närmare uppgifter beträf

fande dc sänkta fa rtygens tonnage, kan det synas som om dess 

värde skulle vara ganska ringa. Tid efter annan hava också 

större krav på öppenhet i detta avseende från olika håll blivit 

framställda, men från regeringsbänken har detta alltid vägrats , 

under föregivande av militära skäl, vilka väl närmast skulle 

avse upplysningar till fiendens nytta. Som bevis på den här

igenDm rådande osäkerheten i engelska allmänhetens uppfatt

ning m å nämnas, att förlusterna under tiden januari- juli 1917 

av pressen uppskattades till omkring 2 millioner ton, av Mr. 

Ilunciman till l 1
/ 4 million ton högre, därest sänkt allierat och 
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neutralt tonnage medräknades, och av Lord Charles Beresford 

till omkring 4 millioner ton_ Tyska rapporterna angiva något 

över 5 millioner ton. 

Nu är emellertid att märka dels att dc officiellt tillkänna

givna sänkningarna endast gälla brittiska handelsfartyg, sålun

da icke i amiralitetets tfänst gelene/e lwndelsångare, dels att 

såsom sänkningar endast medtagas sådana fall som avse total

förlu st, utan någon som hälst utsikt till bärgning, dels slutligen 

att tillkänn agivna tonnageförluster beräknats >> netto ». Det sy

nes därjämte kunna sättas ifråga, huruvida de av tyska kapare

kryssare sänkta fartygen äro upptagna i amiralitetets officiella 

förlustsiffror, ty dessa äro i varje fall icke som regel » sunk 

by mine or torpedo». 

»Times» för den 15 december 1917 blottade en del av vad 

allmänheten länge anat. Tidningen påvisar sålunda, hurusom 

under rubriken »misslyckade anfall », även upptages ett stort 

antal fartyg, som torpederats, men i skadat tillstånd lyckats 

nå hamn eller satts på land och därför betraktas såsom »an

fallna utan framgång ». Den engelska parlamentsledamoten 

och skeppsredaren Mr. Houston har härtill ytterligare fogat 

rien anmärkningen, att alla tonnageförluster meddelas i »netto

tonnage », d. v. s. den verkliga förlusten minskas med under 

samma tid nybyggt, reparerat eller nyförvärvat tonnage angi

vet i brutto! På så sätt låter det sig väl tänkas, att 5 millioner 

sänkt bruttotonnage av alla slag kan, efter dylika avdrag, mot

sYara 2 millioner engelskt »nettotonnage ». 

Men en ofullständig uppgift kan mången gång genom kom

hination med andra uppgifter resultera i värdefulla slutsatser. 

Den 10 maj 1917 lämnade Lord Curzon i överhuset föl

jande upplysningar rörande brittiska ånghandelsflottan: 

I slutet av juni 1914 ägde Storb1ittanien och dess kolonier 

10,124 å.ngare större än 100 ton med ett sammanlagt tonnage 

a va v 20,523,706 ton. 

I december 1916 voro motsvarande siffror 9,757 ångare 
0 U1 tillsammans 19,765,516 ton. 

I slutet av juni 1914 ägde samtliga andra länder 1-!,320 
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ångare större än 100 ton med ett sammanlagt tonnage av 

24,880,171 ton. 

I december 1916 voro motsvarande siffror 13,749 ångare 

om tUsammans 24,002,943 ton. 

Tages endast i betraktande ångare större än 1,600 ton, 
vilket är det minsta tonnage, som med fördel kan användas 
j oceantrafik, visar det sig att Storbrittanien i juni 1914 ägde 
3,900 sådana ångare om tillsammans 16,900,000 ton. Den 31 
januari 1917 voro motsvarande siffror 3,540 ångare om till

sammans nära 16,000,000 ton. 
Dessa 360 förlorade större ångare skulle sålunda endast 

uppgå till 900,000 ton, eller i medeltal per ångare blot~ omkring 
'2 500 ton under det att detta medeltal för samtlzga större 
e~1 gelska ångare blir 4,350-4,500 ton. Med det betydande ma
terial, varur medeltalet framgått, är en dylik divergens icke 
mö]"lio· utan måste dessa Lord Curzons uppgifter vila på oli ka 

. bl 

beräkningsgrunder. 
Med de betydande tal, varom här är fråga , torde man, be

träffande denna kategori ångare, ganska lugnt kunna riikna 
med 4 400 ton som medeltal. Mr. Runciman har för engelska 
hande{sångare godtagit förlustsiffran 2 millioner för tiden .i~
nuari-juli 1917. Engelska officiella rapporter upptaga for 
denna tid 459 större ångare, vilket med 4,400 tons medeltal 
ger 2,020,000 ton, alltså så nära överensstämmelse, som rim
Jiotvis kan beoäras. Härav torde man kunna draga den slut
s:ts, att de off~ciella engelska uppgifterna icke äro oriktiga, f'ör 

sel vitt man noga helller i minnet, vad de avse. 

Nu meddelade ,Daily Telegraph" i oktober 1917, att, då 
det oinskränkta U-båtskriget började, 1,500 ångare på mer än 
1 C.OO ton stodo den privata handeln till förfogande. Av dessa 
a~ 1gare hava mr under ett års U -båts krig, enligt officiella engel

ska rapporter, 824- fartyg blivit sänkta, motsvarande 55 o/o a~ 
det vid U- båtskrigets början för privat handel avsedela antalet. 
Räknat med nyssnämnda medeltal uppgår denna förlust till om
kring 3,625,600 ton, och 6,600,000 ton skulle vid U-båtskrigels 
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börj an stått till handelns förfogande , inbegripet det till Frankri
];,e utlånade tonnaget. Då amiralitetet vid denna tidpunkt iinnu 
torde hava förfogat över 9 millioner ton, återkomma vi på 
denn a väg till 15,600,000 ton, vilket ganska nära överensstäm
mer med förut angivna siffror. 

Det av amiralitetet disponerade tonnaget uppgick vid U
båtskrigets början till omkring 9 millioner ton, eller 2," gånger 
handelstonnaget. Om också den alltjämt stigande tonnage
nöden tvingat en del av hjälpkryssarna att återgå till fredliga 
uppgifter, har dock det inbördes förhållandet mellan dessa 
lwtegorier fartyg knappast undergått någon avsevärd föränd
ring, ty man måste antaga, att hjälpkryssaren i regel varit bättre 
rustad för att kunna avvärja U-båtsfnran, och alt förlusterna 
bland dem därför varit proportionsvis mindre. Med ledning av 
ovanstående siffror torde förlusterna bland hjälpkryssarna och 
andra i amiralitetets tjänst gående fartyg kunna uppskattas till 
omkring 2, 0 millioner ton. Med tillägg för 273 ångfartyg un
der 1,600 ton, segelfartyg och 172 fiskefartyg samt m ed kor
rektion för torpederade, men ej sänkta fartyg, torde förlusterna 
fi:ir engelskt tonnage under 1917 knappast kunna sättas lägre 
än 6, 5 millioner ton. 

Härtill skall läggas övriga krigförandes och neutrala sta
ters sänkta tonnage. Flerfaldiga såväl engelska som tyska upp
gifter giva vid handen, att av allt sänkt tonnage är omkring 
70 ')a. engelskt. För att komma till 1917 års totala skörd bör 
sålunda ovanstående siffra ökas med 43 %, vilket ger omkring 
9,s millioner ton. De tyska officiella rapporterna uppgiva den
na siffra till 9,490,000 ton. 

Huru länge skall ententen ännu kunna uthärda dessa fruk 
tansvärda förluster ? Trots att U -båtarnas mål stadigt förmin
skas i antal , trots spärrnät, U-båtsfällor , handelsfartygens ge
nomförda bevärande och deras sammanförande i konvojer och 
trots att 4- 5,000 u-båtsjagare och patrullfartyg ständigt ar
heta på U-båtens bekämpande, förmärkes ingen nämnvärd ned
gång i sänkningarna. De så högljutt och ständigt återkom
illande påståendena från den engelska premierministern Lloyd 
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George, att man nu vore herre över U-båtsfaran, att för sYars. 

åtgärderna nu haft väntad framgång, och att de tyska U-hals

förlusterna vore oerhörda, måste uteslutande anses avseelda för 

en okunnig allmänhet. Otvivelaktigt hava U-båtsförluslcrna 

ökats. Under första delen aY 1917 belöpte dc sig till i m edeltal 

3 U-balar pr månad , vilket sedermera något stcgrals, men 

samtidigt färdigställdes mer än 10 nya båtar i manaclcn, 
·rr d yllcr·lJ.~;!''I'e stcf!r·ats, o c h ,.1·cl en Sl Ta, son1 SC enncra v" v 

1917 års slut står Tyskland berett att utsända ett obekant 

antal båtar av en ny typ om 3,000 ton, bestyckad med 15 cm. 

kanoner. U-båtssänkningarna kunna icke uppväga nybygg

naderna, därom äro även engelska fackmän övertygade. Frå

gan gäller då: kunna nybyggnaderna av handelsfartyg crsälla 

förlusterna? Resultatet av 1917 års ansträngningar svarar h~ir

på otvivelaktigt nej , och vad kommande år beträffar, har man 

i Englm~d i hög grad satt sin tillit till Amerikas förmåga alt 

under 1918 nybygga utlovade 6 millioner ton. Men inom engel

ska fackkretsar anses detta hopplöst, sedan numera tillståndel 

inom detta lands skeppsbyggnad, med alla dess misstag, öppet 

blottats. »The Syren and Shipping » anser, att 2 millimwr ton 

~ir det högsta , som Amerika kan förväntas framställa uneler 

1918, och vad betänkligare är, delta tonnage kommer ick l' att 

levereras till England, utan skall ingå i landets egen handels-

flotta. 
Men även om Amerika, sedan de första missgreppen rät-

tats och dess skeppsbyggnadsorganisation fulländats, skulle 

bliva i stånd att driva fartygsbyggnaderna ytterligare i hiijclen, 

bör också ihågkommas, att ententens behov av tonnage lmdcr 

krigets fortgång blivit allt större. Ty i den mån de curopL•iska 

hjälpkällorna utsina, och Frankrikes tappra arme förbl iider, 

tvingas ententen att i allt högre grad anlita Amerikas och and_ra, 

mera avlägset belägna kraftresurser. Men då de huvuclsa1~1 1 ga 
förbindelselinjerna utsträckas till 3,000' och därutöver , ol;:G: 

tonnagebehovet i förhållande härtill, och det torde bliYa 5~ 
trängande, att det kommer att utgöra en avgörande faktor 

1 

avseende å möjligheten av krigets fortsättande. 
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Dessa jätteansträngningar för U-båtskrigets bekämpande 

innebära sålunda ej blott att de allierades örlogstonnage fler

dubblats och erfordrat en personalökning, som uppgår till flera 

hundratu sen man, utan skeppsbyggnadsniclustrien binder i hem

Jandet en lika talrik arbetarcstam, som varit Yäl behövlig vid 

ersältandet av lidna förluster Yid fronten. Samtidigt som dennn 

forcerade skeppsbyggnad kräver framställandet av ökade mäng

der av stål, timmer, kol m. fl. materialier, vilkas transport 

kräver ytterligare tonnage, bliYa dessa materialier undandrag

na krigsmatcrielindnstrien. På så sält försvagas de allierades 

front å fastlandet, och U-båtskrigets förlamande inverkan sät

ter sin prägel på ententens hela krigföring. 

Sistlidne december förklarade förste amirali tctslorclcn, vid 

ett i unelerhuset hållet anförande, alt »\Ye must have ships, morc 

ships and still more ships », och premiärministern framhåller 

24 timmar senare: »segern beror på tonnage, och tonnage är 

seg en. 
I denna hårt beträngda situation har England nödgats dra

ga sina handelsfartyg hem från imperiets periferi och till dess 

centrum, enär moderlandets behov av livsmedel gör det ound

gängligt, att allt disponibelt tonnage användes på möjligast 

korta router. 
Det n eutrala tonnaget utgör nu de sista reserverna i ton

nagekriget, och för att helt utnyttja dessa i Englands och en

tentens tjänst hava inga medel lämnats obegagnade. Lord 

Pahnerston's >> right or wrong, my country» har blivit Englands 

och Amerikas motto vid deras strävanden för upprätthållandet 

av »th e freedom of the seas ». Utrymmet medgiver icke ett 

ingående på de högeligen intressanta aktstycken i denna fråga , 

som under det gångna året sett dagen, men ett av dessa, en 

»order in counsib av den 21 februari 1917, torde slagit alla 

dittills tänkbara rekord, genom att deklarera alla hav till krigs 

zoner. De neutrala fartygen hava från nämnda dag ingen an

nan rä tt än den England kan finna med sin fördel att bevilja 
dem. 

U-båtskri
gets åter
verkan på 

neutrala 
stater. 



- 40!-

Bestämmelsen var av följand e innebörd: 
Varje fartyg, som påträffas på öppna havet på resa till 

eller från hamn i neutralt land, som erbjuder möjlighet till fö r

bindelse med fientligt territorium, utan att man behöver an

löpa brittiskt eller allierad makts territorium, skall till s vida re 

lärklaras föl'Cl gods till j'i enllig destinationsort eller uv j'ienlli[Jt 

ursprung och skall införas i hamn i och för undersök ning och 

om så skull e visa sig nödigt, underställas prisdoms lo l. 
Varje fartyg , som transporterar gods m ed fientli g destina

lionsort eller av fi entligt ursprung, är h emfallet till uppbrin

gam/c och kondemnering. 
Gods, som vid undersökning av fartyg visat sig vara av 

fientligt ursprung eller hava fientlig destinationsort, är hem

fallet till J,ondemnering. 
Sådana maktbud påbjudas under föregiven kamp fiir the 

freedom of the seas »! 
Ungefär samtidigt härmed utfärdade engelska regeringen 

ett m emorandum »för uppmuntrande av den neutrala sjöfa r

ten », vilket under namn av >> Regulations \Yith respect to Nor lh 

Sea freigh ts >> hade följande lydelse: 
»De nyligen av tyska regeringen vidtagna skärpningarna 

av U-båtskriget hava tvungit H . M:ls regering att förän dra dc 

rrällande b estämmelserna beträffande frakterna på Nordsjön. 
o 

Följande bestämmelser bliva därför gällande: 
Fartyg, som ankomma till Storbrittaniens hamnar med full 

last av varor, godkända av H. brittiska majestäts regering oc h 

som lämnat skandinaviska hamnar efter datum för den tysl;:a 

U-båtkrigföringens proklamerande, komma att tillåtas intaga 

kollast, naturligen under förutsättning att licens erhållits fö r 

återresa med sådan till deras hemland. 
Som regel äro följande godsslag att räkna till ovan åsyf· 

tade kategori av godkända varor, nämligen trä och träYaror, 

b eck, livsmedel, nitrater och andra kemikalier, järnmalm, kiser, 

järn och stål~ Andra laster kunna event~1ellt ävenledes komma 

att godkännas, men i så fall måste på förhand ansökan om 
sådant godkännande göras hos H. M:ts legation i StockhollU · 

-405-

Fartyg, som anlända i ballast (ej fullastade räknas som 

gående i ballast) komma att er hålla tillstånd att avgå med kol

last till svensk hamn efter att hava fullgjort två resor till Lon

don eller till fransk hamn vid Kanalen med kollast ell er en 

resa med kollast till fransk Atlanthamn och återresa till Stor

brittannien med järnmalm. 

Stockholm, brittiska legationen den 11 februari l 917 .» 

Den tyska blockaden utnyttjas här såsom förevändning 

för tvångsåtgärder i avsikt att ställa det n eutrala tonnaget i 

ententens tjänst. Med hänsyn till den utomordentliga elastici

teten av de härvidlag använda engelska m etoderna kunde man 

redan från början förutspå försök att tvinga det genom av

gångsförbudet drabbade tonnagets redare att permanent ställa 

detsamma till engelskt förfogande. Fantasien tycktes kanske 

djärv hos dem, som väntade sig åtgärder , genom vilka släp

pandet av ett fartyg från engelsk hamn gjordes beroende av 

att annat likvärdigt tonnage hade anlänt eller var på väg till 

sådan hamn, men därhän gick det dock snart, och än m er 

skulle följa. Sålunda förklarade den engelska blockadmini

stern, Lord Robert Cecil , i parlamentet den 20 augusti 1917, 

att engelska regeringen är av den uppfattning, att neutralt ton

nage, som seglar på hamnar tillhörande Englands fiender , efter 

kriget skulle behandlas på samma sätt som den fientliga sjö

farten, och fartyg, som förblivit upplagda i neutrala hamnar, 

måste betraktas såsom understödjande Englands fienders kri

giska mål. 

Detta är det engelska neutralitetsbegreppet 1917! En neu

tral redares plikt skulle sålunda vara att ställa sina fartyg i en

tentens tjänst! 

T rots den behandling, som svensk sjöfart sålunda blivit 

Underkastad, och ehuru svenska legitima varor till högst bety

dande värden sedan januari 1917 alltjämt legat beslagtagna i 

engelska hamnar och trots den världshunger efter tonnage, 

som råder och länge kommer att råda efter slutat krig, står vid 

årsskiftet det alltjämt n eutrala Sverige i begrepp att följa dylika 

neutralitetsbegrepp och till ententen utlämna 100,000 ton frakt-
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rnm, eller den för nän·arande för Tysklands fiender mest efter
strävade kontrabandsartikeln, och detta mot en mycket osi1kcr 
utsikt till vederlag i varor, som på intet sätt äro för SYl'rigc 
oundgängligen behövliga. . 

100,000 ton förlänger emellertid U -båtsknget blott en Wcka, 
och de neutrala hjälpkällorna skola snart utsina. Då är pro
blemet reducerat till det mindre komplicerade specialfallet: 
sänkning kontra nybyggnad. Löses det~a pr:ob~en: l~H~d led
ning av det material, som 1917 års U-b_atskng r osa r~kt mått 

l .. t sao sl·all 1-esultatet komma att vrsa en manathg nctto-an1na, -.c " 

förlust av minst 400,000 ton. Under ett Yisst oundgängligt ~n~-
. 1 ]·a11 E 11 crlar1d aldricr låta det komma. Var detta 11lll1l-nln1un ~" b' " o .... 

[.. ·· - ·ar·ar1de ]1" craer är svårt att säga, men ett ar sul~crt: n1tnn or narv, " oo " " 
långt avlägset lan det munera e_i vara, och stri_:Ien mel-~cm sr"inl~-
ning och nybyggnad I.:cm icke sluta på mer Clll ett satt. 
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Diskussion med anledning av årsberättelsen. 

Ledwnoten E. H ägg. A v den i årsberättelsen lämnade 
redogörelsen för Öseloperationerna får man ett starkt intryck 
av det nutida langskjutande sjöartilleriets förmåga att på stort 

· avstånd göra sig gällande gent emot kustbefästningar m. m. 
Operationerna i fråga giva i det avseendet ett annat utslag än 
exempelvis Dardanellerföretaget, där forten ej togo större skada 
av elden från det engelska sjöartilleriet. Måhända beror detta 
i mycket därpå, att Öselterrängen är relativt flack, medgi
vande goda nedslagsobservationer. 

F örklaringen må vara vilken som helst; händelseförloppet 
leder emellertid tanken på, huru det skulle komma att ställa 
sig för Karlskrona, därest stad och varv beskjötes - säker
ligen m ycket effektivt - av fartyg, vilka på grund av det 
stora avståndet redan vid något disig luft ej skulle kunna 
skönjas från fästningslinjen. 

Slnllle vi kunna möta ett dylikt angrepp genom att på 
öarna bygga ytterligare haubitsbatterier eller uppställa kraftiga 
flackbanepjäser? Sannolikt icke, ty frånsett nyss påpekade 
siktförhållanden har erfarenheten från striderna vid Flanderns 
kust ådagalagt den ringa träffsannolikheten mot fartyg på 
avstånd, rörande sig omkring 20,000 meter och däröver. 

Skulle Yi måhända kunna emots~itla oss en beskjutning 
av här antydd art genom omfattande utsjöminering 9 Års
berättelsen giver svar på den frågan; däri påvisas nämligen, 
att mineringars befintlighet och belägenhet ganska lätt fast
ställas genom flygspaning och att mineringar, därest de ej för
svaras av snabbskj utande artilleri, utan sYårighet undanröjas 
genom minsvepning. 

Tidskrift i Sjöväsendet. 28 
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Man får ej heller förbise, att vidsträckta minering;n till 
sjöss utanför Karlskrona skulle komma att i hög grad 111 _ 

skränka våra u .-båtars operationsfrihet. 
I årsberättelsen framhålles, huru svårl det visal sig Yar;1 

att blockera en betydligt underlägsen men med u.-hålar och 
jagare väl förseeld sjöstyrka, även om denna blott h;~r ett ut
lopp från operationsbasen iil sitt förfogande. Det vtll synas, 
som om man i detta uttalande kan finna det rätta svaret på 
frågan, huru man på bästa sätt skall kunna förhindra en dTck
tiv beskjutning av Karlskrona. 

Med andra ord: fästningens försvar måste i långt hiigrc 
grad än vad nu är fallet baseras på rörliga sjöstridskrafte r, 
framför allt u.-båtar. Därjämte måste sådana anordningar 
vidtagas, att av fästningens artilleri stödd minsvepning ay ut
loppet oavbrutet kan äga rum. Härigenom möjliggöres Yf1ra 
u.-båtars fria ut- och inlöpande. 

Enligt mitt förmenande är bildandet av ett starkt u.-h[lls-
försvar och ett väl organiserat minsvepningsförband de utan 
jämförelse viktigaste försvarsåtgärderna till sk~dd ~~)r hiirYa
rande örlogsstation. I saknad därav bliva övnga fo rsvarsan
stalter mer eller mindre värdelösa, ty de kunna icke förhindra 
en effektiv långdistans-beskjutning av Karlskrona stad och varT. 

Ledamoten Bolling. Ehuru jag ej ännu haft tillfiilk t;1ga 
del av här föreliggande redogörelse för Ösclföretaget, brr jag 
med anledning av ledamoten Häggs yttrande få framh;\l~a , 
att elen snabba framgången vid Ösel för tyskarna sannohkt 
till mycket stor del har berott på den inom ryska kustfiirsva
ret vid den tiden rådande desorganisationen. Det lär till och 
med hava varit så illa beställt, att kustbatteriernas betjänings-

. f " } tt .. l "}t ]JCll manskap vägrade att skjuta, om det eJ IC '- e · sars '-l o , t 
ningebelopp för varje skott. Försvaret var med ett ord sa~~111 ' 

l tb f .. t · v·1rdc att några allmängiltiga slutsatser om ms e as mngars ' 
knappast därav kunna dragas. . 

Vad vår fästning beträffar, kan ingen förnelm, att artillc~:~-
försvaret just nu lämnar mycket övrigt att önska, medan P.la-
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5erna äro omoderna. Fiir alt fiirsvarel skall blh·a det bästa, 
behöves emellertid kraftiga artilleripjäser i land, och deras 
anskaffande är heroende av landets ekonomiska resurser. Det 
,·ore önskvärt, att dessa resurser i högre grad än hittills hi)rför 
utnyttjades. På en plats, där ett kustförsvar uneler alla för
hållanden måste finnas , ~ir det billigare alt grunda det pa pjä
ser i land än på flytande fiirsvarsmedel. Träffsannolikheten 
på mycket stora eldavstånd vid de förra ~ir större än vid de 
~enare. Härmed har jag ingalunda velat underkänna u.-håts
vapnets stora betydelse även vid en kustfästning, diir det helt 
visst är välhehiivligt uneler de flesta förhallanden och desto 
mera i samma mån som artilleriförsvaret är underhaltigt. :\len 
att bygga våra kustfästningars försvar hun1clsakligast på u.
båtar i:ir icke riktigt. Mineringar äro emellertid även försvars
medel av synnerligen stort värde, ehuru det synes mig, som 
om vi hos oss hava varit böjda för att· anse dylika allt för 
farli ga för egna fartyg och därför låtit dem i för ringa ut
sträckning komma till anv~indning. De slora minfält tyskarna 
lagt ut bland annat framför sina egna kuster och flottbaser 
visa, aU centralmaktema hava funnit medel att göra minfälten 
trafikabla för egna u.-hfttar och andra fartyg, och då borde 
även vi kunna lyckas diirmed. Frågan om deras liimpli gas te 
lägen och flankering hör emellertid närmare utredas. Att 
dylika utsjömineringar kunna unelerhållas trots röjningar lära 
vi även av tyskarnas erfarenheter. Det hör även beaktas, att 
minor är ett jämförelsevis billigt försvarsmedel. 

Det är således min åsikt, alt vår härvarande örlaersstation , n 
Pa bästa sätt hör skyeldas genom fullt modernt kustartilleri 
samt med am-ändande av flyghålar för skottobsen-ationer på 
de mycket stora eldavstånden ävensom genom stora minerin
g~r utanför inloppen. Kan ett större antal u.-bttlar jämte iiY
~ga behöYliga torpPclfartyg ställas till förfogande cli1rj~imte , 
okar detta försvarsmöjligheterna avsevärt. 

.. Ledamoten E. Hägg ville icke bestrida, att försvaret ay 
Ose! legat i hiinderna på truppförband, som till stor del varit 
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desorganiserade. Det är emellertid ett faktum, att modernt 

sjöartilleri på avst:'ind av omkring 25 ,000 m. effektivt l,a 11 lll·

skjuta sådana föremål som elt örlogsYarv eller en stad. Det 

kan vidare m ed starka skäl ifrågasättas , huruvida etl efter 

våra förhållanden räknat relativt kraftigt fästningsartill eri P<i 

avstånd aY omkring 20,000 m. eller m era över huYu d tage t 

kan ernå effektiv eldverkan mot fartyg, i synnerhet med hi-in

syn till den vid nutida artileristrider alltmera till anYändninn 
b 

komna climbidningen. Här nämnda tvenne faktorer SYnas 

mana oss att tillmäta u.-båtsförsvaret Yid Karlskrona fibtninrr 
b 

en mycket stor betydelse. 

Tyska flottans uppgift att med minor försvara Helgolrinds

bukten måste på grund av såväl r ent militära som mil itiirgco

grafiska orsak er vara mycket lättare att fylla ii n en 11ppgift 

för vår flotta att genom utsjömineringar i egentlig bemärkelse 

försvara Karlskrona ~ Detta uttalande innebär emellPrlid ej, 

att vi skola avstå från försöket att genom till utsträckningen 

klokt avvägda utsjömineringar göra fan·attnet utanför E~ub

krona farligt för fiendens stora fartyg . 

Ledamolen Peyron. I föredragshållarens synnerligen för

tjänstfulla årsberättelse saknas uppgift om en mindre sjöstrid , 

vilken likväl är av så stort intresse att några ord böra n~imnas 

om densamma. Striden ifråga utkämpades i Otrantosundet 

den 15 maj 1917. 

Det är väl bekant att ententemakternas transporter till 

Saloniki till följd av u.-båtshotet i Medelhavet i stor u tsträck

ning måste dragas över Italien-Otrantosundet-Valona. Den

na förbindelselinj e tryggades genom en tät kedja av beval<

ningsfartyg. U.-båtsnät kunna endast i ringa mån komma till 

användning på grund av farvattnets stora djup. I Bari, Brin

disi, Valona, Korfu m. fl. platser befinna sig dessutom ständigt 

starka engelska, italienska och franska sjö- och luftstridskrafter. 

Sundets bredd är omkring 70 km. och avståndet fr ån dess 

mitt äro : 

till Bari 97' , 

» Brinclisi 38', 

>> Korfu 82' och 

>> Valona 19' . 
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Österrike-U nger,ns närmast Otrantosundet Jiggande bas 

Cattaro, har ett avstancl av 110' till sundet ' 

ö_. -U :s flottans strategiska läge gynn~de sålunda icke en 

o~ensrv m~t fö1.·.bindelselinjen ifråga, men dessutom kunde med 

sa ~~erhet :oru,Lsattas, a tt betydande ta ktiska s\·årigh eter skull e 

mota varJ e saclant förctaO'. Under ma 1· 1917 1, d Il ·l 
• , to L. 1a e eme er lic 

stn clsve r~.; samheten å Salonikifronten tillLagi L, och österrikisk 

flygspamng gav samtidigt Yid hand en , att en större tran sport

fl otta sammandrogs i syditaliensl-·l h"nln 'l. NT" l .. l' h 
.. 

L 'L " ' r. oc vane ro· eten 

att stora ententens förbindelser framtr·;'tdcl d" _,... ·l to! 
. .. . , ' c au or v1r c enna 

t1 dpunkt sarskilt kraftigt. 

Den .. 14 n.1aj avgingo 3 lätta kryssare av Novara-klassen 

samt 2 storre Jagare från Cathro för att "l 1 .. • 

• • • • , ' L . ' uppso {a OC11 om l110J-

hgt hUmletgöra den inrapporterade tran sportflotta 11 st ·l· · 
. . , . yr ,an , 

som. s~o d.und.:~· Ln11eskeppskapten von I-Iorlhy's bcffil , styrd e 

sydvar t h~.] hoJden av Korfu utan att lyckas upptäcka trans

p~rten; h.ar ~·ände Yon Horthy och satte nordlig kurs. Vid 

nud nattsLid slldades ett större antal bevakningsfaryg, en strid 

uppstod, varunder 15-20 beväpnade trawlare och trenn e 

transportfartya sänl-tes J l ~') f ' 
to L ' oc 1 m ec i- ·angar ombord fortsaltes 

- nordvart. Dagningen hade nu inbrutit och kort hiirlefter 

"~.rskoddes ri ikar i NV. Snart siktades sluO\·en av en fientli O' 

SJostyrka bestäcnde av Dartmouth Bristol 3 st ihl'' J- I· t> 

S'l . r") .. ' , • . L rens ,a ,rys-

s' re av "-:.uarto-klassen och 8 italienska och fransk·1 J."O'"r·e 

tyr]- f " l ' l ' "o" · 
'e or 1a landena vor o följande. 

Ententens: 

Darmouth : 5,300 ton ·, 8 s t. 1.; c111 . 1 
26 1 " '· · 51 mm. diicksp. , 

mo p. 

dä Bristol: 4,900 ton; 2 st. 15 cm. k., 10 st. 10 cm. k., 51 
eksp., 27 knop . mm. 

el" Quarto-typen: 3-3,600 Lon; :1-6 st. 12 cm. k., .JO mm. 

.acksp ., 28 knop. 

8 jagare. 
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Osterril,:e-U ngern: 

1\ioYara : 3,600 ton: 9 st. 10 cm. k. , 20 mm. däcksp. 2i 

knop. 
Ilelgoland: 3,500 ton; 9 st. 10 cm. k. , 20 mm. dii('ksp .. 

27 knop . 
Saida: ;~,500 ton; 9 st. 10 cm. k. , 20 mm. däcksp ., 27 knop. 

2 jagare. 
Ententens sjöstyrka hade alltså en ofantlig ÖYerlägsenlwt 

i artilleri. I fart YOro de båda motståndarna jämställda. För 
att ej h·ingas att upplaga strid på ctl avstånd, där f'icnd cns 
grövre artilleri, men ej de egna 10 cm. k., kunde göra sig r,i iil
lancle, höll v. H. genast ned mot de i täten gående engelska 
fartygen. Under den paralellstricl som snart därefter up pstod 
sökte italienarna e1wist hålla sig utanför 10 cm. k. po rlCe, 
engelsmännen upptogo därför egentligen kampen. Under 2 

1
1" 

timmar pågick artilleristriden, varunder Novara fick ansenliga 
skador. Angledningen bev avskjuten och fartyget nödgades 
stoppa. Saicla gick då upp och gav bogsering under det att 
Hegoland betäckte manövern och österrikiska styrkan kun de 
därefter fortsätta med 8' fart. Emellertid hade från båda sidor 
förstärkningar tillkommit i form av flygplan och ll.-båtar samt 
å österrikisk sida även ett antal jagare, och dessa hade ingripit 
i striden. Dartmouth försattes ur stridbart skick av en tysk 
u-håt, österrikiska flygplan lyckades med god verkan avfyra 
bomher mot fientliga jagare - av vilka 3 sänktes, troligen ~1\ 
artillerield, dessutom sänktes en italiensk ll.-båt i övervattens
läge, antagligen av eld från egen styrka. Då avståndet til l 
Cattaro v~u 12,000 n1eter syntes emellertid slagskeppet St. Georg 
utlöpa därifrån; och ententestyrkan, som dragit sig syd on1 
motståndaren, avbröt nu striden utan att hava utnyttjat de l 

taktiskt gynnsamma tillfället att krossa sin fiende. 
Striden är anmärkningsvärd därför, att under clensamll1'

1 

från b åda sidor stridskrafter pd, uneler och över vattnet sam

tidigt, planmässigt ingrepo. 
Striden Yisar ånyo förmågan hos lätta kryssare att kU1lll~ 1 

hålla ut i en artilleriduell. Den visar Yiclare betydelsen '
1
'' 
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lätta kryssare med hög fart för att kunna utföra en hastia 
raid m ot :ienclens förbindelselinjer, och den är slutligen et~ 
exempel pa. elen gamla sanningen, att elen som vill uppnå ett 
avgörande Icke får tveka om att välja sitt stridsavstånd med 
]1änsyn härtill .. v. Horthy var tydligen besjälad av Tegetoffs 
anda. ~v s~ort mt~·e;se är jämväl elen insats som under pågå
ende stncl gJordes tran luften och uneler vattnet, och det torde 
vara uppenbart, a.tt. u.-båtens och flygplanens taktiska ingri
pande uneler ett knhskt ögonblick räddade de österrikiska krys
sarna från förintelse. 

Ombord å Novara som lidit mest funnos 13 döda och 33 
sårade, å övriga österrikiska fartyg voro skadorna ä personal 
och materiel obetydliga. 

striden om herraväldet luften. 
Av löjtnanten vid K. Flottan F. G. A. Netzler. 

o Den moderna luftkampen har på sista tiden alltmera över
g~~t ~tt i likhet med striden till sjöss eller på land bli en kraft-
matmn !Z mellan de olika la··I'der·11as · ··· v ' • mgenJorer och vetenskaps-
män. 

Men om flygaren uneler luftstriden till stor del är bero
ende av sitt lanels tekniska ståndpunkt så är han doä l'ansl' e 
lhel"l .. . · ' " '"' '-

< an sma kamrater 1 skyttegravarna hänvisad till och tvin-
:ado att till det yttersta utnyttja alla taktiska faktorer för att 
rna ett lyckligt resultat. 

Dessa rent taktiska faktorer skulle då exempelvis utcröras 
av ut tt. o , 

a ny Jancle av ett gott utgångsläge vid stridens början av-
~ ssandet av det gynnsamma ögonblicket eller anfall mot fien

ens mest sårbara och oskyddade punkter. 
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De rent tekniska faktorerna äro alltså de, som härledas U\' 

maskinens egenskaper, såsom horisontell och vertikal hastighet, 

manöverförmåga och beväpning. 
Båda dessa i och för sig vitt skiljda faktorer äro dock till 

sammans avgörande för luftstridens utgång, som blir lwro\'n cl c 

av flygarens förmåga att utnyttja desamma. 
striden begynner således med att den ena parten m ed viss::t 

taktiska fördelar på sin sida - såsom t. ex. genom överrump

ling, anfall från större höjd, i formering eller hakifrån - an

griper motståndaren. Utgången blir beroende av i vad man 
de kämpande förstå att utny ttja sina taktiska och tekniska l'i'n·-

delar. 

s tridsmaskinernas tekniska egenskaper. 

De taktiska åtgärder, som av en flygare vid stridens iipp

nancle kunna vidtagas, bli helt naturligt beroende av nwski

nens tekniska egenskaper. Sålunda kan en maskin fritt vii tja 

att upptaga eller undvika strid, enelast om den besitter im'r

lägsenhet i fart. Och en maskin, som äger samtliga de fyra 

huvucleo-enskaperna hastighet, manöverförmåga, beväpning oc h 

stigfön~åga, tillåter flygaren att fullt utnyttja alla taktiska l'iir

clelar. En maskin, som blott besitter en av dessa egenskape r, 

kan många gånger icke ens tillgodogöra sig denna. Exempel

vis var år 1915 Voisin-biplanet med en 37 mm. kanon över

lägsen de flesta maskiner ur beväpningssynpunkt, men da cle_n
samma varken ägde någon nämnvärd fart eller manöverfo r-

c •• h .. 'd .. ') 500 Y'H det 
måga och ej kunde uppna storrc OJ an -, m ., ' .. 
praktiskt taget omöjligt att utnyttja överlägsenheten i bcvap-

ningen. 
Dc tekniska egenskaperna hos ett flygplan kunna emcHer-

tid i luftstriden tillgodogöras på olika sätt av olika flygare. ~n 
djärv och skicklict flygare kan t. o. m under gynnsamma for

hållanden besegr~ en fientlig, i tekniskt hänseende överli1gs~n 
maskin. Dock måste man fastslå, att teknisk fulländning ur 

den absolut säkraste vägen att ernå taktisk överlägsenhet i den 

moderna luftstriden. 
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Betydelsen av ovan nämnda fyra tekniska huvudegenska

per hos ett flygplan är givetvis beroende av den uppgift flyg

planet ifråga ~ir avsett att fylla. För stridsmaskiner torde ord

ningsföljden vara: fart , manöverförmåga, beväpning och stig

förmåga. Dc franska Nieuport- och Spadjagames framgångar 

böra nog få tillskrivas deras goda manöveregenskaper. 
Eldlednings-, fotograferings-, spanings- och mindre bomb

kastnings-maskiner, som ej besitta tillräddig fart för att und

vika strid med de snabba luftjagarna, måste för att kunnn verk

ställa sina uppdrag äga en tekniskt överlägsen defensiv beYäp

ning. Hastighet och manöverförmåga äro här icke av så stor 

vikt som hos luftjagarna . 
Luftkryssare för nattflygning erfordra återigen helt andra 

egenskaper, nämligen god bärighet, stor aktionsradie, goda 

landningsmöj ligheter m. m. 
H astigheterna hos dc moderna jaktmaskinerna har hittills 

varierat mellan 180-200 km. i tim. men uppges på senaste 

tiden närma sig 230 km. i tim. Denna i och för sig enorma 

fart skulle kunna uppdrivas ytterligare om man icke måste 

förse maskinerna med bärytor tillräckligt stora för att kunna 

lyfta sina 1,000 kg. upp till 5,000-6,000 m. höjd och dess

utom medgiva en tämligen riskfri landning . E ldledningsma

skinernas fart håller sig i allmänhet mellan 125 och 150 km. i 
tim ., nattflygplanens ännu lägre, varigenom större bärighet 
uppnås. 

Oaktat att manöverförmågan hos en modern jaktmaskin 

måste betecknas såsom rent av fenomenal och stigförmågan 

uppges ända till 3,000 m. p ö. 7-8 min., äro dessa faktorer ju 

dock icke slutgiltigt avgörande, utan måste beväpningen anses 

vara den utslagsgivande. 

Flygplanens beväpning under världskriget. 

Under krigets första skede spelade flygväsendel ej till
närmelsevis samma betydelsefulla roll för krigföringen som 

numera är fallet. Luftstrielen var då en sällsynt företeelse, och 
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flygplanens beYäpning bestod så gott som utesulande ay kar

biner och pistoler. 
Efterhand som ansträngning:;tr började göras att hindra 

fiendens spaning, nödYäncliggjordes emellertid en kraftigan· IH·

väpning, och redan på hösten 1914 uppträdde maskiner för

sedda med kulsprutor. Under den första tiden betjänades Yap

nen vanligen enelast as spanaren. 
På de franska maskinerna, som då till större delen voro 

försedda med »skjutande motor» (belägen bakom förareplat

sen), t. ex. typerna Fannan, Yoisin och Caudron, placerack~ 

kulsprutan jämte spanaren längst förut i sittkorgen, viikel liigc 

ju var synnerligen fördelaktigt för anfall men icke medg:l\· 

någon möjlighet till försvar mot en bakifrån eller från sida n 

anfallande fiende. 
De tyska maskinerna återigen, som merendels hade dr~\

gande molor, hade kulsprutan placerad akter om b~irplanen, 

rörlig i en ring runt passagerareplatsen. Ett på detta sätt upp

ställt vapen var sålunda mera ägnat till försvar mot en fiirfii l

jande fiende enär bärplanen ej medgåva skjutning föröwr . 

Vid dessa första försök med kulsprutor fritt uppställda om

bord pa flygplan gjorde man den erfarenheten, att träfTsiikn

heten var skäligen ringa, beroende av det bräckliga lavetlugl'l' 

vibrationer, obekväma anordningar för skytten, för lågt anl<il 

skott i banden, samt sist men icke minst de riktfel, som hl'll 

naturligt uppstodo på grund aY bristande erfarenheter on: detta 

speciella stridssätt samt sYårigheterna att handhava ett sa pa~~ 

tungt vapen vid maskinens stora hastighet genom luften. . .. 
Redan under juli mänad 191-1, således omedelbart lore 

krigsutbrottet, hade emellertid i Frankrike försök slutförls ml'cl 

fast inbyggda kulsprutor, som sköto mellan propellerblad_en. 

Firman i\Iorane-Saulnier hade då placerat en lätt HotchkJss

kulspruta pä ett av sina monoplan, där genom en enkel kugg

hjulsv~ixel impulser överfördes från motoraxeln till vapnets 

avtryckare sålunda, att vart fjärde van·, då propellern stod 

horisontellt - således var åttonde gång - ett skott avfyrades. 

Om såll'des motorn gjorde 1,200 v~UY i min. , avsköts mccl kul-
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sprutan 300 skott i min. Fördelarna av en dylik placering 

av vapnen YOro ju påtagliga: Vibrationerna minskades genom 

att kulspruta n erhöll ett fast underlag, och projekti lernns sido

avdrift borteliminerades genom att man sköt rätt föröver, vil 

l•et tillsammans bidrog till att öka träfTsiikerheten. Vapnet 

var dessutom hitt att hantera och kunde utan svåtighet skötas 

av föraren ensam samtidigt med manöverspaken, varför sy

stemet också till en början kom till användning företrädesvis 

på ensitsiga jaktmaskiner, där hela maskinen med lätthet kun

de kastas i riktning mot fienden. Dc första sålunda beväp

nade jagarna uppträdde redan i september 1914 på franska 

sidan . 
Ovan nämnda syslem med enkel kugghjulsväxel visade 

sig dock lida <W syagheten alt vid efterbrännare kulor ibland 

träffade propellerbladen. Denna eventualitet borteliminerades 

av den franske flygaren Garros genom att bladen på det ställe 

där de passerade kulsprutans mynning helt enkelt pansrades 

och hela kugghjulsutväxlingen från motorn borttogs. Kul

sprutan sköt således automatisk eld, och de projektiler, som 

träffade propellerbladen, kastades åt sidan. Man beräknade 

dock att c:a 20 7(' av projektilerna härigenom gingo förlorade. 

(Enligt andra uppgifter ~inda upp till 25-40 7o ). Oavsett 

detta hade emellertid Gan·os' system även andra nackdelar. 

De av bladen uppfångade projektilerna åstadkomma en hel 

del vibrationer i propellern, och dessutom minskades maski

nens hastighel med ända upp till 20 km. i tim., dels på grund 

av att bladen ju gingo miste om sin dragkraft på det ställe 

där stålskyddet var anbragt, dels därför att man såg sig nöd

sakad minska propellerns stigning för att utjämna stålskyddets 

luftmotstånd och bibehålla det för motorn lämpliga varvantalet 

Fransmännen frångingo därför så småningom denna prin
cip. I och med att Nieuport-jagarna började efterträda Mo

rane-maskinerna övergick man till att placera kulsprutan på 
överplanet, skjulande ovanför propellern. 

Tyskarne däremot, som belräfiande jagarne fasthöllo vid 
Fokkertypen fasliin i form <W biplan , föredroga att vidare-
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utveckla den franska ideen om skjutning mellan propellcrbla. 
den. Härunder uppstodo flera olika principer, av vilka föl

jande efterhand blivit förhärskande: 

System F o l; k er: 

På liknande sätt som vid en tachometerkopplin g öwrfiiras 
motorns rörelser (och således även propellerns) från B å figu
ren till en klokoppling C. De tre k opplingarna A kunna så
ledes efter behag användas för inkoppling av 1-3 kulsprutor 

(va nligen en tachometer och två kulsprutor) . 
Genom att föraren kortar hem på wiren D inkopplns Ido

kopplingen C, varvid den böjliga axeln E kringvrider en excen: 
ter H, åverkande avtryckaren G. Propellern är då fä stad sa 
a lt avfyrning icke äger rum i det ögonblick, då densamma ]Je
finner sig i skottlinjen. För ojämnhet i ammunitionen skydelas 
propellern genom att avfyrningen sker i snmnw ögonblicl; 
propellern passerat mynningen, varvid en något fördröjd pro
jektil har tillfälle passera propellern, innan det an dra hladel 

kommit fram till mynningen. 
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System Forssman : 

System Forssman , som särskilt vid skjutning med Schwarz
lose vunnit stor mwändning, grundar sig på principen att läm
na vapnet fri och obehindrad eldgivning, men i det ögonblick 
ett blad passerar mynningen kasta projektilen åt sidan bakom 
propellerbladet. 

På motor- eller k mn-axel fästes ett kugghjul A, som ut
vexlar motorns rörelse till ett mindre mindre kugghjul B. Från 
kugghjulet B leeler en mjuk, rörlig axel (av samma slag som 
en tachometerleclning) fram till kulsprutans mynning, varest 
den avslutas i en excenter C. Vid den rörliga axelns kring
vridning lyfter således excentern den kring axeln E vridbara 
avledaren F , vanid avledarens ena sida D kommer att tangera 
en i detta ögonblick eventuellt kommande projektil, som då 
kastas åt sidan. 

Förhållandet mellan det stora och lilla kugghjulet regleras 
naturligtvis med avseende på antalet blad på propellern och 
så att exentern just lyfter, då propellerbladet står framför 
mynningen. 

Skulle det inträffa, att propellerns varvantal och eldhastig
heten falla överens, d. v. s. att ett större antal projektiler i 
följd kastas åt sidan (vilket lätt höres av föraren) oci1 således 
g~ förlorade, avhjälpes detta genom att flygplanet för ett ögon· 
hhck stegras, då motorns varvantal neclgår. 
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System Luft-Verker: 

A 

M 

.s ;w 

~~~~~~ '<1!7271!1111111/ t ! l/11//flzzzzD 

:J 

Eldavbrotten dirigeras av motorn. Kulsprutan har ~~1ledcs 
fri eldgivning utom i dc ögonblick, då något propellerhlftd be

finner sig framför mynningen. 
Detta är ordnat sålunda: 
Genom en kombination av länkstänger, vridbara runt axeln 

B, åverkas av stången D avtryckaren G. När G således skjutes 
tillbaka (åt höger å bilden) , upplyftes kulsprutans avtryckare
klinka H och slagstiftet I har fri rörelse i sin bana utan att 

hindras av spärren. 
Stången D strävar nedåt på grund av trycket från spiral-

fjädern E men hindras , då eldgivning ej pågår, härifrån <l V 

spärrfjädrarna F. Om dessa spärrfjädrar dragas åt sidan och 
frigöra stången D, .tryckes denna nedåt och åverkar G, soUl 
upplyfter avtryckareklinkan H, varvid automatisk eld öppnas; 
Härunder har länkstången M förskjutits något åt höger. A a 
fiauren utmärker en å kam- eller propelleraxeln· befintlig excen-

b • ·· t•• l d ll · ~'Hr ett ter, som roterar 1 overenss amme se me prope c1n. 1 ' · 
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propellerblad sålunda kommer framför mynningen trycl.;,cr 
excentern A länkstången ::\[ inåt, (åt Yänster å bildeu), \"arvid 
stången D upplyftes, G clrages åt Yänsler och avtryckarcklin 
]~an H n edfaller, hindrande eldgivningen till dess att excentern 
A åter tillåtit stången ::\1 att förflytta sig åt höger. 

Under loppet av år 1917 har man kunnat skilja på tre 
grupper av tyska stridsflygplan, beväpnade med avseende p~\ 

respektive ändamål: 
Den ensitsiga luft.fngmcn, med en eller två fast inbyggda 

kulsprutor, skjutande mellan propellerbladen enligt någon av 

ovan beskrin1a principer. Varje kulspruta förseeld m ed ma
tarband på 800-1,000 skott, jämte reservband, Hitta aU ut
byta av föraren själv uneler skjutningen. På de ensitsiga Juft
jagarna av typerna Fokker (biplan), Albatross D och Halber
staclt använde man sig under år 1917 av länkstänger (allt":\ 
system Luft-Verkchr) för eldens reglerande, å maskiner aY mär
kena Albatros C och Rumpler C däremot av h iijliga st:\lslaug,le 
(alltså system Forssman och Fokker). Det sistnämnda syste
met kom till att börja med ~iven till användning på Fokker
biplanen. 

Den tvclsitsiga luj'tfagmen, ävensom större spanings-, eld
lednings- och bombkastningsmaskiner, vilka senare pf1 grund 
av att farten mera sällan ÖYerstiger 140-160 km. i tim. , ha 
en delvis dc)'cnsiv beväpning, förses vanligen med en eller två 
fasta kulsprutor, skjutande mellan bladen, samt en vid spana
replatsen uppställd lättare kulspruta, rörlig å ring och skju
tande akteröver. 

Den tresitsiga luftkryssMen, avseeld för bombkastnings
uppdrag, skydel mot luftangrepp, luftbevakning för maskiner 
a_v specialtyper m. m. , med en ävenledes huvudsakligen defen
SlV beväpning. För att bereda ett fritt skjutfält även föröver 
~a dessa flygplan försetts med en motor på vardera sidan av 
fly_gkroppen och har beväpningen ordnats så, att en kulspruta 
skJuter föröver, en akteröver och ilppåt samt en akteröver och 
nedåt. Det är maskiner av detta slag, i allmänhet beteck
hade G-flugzeuge och av märkena Gotha, Friedrichshaven, 
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A. E. G. och Rumpler, som låtit höra talas om sig bl. a. gcnon1 

luftangreppen mot London. 
Dessa maskiner, som således kunna försYnras mol angrepp 

från alla håll , äro också synnerligen sYåra motståndare till 
Juftjagarna. Den vanligaste taktiken att komma dem till livs 
är att med en luftjagare med synnerligen god manönrfiirmaga 
anfalla bakifrån, än uppifrån, än nedifrån, och på så sätl l\·inga 
skytlen i den bakre platsen att hastigt skifta mellan sin Ö\Te 
och undre kulspruta. Efter att sålunda ha tröttat h onom kan 
han sedan i lämpligt ögonblick oskadliggöras, och luftkryssaren 

är clå blottställd för angrepp bakifrån. 
Av cle i Tyskland under inneYarancle års början mest an-

vända flygplans-typerna märkas: 
D-maskiner, ensitsiga jaktbiplan med fast, Yattenkyld mo

tor på 200-260 hkr. Bäryta c:a 25 m.2
, två fasta kulsprutor, 

skjutande mellan propellerbladen. 
C-maskiner, för artilleri, fotografering och hombkastni ng, 

med likaledes en motor på 200'-260 hkr. Tvåsitsiga hiplan 

med 40 m.2 bäryta, en fast och en rörlig kulspruta. 
G-maskiner, för luftförsvar och bombkastning, tva moto

rer på tillsammans 500-550 hkr. Tresitsiga biplan med 100 
m.2 bäryta och tre kulsprutor, en förut, två akterut, samtliga 

rörliga. 

Ammunition: 

Den å flygplan numera brukliga ammunitionen uppges 

vara av icke mindre än fyra olika slag: 
I. Den vanliga handvapenswnmunitionen. 

II. Pansarbrytande projektiler, bestående av en k ärna av 
härdat stål, innesluten i ett hölje av nysilver, avsedda atl ge
nomslå och skada bensintankar, motordelar och inslnnnet~t, 

· · l" o k å l de fö remaL samtidiot som de JU bes1tta van 1g sarver an p evan 
;II. Brand- och lysprojektiler, avsedda dels atl tända 

bensintankar och andra brännbara delar (användas även mot 
fasta observationsballon ger), dels att åstadkomma en lysande 
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bana i luften såsom hjälp för skytten vid riktningen. Bestå 
av en blandning innehållande fosfor, innesluten i ett nysilver-

hölje. 
IV. Explosiv ammunition, bestående av små granater i 

miniatyr, försedda med så k~insliga tändrör, att krevad erhål 
les även Yicl anslaget mot det smäckra trävirket i bärplanen. 
En särskild sort aY den explosiva ammunitionen är så ordnad, 
att elen kreYerar på ett avstånd av 400 m. från mynningen, 
varigenom skytten göres uppmärksam på avståndet till fien
den. All skjutning flygplan em ellan på större avstånd än 400 
m. anses Yara ammunitionsslöseri. 

Special-ammunitionen utplaceras vanligen i banden till
sammans med den vanliga ammunitionen till ungefär 10-15 
o/0'. På grund av att dessa projektilers form och vikt är något 
avvikande från den vanliga ammunitionen bli givetvis kul
banorna även något annorlunda, men anses detta icke vara 
av praktisk betydelse, så länge avståndet håller sig under 300 

-400 m. 

Manfred von Richthofen. 

I längt högre grad, än krigets våldshandingar förmått göra 
det, har ordets och pennans män framkallat hat mellan de stri
dande nationerna. De, som med insatsen av sitt liv företräda 
sin nation s intressen, se sin motståndare med helt andra öcron 
- o 
an de hemmavarande och förstå bättre att uppskatta och giva 
ett rättvist erkännande åt sin fiende. Ett vackert prov på den 
engelska gentlemannens uppfattning härutinnan giver nedan
stående i tidskriften >> the Aeroplane" den 18 sistlidne april in
tagna minnesteckning över den fallne tyske flygaren Friherre 
Manfred von Richthofen. 

Tidshift i Sjöväsendet. 29 
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Den största av våra flygande fiender, Ryttmästaren , Pri

herre Manfred von Richthofen, är ej mer. The Royal Flying 
Corps, hans speciella fiender, kommer att mottaga denna nyhet 
med blandade känslor. Den kanuner att gläda sig åt, aH han 
e1· länoTe kan deltaga uti striden, men uppriktigt beklaga hort-

. o 
gången av en tapper »gentleman », som föll under del all han 

modigt gjorde sin plikt. 
Endast för några dagar sedan uttryckte en av våra hiis ta. 

stridsflygare den förhoppningen, att han och von Richthofcn 
måtte få överleva kriget för att få tillfälle jämföra sina erfaren-

heter. 
En av våra flygaredivisioner gav för några månader sedan 

middag för en av våra bästa flygare, på grund av att denn e er
hållit D. S. O. Då dagens hjälte, den modigaste hlancl flygare , 
skulle tacka, reste han sig upp och föreslog en skål för Hicht

hofen, och divisionens flygare gåvo med känsla sin hyllning åt 

en fiende, som de respekterade. Både den som föreslog skalen 
och hans fiende hava nu gått hädan. Man må hoppas, all de 
mötts på den andra sidan havet, så som tappra fiender siigas 

göra, sedan de vunnit frid, efter aU hava kämpat en god st rid 

till slut. 
Ovanstående båda händelser torde visa, vilka the Royal 

Flying Corps känslor för Ryttmästare von Richthofen yarit. 

Det finnes icke en i kåren , som icke med glädje skulle haYa 

blivit hans baneman. Men det finnes icke en i kåren, som ic'ke 
med samma glädje skulle skakat hand med honom, om han 

blivit nedskjuten utan att dödas eller om han själv av v. R. 

skjutits ned. . 
Manfred von R. tillhörde en god junkersläkt, såsom fram-

går av det adelskapsprefix, som tillhör namnet. I-l ans för
fäder voro godsägare under generationer och livligt intresserade 
av ridning och jakt, så att han var av det rätta stridsflygare

materialet. Yrkesmilitärer hade de däremot endast i undan

tagsfall varit. .. 
Av hans egen minnesteckning framgår, att han var nnl t-

tär till yrket, och att han före krigsutbrottet nått en ulllan
löjtnants ställning. Först 1915 började han flyga och ljiinst-
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gjorde större delen av delta år som spanare på ryska fronten. 
I slutet av samma år blev han förare , och sedan han en kort 
tid gjort tjänst i närheten av Verdun , åter\'ände han till Ryss
Jand som förare a Y en maskin av C-typ (spanaretyp). Där 

uttogs han i augusti 1916 av den store Böleke till rekryt i 

dennes jaktflygarekår. Ej förrän i september 1916 nedsköt 
v. R. sin förste engelska motståndare, men sedan han den 
dagen börjat skriva sin meritförteckning, har han under en 
tid av 19 månader kunnat skriva sig till godo segrar i om
kring 80 luftstrider, oaklat han uneler denna tid ett par mana

der varit borta från den aktiva flygtjänsten. 
Någon, som skrivit om hans död, ifrågasätter riktigheten 

av nyssnämnda siffra med den futtiga anmärkningen, så typisk 

för Fleetstreet/' ) att »erfarenheten har hirt oss, att oiTiciella 
tyska meddelanden just ej visat sig ägnade att blint lita på, 
och att den allmänna meningen i brittiska flygkretsar är, att 
på v. Richthofens konto skriYils alla de maskiner, som n ed
skötas av den division - eller >>Circus », som tyskarna kalla 

det - som han efter Bölekes död kommenderade ». 
Frånsett det faktum , att tyska siffror som regel ä ro säll

synt riktiga - utom då överlagda strategiska lögner utsändas 
- och att Bölekes diYision aldrig kommenderades av v. Richt
ho fen, och att tyskarna aldrig kallat Yon Richthofens jakt
flygare en >>eircus » - Yilket uttryck är en uppfinning av the 
Royal Flying Corps - så är det en ren lögn att säga, att de 
engelska flygarna hålla före, all på v. R:s konto skrivits divisio

nens segrar. Divisionen hade för Hinge sedan enligt oiTiciella 
uppgifter omkring 200 luftsegrar på sin meritförteckning. 

Om man skulle kunna göra någon reducering av de 80, 
så är det på den grund, att tyskarne alltid räknat äYen n ed
skjutandel av drakballonger som luftsegrar. Mången strids
flygare säger emellertid, att han mycket hellre anfaller ett 
tyskt aeroplan än en ballong, varför tyskarne måhända göra 

tätt uti att medräkna även ballongerna. Om man emellertid 
drager ifrån 10 ballonger, så återstår för honom likväl 70 aero-----r ''') Den gata. efter vilken så gott som alla större tidnin_gsr eclak tioner 
1gger. (}vers. rm m . 
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plan, och the Royal Flying Corps Yet bäst, huru nära ett par 
av Yåra egna stridsflygare ligga detta tal. 

Hans död måste givetvis hava en stor moralisk inYerkan 
på elen tyska flygtjänsten, ty givetvis skola de yngre och minclre 
modiga förarne tänka, att när en von Richthofen ej kunnat 
undgå sitt öde, huru liten skall ej då Yår utsikt därtill vara. 
Likaså är hans död en upprnuntran för de yngre franska och 

brittiska flygarne, som ej längre behöva inbilla sig, att Yarje 
skicklig tysk, som anfaller dem, är v. Richthofen. Detta är 
det allra bästa beYiS på, huru rätt den brittiska armeledningen 

handlar, då elen vägrar att göra sina käcka flygare till nf1gra 
avgudar, oaktat »tjatandeb från vissa tidningsägare, Yilkas 
enda önskan är att göra sensation, oavsett om det är till n~·Ua 

eller ej. 
Yare härmed huru som h elst. Manfred YOU Richihofen 

har stupat. Han Yar en tapper man. en ärlig kämpe och en 
aristokrat. 1\Iå han Yila i frid . 

Innehåll i åtskilliga maritima och krigsvetenskapliga 
tidskrifter år 1918. 

Fartygsbeskrivningar, skeppsbyggeri och 
fartygsmaskiner. 

Nyare luftpumpar för kondenseringsanlägg-
ningar till ångturbiner ... ..... ..... . .. .... ...... . 

Elektrisk svetsning, borrning och nitning .. . 
Bohusländska fiskefartyg ...................... .. 

Navigation. 

Magnetiska stömingsområden på j ordytan 
Ett nytt navigationsinstrument ... .. .... .... .. 

luftsegling. 

Det danske luftfartselska b ...................... .. 

Telegrafi och Telefoni. 

Empfangstärke und Abstimmschärfe ........ . 

T. M., sid. 45. 
T. :M., sid . 50. 
K T., sid. 19-1. 

N. T., sid. 207. 
N. T. , sid. 211. 

S. G., sid . 4-11. 

J.d .T.'r. , Band12,sid.427· 
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tJber telephonische :Messungen an einem 
drahtlosen Empfänger .. ...... ... .. ....... ...... . 

quantitative B ez iehungen in Detektorkl·eisen 
Untersuchungen und Verbesserungen am 

Paralellohmmeter ......... ...... ......... ... ..... . 
tJber :Jiaszbezeichnungen racliotele-

graphischer Sencle- und Empfangsstatio-
nen ........... ...... .. .... . .. .... ....... ........ ... .... . . 

Eine T af el zur Wellenlängenberechnung .. . 
~ omogramm f ii r Scln,·ingungszahl und 

\Vellenl änge von Konden satorkl·eisen ... 
Eine Ubersichtstafel hi.r die Ubermittelung 

ungedämpfter \Ve lien .................... . ..... . 
Konstruktive Bestimmung der \Vellenlänge 

aus Kapazität und Selbstinduktion ......... 
Uber das \Vesen und die Ansschaltung von 

Störungen ................................ . ... .. 

Sjöfart. 

Sjöfartsmuseet i Göteborg ...................... .. 
l!'artygspriserna umler kriget .... ............. . 
Sveriges fartygsförluster år 1017 ....... ....... . 
Anskaffande av en havsisbrytare ............. .. 

T. d. T. T., Band 12, sid. 443. 
J. d. T. T., Band 12, sid. 451. 

J. el. T. T. , Band 12, sid.462. 

J. el. T. T. , Band 12, sid.506. 
J. c1. T. T., Band.ll, sicl.Sll. 

J. d. T. T., Band12,sid.516. 

J. el. T. T. , Bancl12, si el. 519. 

J. d. T. T., Bancl12, sid. 526. 

J. d. T. T ., Band 12, sid. 532. 

K. T., sid. 201. 
K. }d ., sid. 271. 
K :JI. , sid. 314. 
K :Jl. , sid. 388. 
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