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i förbindelseväsende 1946. 

Avgiven av ledamoten Friberg. 

Det internationella fjärrförbindelseväsendet 
Den senaste världskonferensen angående det iuternalio

nella fjärrförbindelseväsendet ägde rum i Kairo 1938. Där
efter har det av kriget förorsakade långvariga avbrottet i det 
mellanfolkliga samaPbetet medfört alt fjärrförbindelsevä,sendct 
i världen blivit desorganiseraL Härtill har även hidra,~it den 
be tydande utvecklingen av fjärrförbindelsemedlen, för VJilken 
i1Llvara:ndc konvention och reglem.en~en icke äro 1Jillfyllest. 

Vid en brittisk-amerikansk konferens rörande fjärrförbin
~Jel sefrågo r i november 1945 enades man ont aU gällande världs
konvention nw11e.ra var tekniskt otillräcklig. För att förhereda 
en världskonferens med uppgift att revidera världskonventio
nen föreslogs ett möte med repr,cs,cntanter för >>de fem stora», 
Storbri tannien, Förenta staterna, SovJetunionen, Frankrike och 
Kina, varvid :M-oskva framhöHs såsom lämplig konferenspiats. 
På ryska regeringens inbjudan ägde konferensen rum i Moskva 
under tiden 28 seplemher- 21 oktobe:r 1946. En första redogö
relse har utsänts gen01i1 internal,ionella byrån i Bern. 

Såsom en sanm11anfatLni11Jg av dc fem stannakternas fjärr
förbindelsekonfer,ens i Moskva 1946 kan sägas följande: 

Konfepcnsen ansåg, att de mest brådskande angelägenhe
tera voro en förbättrad organ isalian av det int,ernationella ra
(/ioväsendct, ,samt en nu frekvensfördelning mellan olika tra
fikslag (fartygsradio, flygmdio, långdistansradio mellan fasta 
Punkter, rundradio m fl) och anbefallde därför sammankaUan
<let av en världsradiolwnferens till den 15 maj 1947 för dessa 
frågors behandling samt för att organisera en internationell 
frekvensregistreringskommissi-on eller by,rå. 
'I'idskril t i Sjöväsendet. 9 
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Vidare föreslogs att en plenipotenliärkonferens för fas L

stäHandel av en ny fjärrförbindelsekonvention och omorgani~ 

serandel av unionen och dess anslutning till FN skulle sa111_ 

manträda den l juli 1947. 

Slutligen anbefalldes sammankallandet av en konferens 

under 1948 för revidering av nuvarande telegrafreglemente och 

/.e lefonreg lemen/e. 

Konferenserna 1947 torde komma alt äga rum i USA. 

Sveriges civila förbindelseväsende. 

Telefontrafiken med utlandet. 

Hitintills ha endast en del av de internationella förbindel

ser, vilka under andra världskrige t blevo avbrutna, kunnat 

återupprättas. Sveriges telefonförbindelser med ullandel vid 

årsskiftena 1938/39 och 1946i47 framgå av fig l A .och B. In. 

om den närmaste tiden räknar man med att kunna öppna 

trafik över de svensk-tysl<a telefonkablarna Trelleborg-Slral

sund, varigenom kådtelefonförhindelse torde erhållas i första 

hand med War.szaw:a och Ziirich. Vidare torde genom samma 

kablar ledningar komma att uppkopplas till London, Amster

dan1, Bryssel, Paris och Prag, varigenom dels trafikmöjlighe

tema med England, Holland, Belgien och Frankrike förbättras, 

dels telefontrafik med t ex Italien, Ungern, Tjeckosloval(ien 

och Österrike kan öppnas. 
Telefontrafiken med utlandet har efter krigsslutet undan 

f6r undan stegrats. Såsom framgår av fig 2 översteg den under 

år 1946, det första hela fredsåret efter andra Yärldskriget, med 

40 % trafiken under år 1938. 

Telegraftrafiken med utlandet. 

De av kriget belin,gade restriktionerna såväl i avseende pi• 

använ,dningen av kod och chiffer som i fråga om adress och 

underslu·ift samt de språk, på vilka telegrammen få avfauas, 

hava delvis upphört och torde komma att successivt helt upp

hävas. 

/ Island 

stor-

USA 
Canada 

o 
Sydameril:a 

ÖVriga euroueiska 
kontinenten. utom 
Albanien 
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= trådförb . ~ = radioförb, 

Fig. 1 A. Sveriges telefonförbindelser med utl andet årsskiftet 1938/39•. 

Island Norge 

Stor
britannien 

USA. 

Suxinam 

trådförb. 

Pig 1 B. 
Sveriges telefonförb indelser med utlandet årssl-:i.ftet 1()46/47. 
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Fig 2. Sveriges samtalsuhäxling med utlandet under åren 1938-191G. 

Sveriges direkta telegrafförbindelser med utlandet vid ars 

skiftena 1938/39 och 1946/47 framgå av fig 3 A och B. 

' 
Utvecklin gstendensen i telegmftrafiken med utlandet fram

går av fig 4. 

De fasta radio[ö,rbinde}serna mellan Sverige och utlandet 

äro anordnade sr1sum s k snabbmorseförbindelser med maskin

sändning och Tecordermottagning. Sedan slutet av åx 194G på

gå pwv med en radioteleprinterförbindelse mellan Stockh olrn 

och New York, den första anläggning av detta slag, som an

vänts av svenska Lelegrafverket. Verkställda prov ha h ittills 

givit vid handen, att förbindelsen är mycket känslig för a t· 

mosfäTiska s lömingar, men all den vid felfri funktion iir Lids· 

och personalhesparande. 

Utväxling av bildtelegram kan för närvarande ske m ed när· 

mare ett liolal länder. Utvecklingstendensen synes emel lertid 

tyda på mjnskat anlitande av denna relativt dyrbara möjlighel 

fö'l- exempelvis pressen att erhålla nyhets- och bildmaterieL 

Stor
britannien 

USA 

Direkta förbindels er: 

----- = trå d 

Estland 
Le t tland 
Polen 

~=radio 
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Fig 3 A. Sveriges telegrafiörl.lindclser med ut landet års.skiftet 1938/39. 

Stor
britannien 

USA 

L Peru 

Belgien 
Frankrike 

Ital i en 

Neder länderna 
Polen 
Rumän i en 
Schwe i z 

Tj eckos l ovakien 
Ungern 

Direkta förbindel ser: 

= tråd --------------- = radio 

Siam 

Fig. 3 B. S 
veriges telegrafförbindelser med ut landet å rsskiftet 1946/47. 
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Fig 4. Sveriges telegramutväxling med u tlandet uneler åren :1:938-l946. 

Telegraf" och telefontrafiken mellan svenska kuststationer och fartyg 

, Antalet radiotelegram mellan svenska lmstsLationer och 
handelsfartyg minskades avsevärt under kriget men uppnådde 
redan under år 1945 förkrigsnivån. Under år 1946 har denna 
trafik i jämförelse med år 1938 nära nog fördubblats. 

Utväxling av radiotelefonsamtal mellan apparater i svenska 
rikstelefonnätet och fartyg var under kriget förbjuden, men är 
sedan mitten av år 1945 åter tillåten. Denna trafik har sedau 
dess Lraftigt ökat och antalet samtal under sista halvåret 1945 
översteg antalet under hela år 1938 med det dubbla. Trafiken 
har under år 1946 stigit alltmer. 

rl'deo·rafstvrelsen r)lanerar för närvarande att införa nk-o " 
telefoni vid kuststationerna i Stockholm, Malmö· och Gö•teborg. 
Sedan även fartygen utrustats med nk-stationer, är avsiklen 
att telefontrafiken och utväxlingen av radiotele~onsamtal i när
heten av de angivna platserna skall ske på uk, varigenom bl a 
kortv;\gstrafiken erhåUer en önskvärd avlastning. Denna ut
veckling måste anses fönnånhg även ur militär synpunkt. 
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Rikstelefonnätets utveckling. 

frekven sen av interurbansamtal har under de sista åren 
"](at i sådan grad att de t befintliga rikstelefonnätet icke räcker 
~ill för .att nöjaktigt avveckla trafiken. Vid årsskiftet 1945-46 
yoro i trafik 925,000 km riksförbindelser, varav c:a 548,000 km 
stamledningar, c:a 247,000 km fanlomJ.edningar och c:a 130,000 
kl11 bärfrekvensförbindelser. Av samtliga riksförbindelser voro 
c:a 750,000 km eller 81 % inlagda i kablar 

Kablarn a innehålla dels 2-trådsförbindelser, där talet fram
föres på samm a ledning i båda riktningarna, dels 4-trådsf&r
bindelser, där för ett samtal fordras 2 talkretsar, en för var
dera riktningen. Ledningarna äro pupin.iserade, d v s. med 
yissa m ellan rum försedda med självinduktionsspolar för att 
motverka den dämpande inverkan som kapaciteten mellan de 
tYå trådarna i för<bindelsen har på talet. Dessutom användes 
förs·tärkare, s k telefonöverdrag, för att öka ljudstyrkan. 

Under åren närmast före kriget började man planera an
vändandet av bärfrekv·enstelefoni på kablar. Dessförinnan ha
de bärfrekvenstelefoni huvudsakligen använts på luftledningar 
Yid sådana ti.Ufällen då detta vm· ·ekonomiskt, d v s d'å av
ståndet var så stort aU det blev billigare med bärfrekvensan
läggningar än alt bygga nya trådledningar. Antalet kanaler 
i dessa härfrekvensutrustningar, som fortfarande användas, är 
i allmänhet begränsat t ill en a lre. 

Genom utvecklingen av förstärkartelmiken blev det emeller
tid möjli gt att k·onstruera förstärkare, som kunde fö,rstärka fle
ra hundra samtal utan alt någon otillåtet stor överhörning mel
lan dem uppstod. Därmed kom man fram till de mångkanal
system för kablar, viHm numera allmänt användas i långdi
stansnäten . Bärfrelwen.s:systemen för kablar indelas i de s k 
D-systemen (unloaded cables) för opupiniserade kablar ooh 
B-systemen (broad-band) för lwaxiella kablar. U-systen1:en, 
som bl a kommit till användning i dert svenska rikskabelnätet, 
<trheta m ed frekvenser i området 12-60 kp/s med CJtt avstånd 
lllellan förslärkarstationerna av 30- 40 km. Ledardiametern 
i kablarna brukar vara 1- 1,5 mm. 
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För att med god kvali le överföra et t telefonsamtal behöver 

man i runt Lal elt frekYenshand av 3000 pfs. Varje kanal hru, 

kar därför tilldelas ett frekvensband om -1000 eller 3000 l\>. 

vilket innebär att man kan överföra 12- 16 samtal inom Ire, 
kvcnsområdet 12-60 kpjs. Genom aU minska avst{mdet m cllnn 

fö.rstärkarslalioncrna bl ir det möjligt au överföi·a ytterl igare en 

grupp om 12- 16 ],analer i frekvensområdet 60-108 kp(s. 

Vid kablifiering av sträc.kan Göteborg- Nlalmö år 1939 ned

lades i samma kabelgrav dels en pupinkaJJCl, dels tv[t opupi

niserade kablar, avsedda för bärfrekvens. Dc senare, avsedda 

en för vardera överföringsriklningen, innehöllo på sträckan 

GöteboDg- Hälsingborg 19 pru· och voro utrustade med böxfrc

kvens fö·r 12-l;analsyslem. Antalet bärfrekvensförbindelser blev 

således ej mindre än 228. Anläggningen medgiver all ls[t en 

hög samtalsfrekvens. 
B-systemen voro till en början närmast avsedda för lcle

visionsöYerföring. Emellertid l~unde samma kabel ulny ltjas 

dels för ett par hundra telefonikanaler i frekvcn'iområdet upp 

till 600 a 700 kp(s, dels för en televisionskanal i frekvensom

rådet därovanfö.r upp till 3 a 4 Mp(s. Televisionen behöYde 

nämligen elt frekvensområde av c:a 2,5 Mp(s. Utvecklingen aY 

televisi.onen och framför allt dc ökade fordringarna på bild

skärpan har medfört att det erfordertiga frekvensområde t för 

överföring blivit så s~ l ort, att här angivet system icke himp

ligen kan användas. SannoEkt kommer man i s tället alt an

vända sig av radiolänkar under utnyttjande av decime-ter- oci~ 

cenlimetervågor. 
B-svstemen användas numera fö1· överföring av ett stort 

antal s;mtal p[t koaxiaJkaiblar. En sådan kabel innehåller ett 

mindre antal koaxiallednipgar, vardera bcst rtenle av en inre 

koppartråd som en ~edru-e och ett omslutande kopparrör so1n 

andra ledare, och ),an dessutom innehålla ct~t antal parledare 

för U-system och övervakningsändamål, alltsammans inneshJ

tet i en gemensam blymanteL 
Tack vare försLärkartelmikens yllcrlig::ue uheckling och 

den förbittrade konstruktionen av koaxialledningar km ]ll:Jll 
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å dessa numera öyerföra ett mycket s,lort frckvcnsomradc, npp 

~Il 5 Mpfs. Med hjälp av härfrekvensanläggningar enligt B

systemen torde man på två koaxialledningar kunna ö\·erföra 

inemot 1000 tcl.efonsan11tal samtidig t, varvid dc lY[t ledningar

na användes enkelriklade fö[· var sin tairiltning. Det ekono

miska avs tåndet mellan förslärkarna blir därvid endast c:a 10 

]}m. Dessa mcllanförslärkarstalioncr äro emellc1tid av ringa 

storlek, då det ,endas1t erfordras en gemensam förstärkare för 

varje koaxiaJledning, varför stationerna J'ttnna inrymmas i 

kahelhrunn;J.r. Den för dessa förstärkare erforderliga krafttill

förseln sker med väx elström över koaxialledningarna fr [m vissa 

sta:tioner, som icke nödvändigtvis hehöYa Yara bemannade, men 

som bö-r.a vara uiruslade med reservkraft Dessa stationer kun

na föi·sö~rj a tr"c {t fyra mellan:slailioner p ~t Yardera s idan, varför 

kraftutrus tn ingar endast behöva finnas med 70 [t 80 km mel
lanrum. 

De svenska rikskaJ)elstr.äckor, som plt grund av den oh.a

de trafiken i första hand behöva utbyggas, äro Slockholm 

-Norrköping- Malmö och Stockholm-~orrköping-Gö lchorg. 

Ledningsbehovet har visat sig vara s~\ stort, alt SY[trighetcr fö

religga actt inrymma ledningarna i kablar av hitintills i SYe

rige använda typer. Telegrafs tyrelsen planerar därför a lt an

vända bärfrekvenssyslem tillsammans med koaxialknhlar. Slriic

kan Stockholm- 1\'orrköping avses komma till utförande under 

~r 1947. Denna kabel skall innehålla fyra koaxiallednincrar 
. o 

Innanför en gemensam blymanteL Kopparröret får en diame-

ter av c: a 10 mm och den ime tråden cirl<a 2,6 mm. Vid full 

utbyggnad beräknas inemot 2000 samtidig:1 telefonsamtal ku:1-
na överfö,r:as på denna aniäggning. 

A.bpnnenttelegraftrafik. 

Redan lu·en före kriget började telegrafstyrelsen planera 

etJt ahonnenltelegrafnät, d v s el{ nät på vilket vederhörande 

abonnenter skulle lmnna utväxla telegrafiska meddelanden di

rekt med varandra och med företag i utlandet. OnskemM Olll 

ett sådant telegrafnbit ha under de senaste ~n·en framförts av 
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bank- och industriföretag, pressen samrt andra företag och in, 

sti lutioncr. Det srlörsla hindret fö.r etlt genomförande av p la, 

ncrna utgjorde och utgör alltjämt malerielbris1ten. Emellertid 

hann telegrafstyrelsen före krigsutbroHet inköpa en del rna

terie1 från utlandet, vilken nyttja;ls för elt par mindre försöks

anläggningar. SMunda öppnades den 16 augusti 1945 i StocL 

holm en provism-jsk abonnentte1egrafs.Lation med manuell ex

pedition. Till stationen voro anslutna två abonnenter samt en 

ledning lill vardera Danmark och Norge. 

Den 2 maj 1946 var elt provisoriskt aulamaliskt abonncnt-

1clegmfnät 1dm1t för trafik n1:ed S•lationer i Stockholm, Göteborg 

och i\lalmö. ÖHT della nät finnes även möjlighel aLt komma 

i förbindelse med lelografabonm·ntcr i Danmark, Finland och 

::\orge. Stalionerna kunna tillsvidare endast 1noltaga clt be

gr~ins.at anlal abonnenter, Slockholm. 30 samt Gö.teborg och 

?IIalmö 7 vardera. 

Det tekniska utförandet i.i.r sådant, alt en telegrafabonnent 

s jälv med den abonnerade fjärrskriftsulruslningen (telepri nter) 

kan etablera förbindelse med vilken annan telegrafabonnent 

so'm helsil ino-m landet på samma säll som abonnen ten vid en 

automatisk telefonstation kopplar sig till en annan abonnent. 

Ä ven telegrafstationerna i Stockholm, Gö-teborg och Malmö äro 

anslutna till a])onnenltelegrafnätet, varigenom möjlighet fi n

nes för telegrafabonnent att till telegrafstationen intelegrafera 

samt därifr~m nJJottaga telegram. Förbindelse med utlandet 

-erhålles öYer en manuellt betjänad e-xpedition, ansluten till 

abonncnbtelc.grafslalionen i Stockhohn. över denna fi nnes 

även möjlighet till samtidig s.kr-ivning (s k gruppskriming) till 

Danmad::, Finland och Norge. Tillsvidarre kan dock endasl en 

abonnent i vart och ett av dessa länder deltaga. 

Varje t:ill abonncnUele.grafnätct ansluten tclcprintcrappa

Iat är fö.rsedd med s k namngiyare, d v s en anordning, vil

l cn s[tsom kontr.oll automatiskt avlelegrafcrar moUa:gande ap

parats benämning till den anropande abonnenten. 

Det framtida nätet avses uppbyggas med i srlort sett likar

lad utrustning, dock så att gruppshivning kan äga rum äsen 
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. 0111 landet. Hän.id torde det Yara möjligt all kop1)la för 
J)l f ' . . 
,]; ri vning nm en VJSS abonnent Llll flera på förhand bestämda 

; ]Jonnenter helaulama li skt i det a lt dessa givas ell yissl abon

ncntnun1l11CL Samtidig skrivning fdn en viss abonnent till 

fjcr:a i varj e särskilt fall utvalda abonnenter förutsäller där

emot manuell uppkoppling plt telegrafverkels station. 

Omfallningen av ell fram.tida abonnentlelcgrafnäl i Sverige 

]Jcror naturligtvis dels på anslutningen av abonnen ter, dels p:\ 

rnöjhghcterna att anskaffa erforderlig materiel och dels på 

storleken av de anslag slatsmaMerna s tälla till förfogande för 

s~tdana anhiggn.ingar. Tel.egrafstyrelscn räknar med att al1-

tal·et abonncn l•Lelcgrafstation er i landet icke blir särskilt storl. 

Utöver stationer i de tidigare nämnda srtäderna torde endast 

några av mindre s torlek (understalioncr) komma alt anordnas. 

!'\{tgra slu,Lgilti ga avgifter för här ifrågavarande abonne

mang och telcgrafLrafik finnas icke fastställda. En uppfaU

ning om s torleksordningen Lan man få vid jämhirclse mei de 

nuvarande avgifterna för en Yanlig fjärrskriftutrustning (fjärr

skrivmaskin, kopplings tillsats och bord), drLir engångsavgiften 

utgör 1000: - honor och ahonncmangsavgiften 1800: - hu

nor per år. Härtill kommer a v gift för ledning urianför staLio

nen'S frikrets med 36: - kr per km och ~tT. 

Utöver dc fasta avgifterna tillkommer för varje sl<rivnint;: 

i ahonnent:Lelegrafnätet, som blir beroende dels av den tid, som 

tages i anspr~tk för skrivningen, dels av ·avståndet, över v.ilket 

s.krivning äger rum. AYgiflcn ifr ~1ga })eräknas bliva något 

mindre än avgiften för a lttelefonsamtal p <'t molsvarande sträcka 

och av motsYarandc tidslängd. 

Det militära förbindelseväsendet 

Verksamheten inom del militära förbindelseväsendel har, 

Under den tid fördiggande ~trsberällclse omfattar karaklerise

~·arts av avvccldingcn av de under kriget vidtacrna beredskal)S-
at - c 

garderna samt utredningar och planering av förbindelseYä -

sendets framtida organisation och arbetsformer. 
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Ett synnerligen omfattande studiema teriel har efter krj, 

gel framkomJ1l1t i och med alt 1·edogöre·lser, erfarenheter 111 111 
från krig~operationer ef ter hand publicerats, samt uppgifter 0111 

förbindelsematerielens utveckling offen lliggjo•l'ls. Det skall icke 
förnekas aU utvecklingen såväl av matericlen som i fr åga 0111 

förbindlsemcd lens milli t~i1a utny llj ande skett i en takt, som vårt 
m ili tära förbindelseväsende ej lmtmM följa. Alt så blivit fallet 
är i vi,ss mån naturligt. Vi ha sal.;nat direkta kögserfarenhe te~·. 

Vi ha icke haft de tekniska och ekonomiska resurser, som skulle 
fordrats för en självslän dig, med de krigförande nationernas jiinl
s tä1ld uLYeckling. Vår person<tJllillgång har varit och är all tjämt 
otillräckli g för aH med framgång kmma ulföra försök och kon
struktionsarbeten i den OinfaUnin g som skulle behövas fö r a ll 
hålla utvecklingen i nivft med utlandets. Någon nämnyäl'd för
hiiHr.ing av dessa fö,rhållanden torde v{n·t land icke kunna räk
med inom överskådlig tid. 

Såsom en följd härav torde dc riktlinj er, efter vill.;a det 
militära förbindelseväsendet i vårt land 111Itste arbeta och ul
Yecklas, i huvudsak innebära, aU ulyeclzlingen i utlandet kon
tinuerlig! och i s törre utsträckning än tidigare studeras med 
hjälp av alla tillgängliga käUor, kritiskt granskas och omsii ites 
i prakti&ka å tgärder, tillrät-talagda efter vara speciella behov. 
?vla lerielanskaffningen bör såvit t möjligt ske inom landet, men 
i den mån konstruktion och tillverkning av mera komplicerad 
materiel icke kan ske här, får icke nationalstolthet eller miss
riktad s trävan att göra lande t oberoende av utlandet fö'l·hind-
1':1 alt kr.igsmakten tillföres den modernas,le materiel, s-om ge
nom köp kan fönärYas fr lm uLUindskt håll. 

Marinens fjärrskriftnät. 

Det aY mal'inen urtdcr kriget clisponei·acle fjärrskr iftnä tet 
bibehölls med snJJärre ändringar under s törre delen av år 1045. 
Fjärrskrifltrafikcn, som under :Jrcts fö-rsla m ånader oavbru tet 
ökade, n l1dde sitt maximum i juni månad, då genom m arin
ledrtingens förbind0lsecen tral befordrades sammanlagt 1 2,~10 
meddelanden, motsvarande i medeHal 407 meddelanden per 
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, vilket avsevärt övers leg tidi gare obsen·erat maximianta l, 
~1~1 uppnåddes i september 1944. Mot slutet av 19-i;) hade tra

;iMn nedgå1Jt väsen tli gt, . och under december indrogs. därför 
teletypeföi·bindelserna till MDN och MDö, cHt kostnaderna för 
dessa ej längre s lodo i rimlig proportion till trafikens om

fattning. 

I den m ån avvecklingen av hcrccbkapsålgärclerna fortskred , 
kunde en y tterligare minskning av trafiken förulscs. Då emel
lertid ett fredsmässigt behov av fjärrskriftförbindelser inom 
krigsmaklen m:h tc förefinnas, YcrksLällde föTSvarsslaben en 
utredning av möjlighelerna a lt genom samordning av de olika 
försV!arsgrenarnas fjärrskriftnät oTnhesörja elen erforderliga sig
naltrafiken på clt gemensamt nät. Utg~mgspunklen Yar härvid 
flygvapnets telcprin lerförbindelser, som under alla förhållan
den måste finnas för a tt betjäna f1ygs~i.kerhets tj änsten. Vid 
utredningen fram1kom aLt fly.gvapnets teleprinternät väl kuude 
upptaga den m5ndre öl.;:ning, som represen! erades av arm(~ns 
trafik, men att marinens beräknade trafikbehov icke kunde Lill
freussbll as på de tta sätt ulan avscv:·lrda oEigenh etcr för såväl 
marinen som fl ygvapnet. 

ResuHatet av utredningen bleY en successiv aYYeclding aY 
armens fjäns.kriftnät samtidigt som Yissa chefer inom armen 
anslötos till närbelägna fjärrskriftsta tioner inom flygvapnets 
teleprin'Lernä-t. Marinens telelypcnCtl bibehölls med dc mindre 
inskränkningar, som betingades av elen allmänna trafikminsk
ningen. Genom teleprinterförbindels-c mdlan marinledningens 
föribindelseccnt..ral och fly.gvapnets teleprintercentral är sam
trafik mellan mar.incns och flygvapnets i övrigt skiida fjärr
skriftnäJt sälzersLälld, ·och h ärigenom kunna myndigheter, chefer , 
hefattningshaYare etc inom krigsmakten sända meddelanden 
tiil e tt s lm1t .antal pla tser med a nlitande. endast av militära 
fjärrskriftförbindelser. 

Under år 1946 Yar trafiken Ö\'er mm·jnlcdningens förbin
delsecerrtral betydligt lägre än under 1945, men högre än un
der de första higsi\ ren 1940 och 1941. 
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Enär den allmänna sjösäkerhetstjänsten i många fall kan 
fordra bistånd av marinen i form av undsättning och anna11 
hjälp vid olyckstillbud till sjöss eller utmed kusterna, och då 
effektiv·iteten av vidtagna åtgärder ofta blir beroende av den 
snabbhet, varmed de kunna genomföras, mäsle tillgången till 
omedelbara och snabba förbindelser tillmälas s:törsta betydelse. 
Den normala si,gnaltrafilzen i fredstid vid staber, förvaltn ingar 
etc är g i vetvis koncentrerad till expedi lionstid och skulle Väl 
medgiva alt de i fjärrskriftnätet ingående förbindelsecntralern1 

hålles stängda nattetid. Då e1nellertid centralerna jämväl om
besörja v,idarebeforclran av från. marinens kustradiostationer 
och andra organ nwttagna underrättelser och meddeJ,anden, vil
lm även kunna gälla ovannämnda olyckstillbud, ha centraler
na hi·ttills varit bemannade dygnet runt. Genom införande av 
sådana tekniska anordningar, att teletypelinjerna fr~m kustra
diostaJtionema kunna överkopplas i centralerna till linjerna till 
marinledningen, skulle långdis tanstelclypenätets värde ur sä
kerhetssynpunkt icke ncdgå. Emellertid måste förbindelsecen
tralernas uppgifter av lokal karakLär vid en eventuell stängning 
av ' centralerna utom expeditionsud överflylitas på andra be
fintliga organ. Förutsättningarna härför torde höra noggrant 
undersökas .i avsikt aU om möjligt nedbringa kostnaderna för 
personal. 

Personal och utbildning. 

Officerare. 

Enär det under krigsåren visade sig, alt chefer på fartyg 
utan fä<rbindelseutlJildade officerare ävenson1. officerare i ad
jutanlsbcfallningar ofta ej hade erforderliga kunskaper i fö r
bindelsetjänsrl, ha kursplanerna för samtliga officerskurser i 
ämnet förbindelsetjänst numera betydligt utvidgats. Sålunda 
har förhindels·eläran givits lika omfattning i de förberedanrlc 
officerskurserna för artilleri-, torped-, min- och ubåtsskola 
samt i reservofficerslmrs vid minsvepningsskola. Detta medför 
även att stamofficerarna vid kommendering till KSHS allmän
na kurs teoretiskt stå på samma kunskapsnivå i förbindelse-
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'änst, varigenom kursplanen i förbindelselära vid denna kurs ;an inriktas på vidareutbildning. Fö·r officerare med förbin
delseofficerskurs kan dqck förbindelseläran i KSHS alhnänna 

1,urs liksom hittills endast bliva en repetihon. 

Radiotelegrafister. 

Bristen på radiotelegrafister inom landet är fä<r närvaran
de mycket kännbar. Den främsta orsaken härtill är civilflygets 
sna!hba utveckling efter kriget och dess ornedelbara behov av 
elt stort antal ,teJeg.rafister med radiotelegrafistcertifikat Ge
nom att erbjurla fönnånliga ans:t,ällning'lvillkor har civilflygd 
med framgång kunnat intressera militär radiopersonal att sö
ka s.ig över till sådana civila teleg.raf.isrtbefattningar. Denna 
värvning av personal har hl a resulterat i att fl01ttans radio
män icke rekapitulera vid den förs,la kontraktstidens urlgång, 
med en onormalt stor avgång från stamkadern som följd. Detta 
förhållande synes bli bestående flera år framåt. 

Den allmän11a bristen på radiotelegrafisler inverkar ä ven 
allvarligt på möjligheten att fylla flottans mobiliseringshehov, 
enär många f d radiomän vid flottan kunna förväntas inneha
va sådana civila men ur försvarssynpunkt viktiga befa-ttningar, 
att de icke bliva disponibla för inl\Jalle,lse vid mobilisering. 

För aH såvitt möjligt begränsa de svåra följder för mari
nens krigsberedskap, som den här påtalade utvecklingen med
fört, ha vissa undersöJmingar gjorts i avsikt aU bättre utnyttja 
de värnpliktiga radiomatroserna. 

Utbildningen av värnpliktiga radiomän har hittills bedrivits 
under 3 månaders värnpliktsskola och 5 månaders yrkeskurs, 
summa 8 n"lånader. Hänmder uppnå givetvis de värnpliktiga 
en viss färdighet dock ej tillräcklig för erhållande av radiocer
tifika.t. Följden blir i allmänhet den, att dessa radiomii.n efter 
avslutad värnplikt lämna radiotjånsten för att övergå till andra 
Yl'ken. Flottan måste alltså räkna n1:ed att på så sätt utbildade 
Värnpliktiga radiomän .eft:er någon tid föti·lorat sin färdighet i 
tadi·otelegrafering. Om de till radiomän uttagna värnpJ,iktiga 
däremot erhål1a utbildning till radiotelegrafister med certifikat, 
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skulle säkert en s.tor del av dem efter värnpliktsliden söka an, 
s tällning som radiotelegrafister, varjämte en del av de öniga 
),~unna fönäntas bliva intresserade radi,oamatörer och därige, 
nom_ underhålla förv,ärv.ad färdighet i radiosignalering. På för, 
sök har däTför utbildningen för dc till radiomän uttag111a viirn, 
plikLiga, som_ ryckte in i september 1946, utökats till 8 måna, 
dcrs yrkcskurs, vilken kommer aU avslutas med prov för Ct

ktllande av radiotelegrafistcertifikat 
En annan tillfällig åtgärd att förbättra personalläget är 

.a lt vpl radiomän, tillhörande tidigare årsklasser, erbjudils taga 
ans,Lällning som 2 Id sj och genomgå -ovan nämnda utbildni ng, 

}'örbindelsecentralerna. 

Under kriget voro marinens förbindelsecentraler bemanna
de med militär pers-onal, i vilken ingick bl a expedition~t~k
niker och expeditionsbi,lräden, viH;:a ombesörjde luyptoarhete 
resp fjärrskriftexpediering. D~t krigets slut började skön~ as, och 
l illg ~mgen på vpl för dessa ,ändamål kunde förutses bh u nga 
eller .ingen, påbörjades utbildningen av lottor fö,r tjänst i för
]J,indelsecellltr.alerna. M-en även inl<Jallelse av lotrtor för detta 
i"indam~tl måste upphöra i ·och med försvarsberedskapens av
Yeckling. Då verksamheten i förbindelsecentralerna avs.~gs 
fortsättas även under fredstid, gjordes vederbödig.a frams~ll
ningar att föir centralernaiS bemanning få ansrtälla kviim l1ga 
hcfaHningsh.avare. Framstä-llningarna biföHos och sedan den 
25 januar~ 1946 utfö,res expeditionstjänsten i centralerna i hu
vudsak med hjälp av derrna civ,ilanslällda arbetskraft. 

Några teletekniska aktualiteter. 

Radiolänkar. 

I princip givas radiovågor önskarl strålningsriktning gen°111 

a tt det elektromagnetiska fältet från den energiutstrålande de
len i ett antennsystem interfererar med de fält, som gen°111 

induktion eller reflexion utgå från andra delar av antennsyste-
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l så all de l ulslrM.ade Lillel förstärkes .i en riUning men 
JJlC ' . d p o -- J ·1 . l o d 

151äclzes ,J an ra. a samma salt , ;,an n dnwgsver can as ta -
~onuHas ä ven Y id Inol~agning. Förutom s-Lön· e räckvidd för 
,
8
mma effeH medfö-r nktad radioöverfö·ring fördelen av nl.in 

;kade avlyssningsmöj li gh eter vid sidan av s-ändnings,ri-ktningen. 

Användnin gen av riktade radiov[tgor för öyerföring av med
delanden lr ~m en p la l s Lill en annan är i n gen nyhet. Redan 
för ett 10-t.a.l ar sedan ulnyDLjades riklad radioöverfö;ting i Eng
land och Amerika för förrhindelse över sjöslräckor, varvid våg
längder mellan 2 och 8 meter användes. Utvecklingen har 
emellerti d gtt t l mol allt korLru·e vågor, och del hru· härigenom 
blivit möjli gt alt 1·ikla den utstrålade cnergien i mycket smala 
sektorer medelst användande av relativt ,små anten111system. 
Härvid har man också vunnit alt lägre sänd.areffekt kräves för 
samma förbindelseaYsl ~tnd. 

För a L t mellan t v å platser på längre a v stånd från varandra 
erhålla riklad radioförhinrldse 1ncd dess fördelar i fonn a \ 
minskad avlyssningsrisk och 1<1gt effekU)ehov, ha s k radio
länksystem uppbyggts . Ett sådant sy,s.tcrn beslår i att ett an
tal r eläs tationer för ma-tlagning, förstärkning och återutsänd
ning placeras pil hlmpliga avstånd frå n vru·andra såsom »ra
diolänk ru·» i en kedja mellan sändar- och mottagarstationerna. 
Radi-olänJ.:ar kunna även ersätta en del av en trådrfö-rhindelsc, 
t ex ·i oländig Lerräng eller över stön·e vattendrag, då tråd
eller kabeldragning skulle medföra stora kostnader. 

Radiolän],sys lemon län1:p.a sig väl både fö1• en- och fler
kanaltrafik och kunna utnyttja säväl amplitud- som frekvens
lllodulerade v~tgor. I USA, där utvecklingen på ifrågavarande 
0Inråde n å tt mycket långt, planeras radiolänksystem med våg
längder fr ~tn 15 ned till 1,5 cm. 

l j ämföl'else med trådförbindelser kunna ;radiolänksystem 
Upprä ttas snabbare och med betydligt mindn~ personalinsats. 
~r militär synpunl-~t betydelsefull ~"ir även radiolänkarnas ringa 
sarbarhet 

Tidskrift i Sjöväsendet. lO 
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Moderna elektronrör. 

På elektronrörsområdet har under och efter andra Yiirlds. 
kriget bedrivits ett omfattande forsknings-arbete . "NiikroY:Jg01 , 

nas alltmer 6kade användning exempelvis för ekoradio. na1j_ 

gerings~jänst, jonosfär-forskning etc har m6jliggjorts gc rt0111 
tillkomsten eller förbättring av rörlyper, som förmå generera 
vågor med mycket höga frekvenser. Ett sådant rör ~ir mClg, 

Fig. 5. 

Magnetron f ör 2 cm viiglängd, Till den 4-kantiga fliinscn amlul9s 

vågl eLlare. J ämförelsekubens sida är 25 mm. 

neiToncn (fig 5) med vilket man rlyck::uts frambringa radiodt
gor av några få millimelers längd. 

Med speciella typer av detta rör, vilka utvecklats under kr~
get, kan myckert hög effekt utv,innas (5000 kilowall impub el
fekt), varfö·r del vunnit en utomordentligt stor användu in g, 
speciell t inom ekoradio tekniken. 

Magnetronen lämpar sig icke som morttagarrör v1d myået 
höga frekvenser. För s~1dant ändmnål har en annan rör lYP 

143 

S truerals, nämligen ett hastighetsstyrt elektronrör, klystro
J·OI1 
' 

11 
(fig 6). I3l a utnyttjars deUa rör som lokaloscillator, fram-

~~;ra !lt i ekorad~on~otta?are. 1~ill skilln~d .från ma?netroncn 
](an klystronen Vl~ and:·mg av palagda.s~~mnmgar. vm·1era frel\
yenser inon1 relaL1vl vHLa gränser. Hangenom lampar sig rö-

Fig 6. Klystron (gen oskuren) . 

ret väl fö.r automatisk frekvensreglering, en anordning som 
v.isat sig vam nödvändigt speciellt vid ultrahöga frekvenser 
(omkring 10000 Mpjs). 

. Av eu visst intresse är även, att blandningen i mo.tlagarc 
VId mycket lwrta våglängder (3~10 cm) icke sker med blan
darrör såsom i mottagare för långa och ''vanliga» korta vågor, 
lltan med hjälp av kristaller. 

Karakteristiskt för apparatur, avsedd för mycket höga frek
Venser, är sålunda användning av magnetroner som sändarrör, 



144 

klystroner som lokaloscilla torer i mot.Lagarc och kristaller son\ 

]llandarc i mottagare. 

ELL anna L exempel p[t uln:cklingcn inolll delta omraclc lll. 

gör elek tronrör j'ör el.:oracliotänclnillg av luflvärnsproj et tilel' 

Vid l~o nstruktion av sadana projektiler beslod det ojäm fö rlia; 
. " 

SY~traslc pr.oblemcl i all Ir·amsUilla elektronrör med Lrllr~ic kli a 
b 

lt:'tllfaslhet för a ll L~da dc i skoltlossningsögonblicket lll.\' cl<et 

ltöga p:Jkänning3rn.a. Hemlighelen Yid tilherlmingen av ett 

rör med gl::tshöljc, tillräcldigt hafligl alt molslå dc ulotno1• 

denlligt stora påkänningarna, li gger dch-is i s3Llet all m on tera 

röret, delvis i den fullständiga elimineringen a v spänningar i 

glaset, vilket förutsäller en mycke l noggrann materielkonlroll t111 . 

der tillverkningens g~lll g. Hörens dimensioner äro mycket smit, 

längden c:a llj:! cm och bredelen molsvarar en blyertspennas 

tj ocklek. Under kriget lär i Amerika ha tillverkats samman

lagt 1:30 miilioncr s:\clana rör. 

Hålrumsresonatorer och vågledare. 

\'id användning av frekvenser över 300 lVIp/s måste sviing

Jtingskrdsar och ledare för högfrekvent energi ulformas pa ett 

sått som hell avviker Ir ~m det brukliga inom övriga I·adiolckni

ken. Sv~ingn:ingskrclsar med spolar och kondensatorer som 

frekvenshesliimmancle organ ersältas inom mikrovltgslekn ike n a\' 

svängningskretsar i fonn a v h ålrumsresonalorer. Dessa u lfor

mas s{t, all r esonans crh~tll es vid önskad racliofrekv('llS. SOJJI 

kopplingselemen,L L·ill cxempehis magnelrone.r förek.onm1 er li:'ll

rurnsrcsonatorn i stor ulslr i'tckning inom ekoradio leknikcn. 

För överföring av mycket högfrekven'l energ i, l ex fr [m h~d

rumsrcsonalorn i en sändare till antennen, användas leda re 1 

form av rör, s k v~1gledarc, h elt inneslutande dc-l elcklromagne· 

Liska Hi llel. V;otglcdarcns dimensi.oner m{lsle vara av samJll~ 

storleksordning som den överförda radiovflgcns Hingd, varfii r n' 

pralli ska sk~il mwä n dn ingen begränsas lill ccnlimclerdgor. \':'t~~ 

ledare ha Hitt slor användning, främst inom ER-tekniken , d:JJ 

Yågli:ingder ner till 3 cm numera ulnylljas. Det in<)lll facl::

li Ueralmen anv~inda u l trycket »raåioteknil::ern har bli vi l rör-
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]·are» karakteriserar l;anskc i n ;tgon m ån utvecklingen i.nom 
)1],0 ' o 

detta omrade. 

. oelektriska kristaller. 
l'lez: 

Till v~rkningsmeloclcma för piczocle.klriska kristaJ.ler ha 

under kriget förhäl lrats och samtidigt förenUals. Produktio

nen av dylika kristaller har stegrats i sådan grad, all nu till

verlaus fl era kristaller per dag än uneler e tl helt {n- före kriget. 

Kristallerna användas i frekvenskontrollerade orgati i sändare 

och mollagar·e, och deras utny ttjande medför en väsentligt hält

re frekvenssl-abilitel, som är av slörsta betydelse för säkra ra

dioförbindelser. Särsl>:-ilt Yäl lämpar sig a nY.i:indningen i radio

ielefonislationer. Antalet använda kristaller .i en radiostation 

kan yara myck et stort. Som exempel kan n~inmas alt srn:l här

bara stationer kunna h a mer än 100 kristaller. 

Artillerisfiska vardagsproblem. 
Av kaptenen Magnus Hammar. 

Eldledning 1 ). 

För alt kunna träffa ett rörligt m;l] 1m'ts le man ]>[t n ~tO'Ot 
" D 

satt bestämma m{tle ts rörelseht klo re r, sa m t med hj ~Up a v clessn 

beräkna lägel a y den punl; l, där m ttl el s.annolikt kommer all 

hefinna s ig ef ter ulg;\ngcn s'kjullid. \'id sjömM, som 1·öra sig 

n~ed må llliga farlcr, blir fram förh [tlln in gsslräckan dock ayse

voard p ~l grund av cle slom striclsavsLtnden och dc därigenom 

langa skjuUicl erna. Yid luflrn<ll blir m [llcls förflvllnin.o· även 
v t> -------

') En arl·ik<'l r i.>!·a ndc kanonmal c•rialen a v samma :l:örJattarc 

llUbliceracks i T i fl hti lit· 10/46. . 
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under kor ta flyg lider slor på grund av målens mycket stol'u 
hastighe t. I båda fallen fordras ins trument för alt lösa e.lct. 
ledningsproblemen - beräkning aY framförpunktens Hi.gc sa111l 
de hallistisl;a korrek tionerna för denna. 

Men eldledningen mås te ocJ.;;s[t omhesö,rja, dels införskaL 
fandet av dc för beräkningama erforderliga ingängs-värdcn4, 

dels utgivandet av de färd iga skju lele1nenlen eller 6klvi nl;lar. 
na till bananerna. :Med eldledningsmateriel menas därför icke 
endas,L räkncinstrumen t utan även s ~tYä l avs tåndsmätare so111 

förbindelsemedel av varierande aTt. 

E ldledningen har under senare Lid u lyecklaLs mycket kraf
tigt, och denna utv·eclding är a lltjämt livlig. Allteftersom kra
Yen på snabbhet, säkerhet och precis·ion stigit ha konstruk tö
rerna lving.a ls att tillgripa alltmer lwmplice1·adc apparater och 
därvid utnyttj a telm ikens senaste trollkonster på alla dc r>m

I åden, som kunnat komma i fl·åiga. Kapitlet eldledningsmate
r iel har dii.rför ur teknisk synpunkt blivit omfaUande och p~t 

så sä lt svårsmält, men det erbjuder mycket av s tor t intresse. 

' Inom flackhaneartillerie t erbjuder själva berälmingen av 

skjulelementen endast obetydliga sv~u-igheter. Det är ju u lan 
tvekan sant »a lt», som lv-specialis.Len stundom betonar, »Ilack
haneeldledn ing endast är det enkla<;te specialfallet av luftvär
nels problem». Men flackhaneartilleriet har en del andra pro
blem alt brottas med, nämligen avståndshes lämningen, fp n
slyrning av pjäser och instrument samt indirekt skjutning mot 
m~Ll i land. Det förstnämnda harr genom ekoradions tillkomst 
inträ ll i ell helt nytt skede, som kan ge a:rt illeriet ocrhört ökad 
slagkr.1.ft. Eko-radion är emellertid fli tigt omskriven och u le
lilmnas därför här. 

Dc aktuella eldledni111gsproblemen, som här n ~1got närmare 
slwla skärsUtdas, bli därför: 

l. Fjärrstyrning. 
2. F>arty.gsinstrumenleringar för beskjutning av mål i land. 
3. Problemställningen för luftvärnet. 
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fjarrstyrning. 

l\Ied h jälp av »Siemens och HaJ.skes elektromagnetiska 
.. ·els-Lrömsys lcm >> hmde man redan före första världskriget 

y '! X 
_.:.~rföNl yärden från en plats till en annan. På della system, 
0 

1 11umera vanligen kallas Selsyn- eller Syngonöverföring, con 
j; ,.o"gde de t raditionella centralriktanläggningarna och element 
a~"' denna kons truktion, syngonelement, ingå alltjämt som en 
yiktig detalj i flertalet fjärrstyrningsaggregat 

Synganöverföringen är fullt tillfredsställande i de fall, där 
d-et gäll er a tt endast överföra och avläsa ett värde. Men i den 
moderna eldledningen ställas högre krav. Man önskar utan 
manuell hj älp inföil·a det överförda värdet i ett instrum.ent eller 
låta det påverl;a 1·iktorganen till en pjäs eller strålkastare. Det 
blir s~tl edes fd1ga om kraft vid inställningen och för sådant 
ändamål 1;1åsl e syngansystemet på n ågot sätt utbyggas till ett 
fjärrs tyrningssystem. Sådana användas av flera olika typer 
och förr en m~tngd olika ändamål; i instrumenteringar för att 
kopiera en rörelse, för lätta lv-vapen för att mö,jliggöra till
räddig snabbhet vid imiktning och fö,Jjning samt för att rikta 
fartygspj äser från ett cen:tralsikte. Fjärrstyrning är därför f n 
ett synnerli gen aktuellt problem och ivriga forskningar och 
försök hedrivas iör att tiHgodose de ständigt skäJ.·pta kraven 
på snabbhet och precision. I vissa äldre nu befintliga anlägg
ningar ha använts s k kontaktverk ev med generatorförstärkare 
(Leonardkoppling), men sådana lwnstruktioner ge ofrånkom
ligen en av1scvärd eftersläpning samt knyckig gång. De äro 
därför icke tillfyllest för moderna aggi'egat. Man använder i 
stället rörförstärkare och dessa komhineras antingen med mo
torer för rent elektrisk drift eller med hydrauliska växlar. 

Fjärrstyrning med rörförstärkare och rent elektrisk drift. 

Om i elt synganelement skillnad i inställningsvinkeln fin
nes mellan givaren och mottagaren inducerrus en spänni111g i 
totorledningen. Denna spänning kan m:an upptaga och för
stärka i en rörförstärlmre. Den förstärkta spänningen kan se-
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FJA .RRSTYRNING 

RORFDRSTARKARE FOR ELEKTRISK DRiFT 

CENTRALS/KTE 

Horl'"or.slrirkartt 

och ,h;f,.-,/rlor• 

dan am·i:indas för a t l reglera magnelfilllet hos en molor eller 

generator. P~l så säU får man en ren v.ägslyrning. Detta tor

ch: Yara förenat med Yi·ssa n ackdela r, m en konstruktionen an

Yii.ndes av engelsmän och a m erikanar e. Hur kopplingen l; an 

Liinlas, framg~n· av figur l. 

En annan melod med elektriska molmer och m ekan is ka 

vLi.xJar användes bl a i Schweiz och framgftr av figur 2. Hii1· 

regleras två nwLorer, så alt den ena ökm· och den andra mi lt

sl;ar sin haslighel. Den mcl;an.iska rörelse.', som dii.rvi;l n

halles ur differentialen, till vilken b~tda_ molarerna äro m el; a

niskt kopplade kan antingen direkl överföras till en pj äs ~ 

ren vägstyrning - eller som p:t figuren vid en reglcringsy ii \.l' l 

och yLLedigare en differential sammankopplas Lill en vii glws

Lighelsslyrn ing, som ger jämn rörelse. 
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t= 
Vä.xel o 

FJARRSTVRNING 

Fig 2:. 

Fjärrstyrning med rörförstärkare och hydraulisk kraft. 

Även delta syslem baseras p ~t all Yinkelskillnadcn mclbn 

synganmottagare och den slyrda pjiiscn inducerar en spän

ning, som förstärkes. Den förstiirl;La spi"inn in gcn Etr i delta 

fall manövrera en hydraulisk Yiixel förmedelst el l elektriskt

hydra uli skt relä (reglcringsdon). Om man cndasl anYLindc1· 

vinkelskilln adsgiwl.re erhåller man en ren y~1gsly rning , vilken 

som -ovan nämnts, har mindre god följsamheL Yinkelskill 

~adsgivaren hör , därf6r komple lleras med en haslighcLsgi Y ::tre. 

enna arhclar s;t, all om det S·lvrande organel - l ex ccn-Lral-
siktet l ... l . · l · · ' .. - oc 1 p ]asen 1a samma 1as.t1ghcler, hl i r den utg:lencl e 

spanningen = O. Om hastighelerna avv iJ\a erh~tlles en differens

spänning, som införes i förstärkaren, där elen förstärk er ell~r för

~vagar vinkelski llnadsgivarens .impulser på manövcrdonet. Dc ll::~ 
Innehär s3ledes en vi1ghasLighclsslyrning nred möjligheter all 
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Syn:Jon
n?O//'oyor~ 

FJARii'STYii'N!NG 

I? ORFORSTARK.Aii'E rc7;? E LtKTROHYO/?A!/LISK Oli'IFT 

---.,.- · """"' 
'------__j l?~;?lering.sdo/1 

Fig 3. 

Teglera proportionen mellan impulserna sii att bästa vil;.Lmöj

lighct erhMles. Kons~ruklioner av denna typ tillverkas bl a 

av ASEA och princip för anordningen visas i figur 3. 

De här omLaiadc systemen innebära stora framsteg i för

h~tllande till äldre konstruktioner. De äro också f n i stor t 

·selt tillfredsställande för flackbaneändamåL Men inom Juft

' ärnets område •skärpa:s kraven i så snabb takt att ovannämnda 

sys lem för s ~tdana ändam~d redan m~1ste betraktas s~1som b l11-

1igcn omoderna. 

Fartygsinstrumenteringar för beskjutning av mål i land. 

Under senaste krig am·ändes sjöar tilleri 1not landm~1l i en 

·oerhörd skala, som aldrig haft sin moLsvarighet tidigare. De 
materiella och organisatoriska problem, sDm sammanhänga 

med dylika operationer, lösles av de allierade på eill, såvitt 

man kan först~l, synnerligen förnämligt sätt. sekretessen kring 
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,
11 

ytLre ramen -- organisation av cldlcdningspalruller, för

d\d~lser m m släpples tidigt och rikhaltig litteratur finnes 

b::n närma:re detaljer om materielen ombord sal<nas. Man kan 
11

111
eJlcrtid av skildringar förstå a Lt den medgivit gyroriktning i 

~öjd och sida (i höjd ev konstgjord horisont) och snabba mål

(llllb.Y lcn även vid indirekt skjutning. Delta sistnämnda för

utsätter bl a en h~1ndig apparatur för aU nltaga riktelement 

efter målangivning i l<arlor. 
För oss ~ir del giYclvis angcHiget a ll genom konstruktioner 

Järnpade för våra egna eldlcdning:sinslrumcnleringar inkimta 

försprånget. P~\ de kompletteringsinslrument, som I ör alt n1.öj

liggöra indirek t skjutning m ttsle tillfogas farlygens vanliga 

flac.kbaneins.Lrumcnt kunna följ ande krav upps~älla.s: 

l, Skjulning skall kunna utföras antingen med riktning 

efter gyrokompass eller med hjälpriktpunkt 
2. Det nonnaJa eldledningsarbetet hör Iöräntlxas s[t lilet 

som mö j l i g t. 
3. ErforderLig ex Lrapersona l bör vara reducerad till minsta 

möjliga. 
4. Uttagning av h()gynnelscvärdcn och målombyten :>kola 

kunna utföras sn2hbt och säkert. 
5. Instnuncnteringe.n hör YaJ·a i möjligaste mån automa

tisk, så att ett flertal avläsningar, utr~ikningar och inställuingar 

med ty åtfö1ljande felavläsningar kunna undvikas. 

6. Instrumentet skall ge tillräcklig precision. 
7. Instrumentet skall kunna arbeta med avsevärt olika 

förMHanrlen mellan aYslånden fartyg - hjä1lpriklpunkt (hrp) 
resp hrp-m [tl. 

Vid äldre ins-trumenteringar föreligga givetvis SY~tri gheler 

att anbringa apparater som kunna fylla dc ovan upps.Lällda 

~;ravcn . l'dan kan såsom provis·orium utnyttja grafiskt r~ikne
tnstrument. Sådana ha emdlerlid stora dimensioner och sak

na direkt anslutning till cenlralriktanläggning, varigenom svag

beLer förefinnas, speciellt cnlig.t l, 2, 4 och 5 av ovan upp

ställda krav. Man kan tänka sig en acceptabel utformning v·id 

Utnyttjande av hjälpriktpunkt ungeLir enligt fö,ljande principer: 
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A v stånd och sidvinkel överföras till eldledningscen tr;_[!Q
11 

från en av·s l ~mdsmä,tare. I centralen införas de i ett tillsats, 
instrument, där tillskotten i avst<'md och sidvinkel till n t ~tftt 

beräknas, varefter totah·ärdena via differentialgivare över[ö, 
ras tiH flackbaneinstrument Sidvinkeln till m~llet över föres 
dessutom till ett centralsil"te, som därigenom kan hållas r iktat 
mot målet utan att se deLta. Fdu1. CS utgives kippvinkel till 
centralen, som tillfogar uppsättning och utger höjdrik lvi nLe~ 

till p j~äsea-na. 

Om inril{flning enbart efter gyPo tillämpas, horHaJler till
salsinstrumentet Centralsiktel gives ·~n hegynnelseinrikl n in g 
efter eldlednings karta och hålles sedan i ri1lt riktning genom 
centralens och gym ts arbete. 

;.,rya instrumenteringar fö'l' flackbanesl,julning förses nu
mera med någon appa~·atur enligt ovan. "Nian 1nåste giYelvis 
Lililförsäkra sig mö,jli!gheten all använda .sjöartiHeriet 'cn'ligt 
~enasle luigels erfarenhelr, ehuru det ingalunda är säkert att 
man i ell ev lwmrnande krig kan utnyttja det mol landm~1l i 
samma utsträckning som i det föreg~tende. 

Problemställningen för luftvärnet. 

Ann u på 19~10 - talet kunde h- instrument, konstruerade för 
en maximal mtdfart av 100- 125 m jsek, helraklas som l~im :i gen 

tillfredss,LäHande. I dag äro de ohjälpligt onwderna. .Man be
höver nu ins1nunenleringar, anv~i.ndbara mol reakli,osplan och 
V-vapen med hastigheter p:\ :JGO m jsek och kanske mera. Den
na explos ionsarlade utveckling har ställt luftvärnet inför syn
nerligen besvär! iga problem. Det är nämligen st1, all el l in
strument, som utexperimenterats och godkänts det ena m·et, 
redian kan vara onwdernl, då det förslagsvis tv~t {u· ,sena re 
Lommer fram till leverans. Det gäller sMedes vid uppgörande 
av konstruktionsprogram all gripa Lillrii.ckligt ltmgt fram:Jl 1 

ut vecklingen uLan wll därför i alltför oangenäm grad fiirElllg~ 

expcrimenttiden. :VIed nuvara nde srv ~H·igheler med mater ial 
och leveranstider är detta manövrerande mellan Scyll a och 
Charybdis synnet1ligen vanskligt. 
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Men även rent tel.;.niskl föreligga {ltskilliga svttrighcler, 
. v 11 {1gna här i s lörsta korthel skola belysas. 

ya ta 
Ly-eldledningens uppgifter omfatta: 

1. Noggrann heslämning a\" m:\lels higc och rörels:r. 
?, Beräkning a Y Lriiffpunklcr1 och läge med lednmg a v 

' lf,_a.l· torer och kanonens: h allistik saml uträkning av hal-
1na: ' 
]isrti sl<a l'onekLioner för träffpunkten. 

., In riktnincr av eldrören och i företammande fall lem-
"· • t> 

pering av ammuniLionen enli_gt :res:ul_Lalen fr_i'm .plml~l 2. , ' 
Den sista uppglilen h ar 1cke ttd1gare hanforts L1ll cldted

nino·en utan till pjiisarbele, men de stora hastigheter och acce
Jera~ion er , som det nu är fr åga om, medför ,aJtt kanonerna icke 
kunna inriktas på traditionellt sätt ulan genom riktorganens 
direkta ans lu tning ti],] räkneinstumenLel. 

Bestämning av målets läge och rörelse. 

Uppmätning av mMets 1läge och rörelse ulföres medelst 
målföljning, vill,et innebär att eLt riktinstrument ooh ett av
slåndsmätningsinslrument konlinuedigt h ållas inr,iMade mo1 
målet respektive inställt på av.stKmdet till mål el. Om man för
slags viiS kräver alt värdena å träffpunktens läge skola vara 
riktiga p{t l strecl( niir i höjd och sida och 10 n"L i avstånd 
och om man förutsäller en målhastighet av 200 n1.jsek och en 
skjuttid till träffpunklen (tT) på 10 sel, fordras i m[tlföljningen 

att vinkelhastigheterna äro riktiga p ~t t~ streckjsek när d v s 

.. . 10 
0,1 strjsek och alt avsUmds~1ndringshas,ligheten är ra l t p a t T 

när d v s omkring 1 m jsek. All uppfvlla dessa noggrannhelskrav 
Yå;llar .svår,igheler. 

Tidiaare har omrlliimnls beträffande riktanordningar att t> 

ett kombinerat väg-hastighelssystem beträffand~ målfallning 
Och följning är överlägset enkel väg- eliler hastighetsriktning. 
Vid de stora vinkelhaslighele1·, som det vi,d luftvärn är fråga 
orn, är ej heller väg-haslighels-styrningen tillfyHesL Med 
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målfart på exempelvis 200 mfsek och avständ 1000 m blir de
1 slörsta vinkelhasligheten 200 sll) sek och slörsta V'inkelae:ccle~ 

rationen 26 slrfsek~. Redan vid dessa förh ~tllanden är det tw~L 
samt on1 en riktare med väg-hastighotsriktning kan fö,lja 111,1_ 
let. öl,ar hastigheten ökas accelerationerna i proportion lil] 
vinkelhastighetens kvadrat och målföljningens svfn·igheler öka& 
mycket s111ahht. För alt noggrannhetskraven skola kunna Li]], 
godoses forclt·as därför en m1Lomalisk ha <>tighclsf\.ilj )~ in g. Detta 
kan hest ft av en till rålmcins'lrum':nlet ansluten anmdn i•1cr 

- b• 
som dirigerar riklorg.an och avs tåndsins l ~illning med av l'ik-
tama p ~tverl,;.hara hastigheter or:h som är så hesLafiad all se
dan riktorganen och aYSL~md5inslällningen en gång rä tt in
ställts, den forls ii.llningsvis h~tll er riktorganen p[t m<1lcl s[t lii nge 
detta forlsiiller i rätlin j i g bana med konslan t has tighet. Y id 
ett sådant syslem inskränkes riktamas mhele efter m[tlfalln ing 
till korreklianer för eventuella, tidigare små felinställ ningar 
eller nya insli.illningar vid ändring i m [tlcls rörclseelcmcn t. 

Träffpunkts beräkning. 

' Pör alt lösa dc ekYalioner c.Jler funklionssamhand, som 
förekomma inom eldledningen i. framföq)unklsbesl~inwingcn 
kunna elt flertal oEka typer av ri.ikneapparaler konn11a i frå 
ga, såsom mekaniska, elektromekaniska, elektriska, hydraulish 
eller, som sista nyhet på onu·[tdet, »elctronic>>-instrument. 

N oggrannhetskra v. 

Med dc målhasligheler, som nu äro aktuella få av riUmc
apparaluren framrälmade vii.rden ofta slma för.ändringshaslig
heter, men man fordrar ju också stnr noggrannhet. Om t ex 
träffpunkten fö.rflyllar sig med en hastighet av 200 m/sek och 
man önskar en noggrannhet i återgivningen av träffpunk tens 
läge på 2 m, m~ts le dc försli.irkarmotorer, som normalt ingå i 
en instnunenLering, kunna ma.ta fram en rörelse, som blir 100 
noggrannhetssteg per sekund. 

För ifr~tgavarande i.indamål finnas sm~t elektriska motorer, 
som regleras med kontaktverk De prestera som regel högst & 

ELEKTRISKT RAffNE!NSTRUMENT 
ENKEL OVERFtYR!NG 

Ingående 
/"unkl'/on 

Fig 4. 

l 

l 
l 

l l 
L ______ J 
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å 10 noggrannhelssteg per sck och äro således mycket otill
fredsställande. 

En annan föi·stärkar typ består av en fPiktionstrissa, som 
t ex med e.n konlaktr.eglerad elcktroma:gne.t kopplas i ingrepp 
med den ena eller andra av två lXJterande valsar. (Se fig 4.} 
En sådan senonwlor kan ås Ladkomma. 40 tt 50 noggrannhels
steg per -sek. Den medför alltstt fel, som äro ungefär duhbcll 
så stm·a som önskvärt. 

Numera ha kontinuerligt arbetande hydrauliska motorer 
konstruerats, som kunna prestera 100 [t 200 noggrannhetss teg 
per sek. Detta är ett framsteg som bådar gott. 

Räkneap.pa:raturens typ. 

Apparater för träffpLmklsheräkningar kunna uppdelas i två 
huvudgrupper, nämligen geometriska. och de formeHösande. De 
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förra aYbilda de goom.elriska förhållandena vid m~tlels beskj
111

_ 

ning, de senare arbe ta med ekvat ioner och funkLionssa mba11d 
som tillrä LLal.agls för resp ins trument och lösas maskinl.ll\t' 
Denn a grupp uppdelas i Lvå undcrgruppcr, nämligen a lgebraisk. a 
instrument .och yinkelhas li ghelsinslrument. Del har emellertid 
hli Y i L alll s Y ~tnnc a lt avgöra, ya d som är ya d, enär dc ha Cll 
fler tal liknande LonslruUionselem cnt geJnensamma. De ko111 _ 

m a därför i denna fr.amställnin g icke .a lt :\Lskiljas. 

Yilken lyp av riikneappar.al, som än välj es, är del Yi kl igt 
all den innehåller så Et räkncmedel som möjilgt. Varj e räk
neled innebär nämligen en felkä lla. Vanligen erfordras ii a 10 
operationer för ya rj e erhttllel element (höjdriklvinlwl, si dri kt
Yinkcl elc) men del ]\an också Yara Hera (upp tiJ,l 30). 

Med dc noggranhelskraY, som tidigru-e uppställts ii r del 
-dä1'för av slörsla vikt a ll gången av beräkningarna lägges sit 
a lt s lörsLa möjliga fö:renk.Jing ås tadkommes uLan a ll -de upp
s tällda noggrannhelskraven :\ sidosätLas. Man lå ler därfö,r driv
na m a tematiker omvandla de grundläggande ekvationerna sit 
al t de erbjuda bä llr-c m öjligheter Lill mekanisk CJller elektrisk 
iö'sn in g. Ur praktisk synpunkt medför delta den nackdelen att 

inslrumenleringen blir svårare a lt förs tå och konLTollera. 
::VIed hiinsyn tiU antalet räkneled och därmed precisionen 

f inner man alt dc geome triska instrumenten ge den bäs la lös
ningen. Räkneoperationerna kunna , -id dessa begrän"'as till 
latanerin gen för all heslämn1k'1. skjulliden .till träffpunkten samt 
uttagalide av de Yid denna inslällu i ng aulomat,iskl framkom
mande riktv,inklarna. Sådana apparater n11åstc emeller ti d ut
formas med täc~.ll'li gen s lom dimensioner och göras s tabila. Diir 
man har sYltrl aH m edgiva detta och där Yiss.a .approximationer 
kunna tillå tas, hlir därför oftast apparater för formellösnin gar 
att föredraga. 

AY dc typer formellösande inslTmnent, 'Som f n ~iro av yisst 
intresse, kunna. följande nämnas : 

Ifazem eyers instnzmen t m ed elek tromotorer, styrda av ],-ow 
iakluerk. Befintliga typer äro mnodcrna och o~illfredsslällande-
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Elektro- m ekaniska instrument m ed reostater. (Wheatsto-
es brygga). Uppbyggnaden av reaslaterna molsvarar ungefär-

il . . 'l lf l Jioen välJarna 1 en a ulomahs <: te e onan äggning. Systen~t är 
u~pbyg~ t av reo~la ler, ~·eläer .och sådana magnetkopplingar, 
som tidJ gare omnamnls 1 saa.nband med noggrannhetJskraven. 
Reasta tema äro lindade linj är t oller så a lt de rg·e den sökta 
storheten som funkli·on av hors tens vridningsvinkeL Givar
cell motlagarreos la Len förbindas med en !bryggkoppling, där 
strömmen vid jämvikt är O, genom ett känsligt relä. Då s tröm 
uppstår påverkas reJäL, som i sin tur .sluter strö,mmen till en 
magne'lk,oppling. Princip för denna anordning visas i f i
om 5 och 6. 
b 

Rent elektriska iHslrumenl. (Förekommer hl a ,j Schweiz 
- Contraves - ·och i USA). 

Även denna typ utnyttjar reaslater och hryggkopplingar. 
Ski!lnaden mellan denna typ och den föregående ligger däri, 
a tt dc mekanisl'a mellanled, som förekom där, icke utnyttj as. 
.\Ian 1!ahorerar m ed spänningar och motstånd. Förr additi,on 
användes t ex så kallade sexpaJkopplingar (se fig 5). Syste
met beslår av 3 s t fyl'j)Olsreostater (brygga), genom vilka två 
spänningar införas genom pol 1--4 och uttagas genom pol 5-6. 
Kopplingen b lir nödvändigtvis tämligen komplicerad', enär de 
olika systemen m[tslc göras oberoende av varandra. 

Denna typ av instrument har den nackdelen att det ford
Tas tämligen stor effekt för att få tillfred~sLällande precisiJn, 
l 'arj ämte särskilda anordningar för ulj,ämning av nätspärrning
-en måste finnm. Dessutmn udstc varje muHipJikalionsele
l11ent u tfö,ras s~lsom en fyrdubbel kompensationsreostat, vilket 
~ör anordningen tämJligen dy1~bar. 

Ett under kriget tillverkat amerikanskt lv-centralinsh:u
ll1ent .hade en konslmktion, liknande vad som ovan antytts,. 

De elektriska instrumenten av ovannämnda typ-er ha ge
Jllensamt följande fördelar: 

Det är i allmänhet lä ttare a lt precisionskalibrera elektriska 
appara ter än kurvlill'·Oppar och dylikt. 

Man fh ofta s tor fpihet i fråga om apparate11s placering. 
"''idslcri[t i Sjöväsendet. 11 
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APPARATER FÖ/? AOOITION 

PLANETVAYEL 

( OIFFEREN TIA L} 

DIFFERENT/A -
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SEXPOLS
.KOPPLING 

Fig 5. 

O r~J 

o f{b) 

Instrumenten kunna byggas i sn1å dim.ensioner och änd:t 
så att monterings- och demonteringsarbeten kunna ulföras pa 

!\ort tid. 

Mekano-hydrauliska instrument. 

Hydrauliska motorer ha den stora fördelen all de kunn.~ 
avbeta kontinuerligt d v ·s ulan den stegvisa drift, som ]J) tt 

APPARATER FOR MUL TIPLIKATIOIV 

/f'AM0/0 

o 

ELEKTR!S.KT RAKAlEORGAN 

FY/? POL 5-KOPPL!NG/11? 

Fig 6. 

...r, =x, ·x 2 

/,-,s/'ci"(/nN?_98n 

ov·l? 'r ( o·bj 
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ofrånkomlig vid reoslalreglering. Som ovan nänmls ha också 
följemotorer lwnstruerats, som öwrträffa tidigare kända lik
nande k·onstruktioner. 

D.en mångfalld av ledningsrör med högt tryck, som kräves, 
~r~1står givetvis såsom lätt sårbara detaljer och därigenom. en 
etanklig nackdel. Man har dock ännu för liten erfar·enhet för 

att kunna bedöma användbarhet och sårbarhet. 
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Gyro- si/den. 

Det under kPiget konstruerade och i stora serier tillwrkQd 

amer,ilw.nska gyrosikte t är intres·sant genom sin ovanliga koll~ 
sh-uktiva utformning. Principiellt ·beståJ.' siktet av ett t\Yro 

som vid pjäsens rä<relse påverkas av en tryck- eller brum ..;kraft 

och därvid gö•r utslag vinkelQ·ätt mot kraften. Konstruk tionen 

utformas s[L :att p iiverkan blir proportionell 1not pjäsens vinkel

has tighet, varigenom samma proportion erhål·les på u tslaget. 

P å gyrot si tte:r en spegel, som reflekterar en riktpunkt fran en 

ljuskälla. Pjäsen inriklas m.ed hjälp av denna riktpunkt. p,l 

särskilt sätt införes korrektion för avstånd och vind. 

Denna konstruktion förefalller mycket händig och har ju 

enligt engelska och an•errikanska uttalanden varit till ovärder

lig nylla i kampen mot flyget. Men den tmde dock ha en del 

nackdelar bl a följande: 
l. Genom alt endast ett fåla•l avstånd .införas bli approxi

mationerna tämligen 'stora. 
2. Insl~11lningstiden p[L grund av gyro ts precision kan hli 

avsevärd. 
3. Arhelet vid rullning, som medförr tappaxellu tning. tor

de bli ojämnt. 
För småpjäser, där tämrligen slor.a approximationer kunna 

tillåtas, där huvuduppgiften är a ll avsrlå direkta anfall (rakt 

kommande mål) och där underlaget endast har måttlig rörelse 

(stora kr, s1sk) torde .gyrosik!let ämm vara den effeklivasle och 

händigaste av befintliga konstruktioner. Huruvida del kol11-

mer all sHL s ig i framliden ~1terstår alt se, 

Inriktning av eldrören. 

Som tidigaJre nämntJs erbj uder fö·ljning av lv-ntål m ed hä

ga farler stora sv:Jri.gheter ~i.Yen om maskinell yä.g-hasLighets: 

styrning finnes. När vinkelaccelerationerna uppgå till 50 ~ 

1()0 strjsel;;. 2 är det knappast längre möjligt att med m änsldig 

kon~roll [ls ladkomlTh'l fullgod inriktning. Ä ven för inriktni ngetJ 

liksom för målföljningsdelen m ås t·e moderna lv-pjäser auto

matisld dirigeras från räkneinslrumentet. 
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vtvecklingen. 

Efter att på aeu a sä LL ha berört nå.gra av de f n mest ak

tuella ,yrurdagspro:Ulemen >> synes det motiverat aLt också kasta 

en blicl-: fram~\ l för att förr öka ange någon möjlig utvecMings

Iinj·e för den överskådliga framtiden. Jag skall därvid l.ämna 

slagskepp med V -vapen och andra expc:riment med flackbanc

artiJUeri åsido och uteslutande syssla med luftvärnet. De er

fa['enheler, som under andra vårldskrjgel erhålli ls i USA ha 

av It-wlonel Weinnig i Coast Ar lillery Journal, juli-aug. 1946, 

samma nfattats på följande sätt: 

l. LufLvämets uppgift är alt 100 % -igl förslöra fientliga 

flygplan och V -vapen. Dess uppgift :såsom avskräckande måste 

förkastas, dels på grund av pjloters Yisade beS<lulsamhet all 

utan hänsyn till förluster genomfölra ell anfall, dels p ~1 grund 

av tillkomsLen av obemannade styrbara V -Yapen. 

2. Elt posi tivt medel för igenkänning m[lste utvecklas. SY-

stemet må.s Le vara enkelt, »dårsäke\rt», t}llfö'l·litligl och använd

hart vid komhinerade operationer. 

3. Radar för pjäsinriktning m~1 ste förbättras. Den måste 

utveckla,s till automatisk eldgivning; den måste kunna fö'l·bätt

ra värden från fä<rvarningar och den m ås te bli fullt automatisk 

i mårlsölmjng och ,inriktning (sida, höjd och avstånd); den 

måste vara okänslig för s törning. 

'1. Eldlednin gscentraler måste s tandardiseras och nlåste 

införliva de sista kollkonsterna inom elel;;,tronikens och meka

nikens, område för att hjälpa lv-eldledaren med eldfördelning 
och kontroJl. 

5. Kanoner och eldgivningstekniken miiste utvecklas i hög 
gi1ad. Detta jnebär: 

a. Högre utgångshasLigheler (1500 mfsek) och högre han-

topp (18,000 m) föil: alt behärska högre farler och höjder. 

h. Högre eldhas tig het. 

c. Automatisk laddning, m:"tlfaUning och riktning. 

d. Experimenteli och matematisk analys av utrustningen 

för aU utveckla bästa eldgivningsregler. Fällkronograf 
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och aggregat för fältmätning måste utvecklas. Kro110 _ 

grafen bör ingå såsom en del i varje batteris pjii.srad3.t 
Utgångshastigheten borde kunna avläsas på katodstrå~ 
lerör, kanhända med impulser från projektilvägen i 
loppet. 

6. Eldledningsinstrument måste ulveddas till att möj-
liggöra 

a. beräkning vid krökt flygvä,g, 
b. minskad tid för betjäning, 
c. n1.inskad tid för beräkning. 

7. IUikeinstrumenl, som kan lämna skjutdata till elt stort 
antal spridda batterier från en central plats bli nödvändiga. 

8. Kaliher och skoltvidd å automatvapen måste ökas och 
eldvolymen förbättras genom ökad eldhastighet eller multi
pellavellagc. Km1onerna m åste slyras av mdar och vara i 
stånd att avsEt sådana »häck-hoppande» attackplan, som even
tuellt undg[t spanings-radarns uppmärksamhet. 

9. Lv-projektilernas rör ha redan förbättrats. Nya pro
jekti~er måste utrustas med en kombination av anslags- , ra
dar och tidrör. 

10. Fr~tgan om sprängämne för Iv och skrotfördelning 
måste noga undersökas. Den senaste utvecklingen pekm· mot 
l\raftiga sprängämnen och specialformade laddningar. 

11. Stdlkasbarc m~tste avpassas för användning mot Etg
flygar:de plan. 

12. Man ITl~tste med cfterbryck arbeta på utvecklingen a\' 
från marken styrda raket~apen med ökad effekt. 

Den v~ig som här 'angives' har pedan länge i Sverige be
trätts för marint luftvärn. Visserligen ha här röster varnat för 
alltför stark mekanisering och automatisering, men detta har 
visat sig oirånkom1igt. 

Av dc krav, som \Veinnig uppställt, torde man relatiYI 
snart kunna uppnå en del Den automatiskt radiostyrda och 
Inanönerade lv-pjäsen torde redan vara verklighet i USA. Ut
gångshastigheter upp emot 1500 m torde kunna uppnås med 
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k underkaliberskolt (Gehrl.ich-principen), sedan det visat sig :tt 111an kan ersälta den koniska borrningen ,av eldll·ör n"1ed 
en på mynningen anbrag t kaliberminskaTe, som med över
oångskon och ett kort lopp ger betydande hastighetstill~kott. 
0 :Med avståndsgivning och inriktning automatis·kt från ra
darinstrumenl, automatisk laddning, utgångshasti.gheter på om
kring 1500 m och ändamålsenlig ammunition torde »aktions»
yapen ännu länge stå sig i konkurrensen med >>reaktionsvapen». 

I fråga om s tyrbara raketvapnens möjligheter och fördel
ningen av uppgifter mellan dessa och det konventionella luft
yärnet ci teras som avslu tning fö·ljande uttalanden av vVeinnig: 

, Qlyokligtvis utgör styrandel av en självgående projektil 
i flykten ett problem, som ka n komnL.o'l den mest oförskräckte 
wienskapsman alt misströsta. 

Stynla rakelvapen för luftvärn skola i ok e föreställas så
som vapen, som konkunera med kanonerna, då skjuttiden är 
ti.Uräckligt låg för att göll'a de senare effektiva. Denna skjut
tid bedömes ef ter diskussion till omkring 10 sek. 

På avstånd upp tiH 20-30 m1les kunna styr:cta lv-raketer 
säkerligen förvänbas oskadliggara ensta1za anfallande flygplan 
om vapnet haT de egenskaper, som ovan förutsatts. 

Mo t massanfall av sådant slag, som insattes mot Tyskland, 
synas fasta anläggningar med styrbara ra1<eter icke tillfyllest, 
i var je fall icke med sådana konstruktioner, ~om kunna be
räknas framkomma inom den närmaste framtiden. 

Den styrda lv-projekh1en lwmmer först att komplettera 
kanonen genom au kunna fönslöra högtflygande (60,000 ft) flyg
plan och mål på stora avstånd (30,000 yds). Projektilen blir 
sannolikt framdriven av olja - fast eller flytande - av typ 
Ream-rider med målsökningsaggr·ega:t 'ooh med :en sannolik 
YerJmingsgrad på 25 %, avseende fullständigt förstörande av 
avsedda m ål. 

Om tidpunkten för dess framställaude bör man dock icke 
profetera. » 
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Synpunkter på reservofficerares antagning) 
utbildning, tjänstgöringsskyldighet och he: 
fordran enligt 1943 års reservbefälshe: 
stämmelser. 

Av kommendörkaptenen Ove Barlind. 

Såväl under åren n~i.rmast före beredskapen som även un
der dc första beredskapsåren visade det sig, •att 1927 års fö r
ordning angående befäl i fJollans reserv i flera aYsccndcn var 
i behov av {)marbetning och modernisering. 

Bland anledningarna till behovet aU utarbeta nya resen h ·
fälsbeslämmelser kan framhållas: 

a) En ön:skan alt bestämmelserna fölr rcservpcrsonaJl vid m:l
rincn sammanfördes till en gemensam förordning fö·r hela 
11,1•aa:inen, i stället för att vara uppdelade på fem särskilda 
förfa ttningar. 

b) Ett behov alt införa ytterligare en kategori reservpe.rson:tl 
dc s k »värnpl~klsanslällda >> . Denna kategori utgöres aY 

vämplikliga officerare, underofficerare, läkare och ingl' n
jö~·er, vilka vid vämplikLsLidens utg~mg erhMla tillsland 
alt inträda i reserven. 

c) En önskan alt anställ a reservpersonal medelst n;\digt fö r
ordnande i stäHet fö-r fullmakt. Ifråga om den pensions
avgångna personalen gällde redan, alt densamma p ~t grund 
av pcns.ionsbestä1m11els·erna är skyldig att inträda i resen·. 
varför någon fullmakt p[t anställningen i reserv icke u t
färdas för denna personal. Vid ularbelande aY nya besliiJ11-
melser ansågs det önsl<.värt att den reservpersonal, som 
efter en fö-rsla anställningsperiod, vars län:gd varierar fö r 
olika personalgrupper, icke anses lämpad att i fodsällninr;
en vara anställd i reserv, icke heller tillåles kvm·st:\ i re --
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sen·en . P~t grund härav bestämdes, alt - Idnselt de pcn
si-onsaYgångna - all reservpersonal skulilc tillsättas med 
förordnande med undantag för fämikar Yilka anlagas aY 
chefen för marinen genom skriftligt anlagningsbe·ds. 

d) Införande av nya befordringsbestämmelser i aYsikt aU ii.vcn 
de, som slutat tjänsbgöra i handelsflottan skulle kunna be
fordras till kaptener. 

e) Ett önskemM om ökad tjänslgÖtringssi,yldighet f6r alt rc
servofficemrc l-ättare skall kunna följa den .s jömil i t:i.ra ul
vecl"lingen och som en följd av den ökade tjänstgörings
skyldigheten erhålla förbättrade pcnsionsförmlmer. 

Den 5 juni 19-t2 gav Chefen för försvarsdepartementet di
rektiv till 1942 års reservbefälssaldmnniga angående utarhel::m
det av nya reservbefälsbestämmelser för dc tre försYarsgrcnar
na. I n ovember samma {u· Yoro dc s-akkunniga Hlrdiga med 
si tt förrslag, :som sedermera resulterade i bl a Kungl Maj :ts ].;_un
görelse av den 19 november 1943 angftendc personal i marinens. 
reserver. 

I det följa nde kommer nu all framläggas n ~tgra synpunkltT 
på resenofficeramas •an tagning, utbildnin g, tj änstgö-r,ingsskyldig
het och befordran ·i enlighet med 194:\ :"u·s rcserYhes tämmelscr. 

Antagning, aspirant• och kadettutbildning. 

Nuvarande utbildning till resenofficer v.id fiollan skilj e1· 
sig från tidi gare ulhiJdningssyslem huvlldsakl igcn i två aY~ 
seen den. 

Dels kunde enligt förut gälkmde hes l~i.nnnelser reservoffi
cersutbildningen endast genomgås .av den, som avlagt sjök8p
tensexam_en, dels skedde antagn.ing direkt till r esenkaelett er
ter fu1lgj o-rd fredstjänslgöJ·ing ell-er för s jökaptener och slyn11 iin 
föres·kd.·iven .rul lmän militär kurs och yrkeskms, vilken tjänst
görring skurllc äga rum oberoende av om vederhörande aYS ~l g. 
geno111gå reserovfficersuthildning eller icke. Det nu tilllämpa
de syMemet med två utbildningsEnjcr, A för sjökaptener, B för 
~~Ude1~ter och mol_sva.rande, tillfö1:säkraro fl~llan en bredare_ rc-

Yleungsbas, vangenon1 under tider, da fa elever utc).amm e:-
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ras från navigalionsslwlorna och efterfrågan på kompeten t be_ 
iäi inom handelsflottan är stor, vilket i s,in tur 1nedför en nect_ 
gimg i antalet elever å uLhildningsEnje A, kompen~aLion kan 
Yinnas genom molsvarande ökning av antalet elever å utbilct_ 
n.ingsl.inje B. 

I lika hög grad som fö,r den bLivande stamofficeren är det 
nv vikt all den blivande reservofficeren från utbi:ldningens bör
jan tillhör och utbildas vid sjölmigsskol:an samt å till skolans 
förfogande ställda fartyg. Inte minst viktigt är atL de håcL1 

l;alegoricma, stam och reserv, redan på elt tidigt stadium ha 
möj tighel att få kontakt med varandra. Dandet mellan han
dels- och örlogsfloHan kan och hör även fö,r framtiden kny _ 
1as fast, ty båda behöva Yarandra. 

Tidigare rcservoffiwrsulbildning omfattade förutom värn
Jlliklsulbildning reservkadettutbildning uneler högst clt ~~r. Ut
llilclningsLiclcn ~l reservofficerslinje A är omkring ett år och t:re 
månader,~~ resenofficerslinje B on1.kring tv~~ år och tre månader. 
Kravet på längre utbildningstid för sistnämnda linje har rcs ls 
bl a på grund av att eleverna å denna linje i allmänhet sakna 
eller äga endast obetydlig vana i pFaktisk tjänst ombord. Della 
års längre utbildning ubnyltjas för underbefälskurser å örlogo
fartyg, delvis med förHiggning till fartyg på expedition till 
i'J ämmandc farvatten. 

Efter genomgången sjökrigs,slwla antages' reservkadel t 11 

Teservofficerslinje A av chefen för sjöofficerskåren till fändk 
i flottans reserv. Tidigare föreslogs reservkadett av chefen för 
marinen hos Kungl l\Iaj :l aU koJl'sLitueras till fänrik i flo l lans 
reserv. 

Reservkadett å reservoff.ice1rslinje B :antages till fänr ik i 
flottans reserv tidigast samtidigt med kadett av nwtsvarande 
kurs i fJoLLans slam, i regel eU å1r .efter avslutad utbildr1in g vid 
s~jökrigsskolan. För alt icke studier eller annan utbildning för 
,civil förvärvswrksamhet skall splittras fö·r denna kategori re
scrvkadelter har dock vederbö[-ande möjlighet att i direkt an
slutning tiB reservkadettutbildningen fullgöm föreskJ·iven förs ta 
reservtjänstgöring s:'tsom av chefen för marinen förordnad värn
pliktig fänrik. 
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Vtbildning som officer. 

Heservanslällda officera1·c fördelas vid första reservtjänst
.. · 

1
gs (första fänriks tjänstgörings) början på grundval av gorLI 

6
"a önskemå·l och p~l förslag av chefen för sjökrigsskolan av 

e~·inchefen för ulhilclning i någon av tjänstegrenarna arlilleri
~~rpecl-, ubåts-, min-, mii~sve,rmings-.. eller stalionsoljiinst. Ticli
oar·e förekommande allman jarlygSl]W1S[ har utgalt. 
o 

Till artilleri-, torped-, ubåls- och mintjänst ullagas en-
da-st officerare, scm genomgått reservofficerslinje A (sjökap
tener). Stationsljänst och minsvepningstjänst rekryteras fr:m 
reservofficcrslinj e B. 

Officer, som ullagits till arhlleri- eller mi.nsvepningstjänst, 
kan kommenderas för utbildning till flygspaningstjänst. 

P1aner föreligga emellertid och försök pågå för att utröna 
möjligheten av a lt bereda dc reservofficerare, som tillhöra re
servofficers1l.i njc B stöne möjligheter vid val av tjänstegren. 

Reservofficer, som fullgjort första re.servlj.änstgöring, kan, 
liksom tidigare, av marinchefen beordras till utbildning i för
bindelsetjänst samt numera äyen till sjömälningstjänst, det 
s.istnämnda en möjlighet som gärna utnyttjas av de, 50m in· 
neha eller avse söka anslälling vid 1oLsverket. 

U~bildning och tjiinstgö~·ing under försia reservtjänstgöring 
avser alt göra officer i reserven förtrogen med de allmänna 
åligganden, som tillkomma yngre sjöofficer under tjänstgöring 
å fartyg eller å ö.rlogsstation samt göra honom kompetent alt 
tjänstgöra i avsedel mohiliserlingsbefattning. 

Utbildning och tjänstgöring uneler repclitionsövninganw 
och tjänstgöringsomgängarna avser att underh~1lla och förkov
ra tidigare föni'u·y:1cle allmänmilikira kunskaper och fii.rdig
heter, samt all bibringa kännedom om seelan föregående tjänst
göring i nlr~iffaclc fö,rändringar beträffande materiel, reglen1:en
ten 111 m, så alt vedel'lJö:randc reservofficer ernår kompetens all 
tjänstgöra i för honom uneler återstående tjänstetid i reserven 
avsedd mohiliseringsbefattning. 

Utbildning vid kaptenskurs avser att bibringa officer i re
serven dc kunskaper som fordras för att görra honom kompe-
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lent att tjänstgöra i för kapten i resenen avsedd mobiliseri 11 cr ,. 
'"" befallning .ombord eller i .land. 

Tjänstgöringsskyldighet. 

Kravet p Ct tj änstgör~ngsskyldighet har genom 1943 års re
servbefälskungörelse avsevärt ökat, utom för den, som innehar 
sjökaplensbrev. 

Sålunda skall reservanställd officc1· i floHans reserv full
göra försia reservtjänslgöring om 'lolv m Cmader, vilken tj iinsi 
göring .skall fullgöras av den, som avlagt sjökaptensexamen, 
omedelbart och av annan inom fyra år efter inträde i reservcu, 
eller, som ovan nämnts ·eventuellt omedelbart s ~1som värnplik
tig fänrik 

Dessutom skall reservofficer fUJllgöra en rcpe!ilionsöuning 
om 60 dagar för varj.e h el fem~1rsperiod av den del av ans l,i.ll
ningstiden i reserv, som infaller före ,ing~mgen av det kal enLler
år, varunder han fyller 47 år, s.aml en ljänslgöringsomgånu om 
ilO dagar fäir varje följande, före utg~mgen av d-et kalendc6u·, 
varu11der han fyller 55 ~h-, infallande h el tTe[trsperiod av an
ställningsLiden i resen, dock a lt den, s.om erh:\llil sjökaptens
brev och som fullgjort minst Lv[t repetitionsövningar, id :e är 
skyldig full gör a ylleTEgare tj äns tgöring. 

Fö'r till flygspaningstjänst kummenderad tillkommer dess
utom föreskriven tid för tjänstgöring och utbildning vid flvg
vapnel. 

1927 års r eservbefälsförordning föreskriver däremot alt den, 
som genomg:'tlt reservkadeltulbi1ldning, hr skyldig fullgöra förs /(1 
fänri/,:stjänslgöring om. 10 månader, Yid flygspaningstj än st 12 
m ånader. En repeliliansövning full gön.: s under vardera femte 
och Lionde [n·eL .ef ter det konstituering till fämik ägt rum och 
omfa ttar GO eller 90 dagar beroende på om tjänstgöringen för
lägges till SO'llllllal'- eller vinlerhalv[u·eL. 

Som knnpe:.nsation för kravet p:\ öJ.;,ade presta tioner erh [tlln 
reseTVoffic erare enlig t 1943 [n·s reservhefälskung6relse n ~1got 
förbätilrade förmåner i fråga om såväl avlöning m m som pen
sion. Kungörelsens syfte alt vinna ökad effektivilet är em eller
tid mest framträdande. 
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)3efordran. .. "· . . .. 
Genom. 194-3 års reserv be{ älsbwgorelse har lonanngssallet 

. .. . be{orclran lilllöjlnont förenidaLs ehuru krawt p[t Yiss ~ji:mst-
101.· 11 os lid fortfarand e kval'Står. Si lu n da föreskrevs tJd!!~ :n-e 
o(ll! •l o · . ff' . · ·t o .o l 0 H Jz onstiluerad fänrik , vilken Y a n t o · 1cer 1 mm~t va. :u· •.v:: 1 

n fullo·]· ort förs ta fänrikstj än stgöDing av m anuchefen hos wm o . 

1
-, m"l Maj :t kunde föresE1s till erh:l,Ilande av fullmal_ .;, t sasom 
\l o f" 'j d f hl ... ·1 · 1· 1·oser·,·en Filer vllcwli na.r.c ett [lr som ·ann\. m e · u · -J aJU'J ' , .. . ~ . .. o . • .. .. .. .. 

l·' '1·t1n"e därest vederhöraude Q'jort .S J00' dar av fo-rtpnt, be-JJ13. 'l \. u ' - -· .. .. 
fm·clran till löj Lnanl ske. Enligt Hl43 ~t r s r~senb e_falslz~ngo-
relse må chefen fö,r ma rinen hos Knngl MaJ :t avgiVa forslag 
·11 befordran till löj lnant för reservanställd fänrik i flottan-; u ... 

reserv, vill.; en fuLlgj ort honom [tliggande förs ta reservLJ<mst-
oörinn och som varit offioer i minst tre nr. 
"' E~1Jigt 1902 års reserubefäls/;ungörelsc kunde befon.lmn !ill 
];ap len av J:eservofficerare överhuvudlaget i~ke. förekl'Hnna. 
f ·örst genom 1915 års kungörelse angående hetal 1 flotta ns r e
serv genomfö,rdes kaptenshefordr an för flottans reservofficera-
re, vanid fordrades, alt ha varit officec~: i minst 18 år samt 
att ha genomgått en repetitionsövning om sex nti:mader. o 

Fordringarna komplicerades ej ov.äsentlig~ genom 1927 ars 
reservbefi.ilsförorclning, men öppnade ~t andra sidan möjli ghet 
till tidigare k aptensbcfordran. För denna befordran kräves att 
hava gjort sig därav förtjänt samt. . 

8 
o 

att inneha en Ljäns letid som oHicer av mlnst l ar, var
vid tjänstgöring som beHil l ägs t styrman å h andelsfartyg av 
minst 200 tons neU.odräktighet i östersjö- eller vidsträcktare 
fart ~i.ven.som inka}l.else till militär tj änstgöring t.Höver s tadgad 
fänriksutbildning och repetitionsövningar beräknas med s•itt 
dubbla värde, 

att ha fuUgjort två repelili.onsövningar, 
a tt inneh a sjökaptensbrev samt 
a lt ha tj3n'llgjorl som behi.lhavare minst c lt år eller så

som förste (friin'1ste) s tyrman minst två år å handel~fart~g med 
lllinst 400 tons n eltodräldi gh et i östersjö- eller v1dstracMarc 
fart. 

Dessa 1927 års föN~s krifl er avsåg uppstäila sådana ford
ringar för kaptensbefordran alt flottan därigenom. erhöil l;:ap 
tener, vilka voro kompel(;nta att i föil'S la hand tj :inslgöra så-
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som fart ygsch efer å större hjälpfartyg. Dc snm :;lu lat i han. 

delsflottan innan de uppfyllt ovan nämnda fordrinsar hl<:vo 
dock praktiskt taget uteslängda från kaplcnshefordran. 

Ej cnclas<t vid befordran till lö.itnant ulnn i.ivcn vid li ap

tensbefordran har genom 1943 års res!~rubefä lshmgörclsc he

sLämmelscrna något förenklats. Sålunda har för dc resenoffi_ 

~crare, som inneha sjö•kaplcnsbrev, kravet på viss tjänstetid 

horltagits, och nu kan, därest fordringarna i övrigt uppfy llas, 

befordran sk.c så snart jämn[trig pel"sonal på aktiv slat erh~tllit 

befordran. Kravet på två ful-lgjorda repctilinnsövnmgar knr

slår alltj~imt. För denna kategori kri.\.ves dessutom fö r be

fordran till kaplen viss LjfUJsLgöring i handelssjöfart, varvid 

bestämmelserna dock avvika frfm dc i 1927 års förordn ing. 

Sålunda föreskrives all vcdel'lJö:rancle skall ha tjänslgjor t s~"t

som befä-lhavare minst två ar å handelsfartyg med mins t 730 

ton:s brullodräktighct i östers j ö- elJ.cr vidsrtr:äcklare fart eller 
såsom näst fri't.mste styrman nrins.t tre ~tJ' [t faPtyg om m inst 

3000 tons bruttodräktighet i oceanfart. 
För den, s-om icke fyller nänmda fordran på inneha v av 

sjöka•plenshrev och tj änstgöring i h andelssjöfart, har möjl ig

he•t öppnats all erhftlla kaptensbefordran efter att ha fuHgj ort 

två Tepetilionsö·vningar Sc'ln>l med godkända vitsord genomgMt 

särskilt anordnad kaptcnskurs. Anoronandet av en dylik kurs 

har hitlintills icke varit ak tuellt, hl a heroende p[t alt fler talet 

äldre r es·ervofficerare i löjtnantsgraden önskat följa 192.7 års 

rcservbefälsförordning. FloLian beräknas dock att vid behov ge · 

nom dylika kaptenskurser kunna tillfö,ras ett anLal kaptener, 

vilka kunna bliva väl lämpade att fylla flottans allt nwr växan

de officershehov i övrig-t inom kaptensgraden såväl ombord 

som i land. Del s istnämnda är måhända av icke ringa hct:y

delse i nuYarandc stund, d~t lendensen hos elt flertal resen

officerare synes vara alt sö.ka sig bort från aktiv tjänst i h al1-

clelsflottan fö.r att i stället ägna sig ~tl fönärvsverksamhet i land. 

Såsom clt led i effek tiviserande riktning men ä n:'n såsmn 

en skärpning av bestämmelserna verku· särsl<ilt förskrifl en i 

1943 års rescrvbefåJlskungörclse mn alt anstä1lnit•g i reserven 

upphör för elen, som vid utgången av del kalender[tr, varunder 

han. uppnår 38 hs ålder, icke blivit beforrn·acl till kapten. F ör

att vinna fortsalt ans-tällning efter denna ålder kräves att ve-

·börande befordras till kapten eller 
deJ . d .. o d l t 
sådan befor r~n a:ensom a aga ag 
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fö~·värval kompetens för 
lämplighet för fortsalt 

'änstgöring v1d kngsn?aklen. 
lJ sedan andra världskriget utbrutit visade det sig gansJ.;.a 

, ar t aH då gällande formella fordringar icke voro anpassade 
5~ter dc förhållla.nden, som uppstodo under den förstärkta fö•r

:var.sberedskapen. För officerare inkallade till heredskapstjänsl-
6örin.g blev det nämligen omöjligt att fylla: fmdringarna för er

~åUande av sjökaptensbrev och ej h ell.er kunde erforderlig 

tjänstetid som befäJl å handelsfartyg fullgöras. Sedan kriget 

pågått några år kunde kravet på sjökaptensbrev ej längre vid

hållas. Nian började då tillämpa som norm för kaptensheford

ran aU härli1l .Ju.ävdes minst tre månaders v.äl vitsordad tjänst

göring i verkligt kaplenshefäl, vanned avså,gs vissa kapt-ensbe

fäl å örlogsfartyg eller befäl i land mo1svarande kompanichefs 

stäillning inom armen. Med denna tillämpning har dock ofrån

komli gt följt vissa oldarheter oeh orättvisor, då dect icke alltid 

varit möj ligt at!t kommedera i övrig t fö•rtjänta officerare i så
dana hefa1tningar, som av Kungl :Maj :t godk~indes som ycrk

hga kaptensbefäL FlerLaJ.et kaptensbefordringar i 1eserven to-r

de under denna tid ägt rum utan att de f.ormclla kraven varit 

uppfyllda. 
I del la sammanhang kan framhållas att en jämförelse mel

lan värnplil<tiga officerare ooh flottans reservofficerare visar 

att de föna icke kunna befordras till kaptener, förrän de upp
nåt;t 40 års ålder under det att de senare enli gt 1943 ärs reserv

befälskungörelse förutsättas bO.ra bli va befordrade före 39 års 
ålder, ä ven om kompetens för erhå.Jlande av sjökaptensbrev 
icke erhallits. 

Under beredskapsåren 1939- 1945 voro floUms reservoffi
cerare aY olika gracler och kategorier i mycket .stor utsträck

ning inkallade tiJ,l tjänstgöring ombord ·Och i 1l.and. Som exem

pel kan nä1m1as, att somm<t~ren 1944 funnos 166 pensionsav

gångna officeral'e, v.arav 102 voro inkallade och 304 rescrva.n·

StäUcta officerare yarav 243 voro inkallade. 
. ' 

Av reservofficerarna tjänstgjorde de pensionsavgångna hu-
Vudsakligen i land under det dc resenanställda Lill s•lörsta de-
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len voro sjökommenderade och hestredo många ansvars fult 
lJefatlningar åsom far.tygschefer på hjälpkryssare och h jäl J~ 
J;:anonbåtar, fartygs- och förbandschefeT på stora ooh sma mi~
svepare, fartygschefer p ~t äldre jagare m m. 

Flol~ans st.a.mofficerare och ~nkaHade r·eservofficerar e voro 
dock icke lillfyUest för att b emanna wstade fartyg a v olika 
s lag, ulan över 200 värnpliktiga officerare och officerare av 
sjövämskhen voro san1Lidigt inkallade och tjänstgjo.rdc hu. 
Yudsaklig.as'l p~t hj älpfar tyg, sjöfarlskontroller, bevakningsor
gan 111m. 

För aU läcka nuvarande behov äger Hottan, 'tro.t.s en av
gång under lui.get av omkring 80 reservofficerare, vilka överförts 
till flottans stat, ti'llgång till 340 reservanstäUda, väl utb ildade 

Tcservofficerar;e. Av des·sa äro flertalet rekryterade enligt tidi
gare g~i llande anlagningsheslämmelsetr eller å utbildnin~slin 
J c A. Tendensen till nedgållig i rekry leringen å nämnda ut
hildningslinje är aU beklaga, enär det ur örlogsflottans syn
punkt är önskvä1t at.t kunna rekrytera flertalet reserYanstä llda 
reservofficerare just från denna linje. Frfu.ns1ta orsal.;_en till 
denna nedgång i rekryteringen torde vara att finna i b risten 
på fartygsbefäl inom handelsHottan. Fö[· första gången i 
svenska sjöfartens histm··ia har brist på sjökaptener och styr
m än kunna•t konstateras. S:"dunda har sedan året före b· iget 
rekryteringen nedgått be träffande sjökaptener med 34 oeh för 
styrmän med 21 %. Anledningen l1ärlill kan i sin tur sökas 
i ungdomens avtagande intresse för sjön och kanske fra mför
allt i lätLheten att erhalla anställning i land. Vid en stah ili-
eringl på .arhelsm.arknaden, sedan planerade å tgärder för a lt s ti

mulera sjöfartsintresset vunnit avsedda mål, s·edan fartygsbefä
lets ställning socialt och ekonomiskt föll·bättrats och sedan han
delsilollans effek tivi let e j längre hotas att lams,lås genom brist 
på befäl, bör det för örlog.sfl.otlan nödvändiga rekryteringsbe
hovet av sjökaptener och styrmän på rgrundv.al av nu gäJ,lande 
kungörelser och fäTordningar åter kmma fyHas. 

Ulan sin Teservo.fficersorganisation skulle fiollan under det 
senaste världskriget svårligen ha ku111nat lösa tiUdelade upp
gifter. Att denna organisation varit och i sin nuvarande forl11 

i1 r ·OC.h lwmmer aH vara ötrlogsfloltan till stor nytta måste starld 
framhållas. 

OJll fartygsmodeller 

k Pe fs korresponderande ledamot, museidirekfören Gerhard Albe 
S "lls a av a 

N är modellbyggeriet i vårt land log sin början torde aldrig kunna 
·la aas. Människan har under årtusenelen sökt avbi lda personer, 

J;\a i g" .. el ·· 1·· f .. · rJ-t . . färdredskap och a ven farkoster och et ar c ar or eJ osa n no h 

dJ U;~on även på ett mycket tidigt stadium sökt att plasti skt framstiil la 
att - · 1· 1 b 1·· l ·· , · form av primitiva modeller. ] ~ tt m tressant norc IS d e agg J ar-b~~~ . . o o 

fö r är de förhi storiska fyndet av ett hundratal sma batar av guld 
frå n Nors vid Thisted i Danmark (fig. I, 2). 

Under medelticlen synes ganska utvecklat modellbyggeri ha före
kommi t som på 16oo-talet tog allt mera fart för att nå sin kulmen 
mot s!11 tet av fö ljande århundrade. Modelltillverkningen blev en nöd
vändighet för skeppskonstruktörerna. Deras syfte med elensamma var 
att klarl ägga och utveckla tänkta skeppsformet· och med modeller 
utföra vissa tekni ska försök. Modellen var också det bästa hjälp
medlet att för uppdragsgivaren visa ett blivande fartygs konstruktion. 
Modellbyggeriet utvecklades jämsides med skeppsbyggnadskonsten 
under dessa sekler och tilltog särskilt i noggrannhet. Stor vikt lades 
vid utformningen och skroven och de mångfaleliga konstruktiva de
talj erna. K ulmen i denna framställningskonst nåddes i vårt land lik
som i en del andra länder mot slutet av 1700-lalet. 

Under 1800-talet går det till de svenska örlogsvarven knutna modell
byggeriet tillbaka, kanske till stor del på grund av elen ringa nybygg
nadsverksamheten av örlogsfartyg. 

Det kan i detta sammanhang vara på sin plats att nämna något om 
de modellsamlingar, som funnits på kronovarven eller som haft fram
stående skeppskonstruktörer till grundare eller ägare. Man vet sålunda 
att en del modellsamlingar under I 500-talets senare del funnits hos 
engelsmannen Samuel Pepys samt hos dennes landsmän, bröderna 
Pett. Samma var förhållandet hos elen till Sverige inflyttade engels
rnannen Franci s Shelclon. Den utomordentliga ·samling av modell er till 
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Fig. I. Totalbild av fyndet från Nors, Thisted Amt, Danmark. Fyndet utgöres 

av ca roo små båtar tillverkade av tunt guldbleck och med relingar och spant av 

brons. De påträffades instuckna i varandra, liggande i ett i en grusbank Hcclgrävt 

lerkärl. (Nationalmuseet, Köpenhamn.) - Fig. 2 . En av guldbåtarna ft· ;m Nors. 

(Nationalmuseet, Köpenhamn.) 

sv.enska örlogsfartyg, som bevarats inom vår flotta, har sheldoi!dyna

stien jämte Fredrik Henrik af Chapman att tacka för sim mest 

representativa inslag. Dessa alltför litet beaktade föremål äro ntvivel

aktigt av största nationella värde. De klarlägga nämligen skepp,;bygg

nadsteknikens utveckling under den tid då vårt lands storhet i1ängde 

intimt samman med vår örlogsflottas styrka och slagkraft och vår 

handelsflottas förmåga att ti llgodose landets behov. 

De modeller, som samlades inom de olika ländernas marine;·, ha i 

m~mga fall omsorgsfullt bevarats och sammanförts tillmodellkammare, 

liknande dem som inrättades i Danmark och senare i Sverig< .. Den 

tidigaste samlingen torde ha förefunnits i Spanien, och senare crhöllo 

även England, Frankrike, Holland och Ryssland dylika. Syftet med 

de i olika länder sammanförda kollektionerna var givetvis at t söka 

åstadkomma centraler, där modellerna representerade de väocntJiga 

dragen av skeppsbyggnadsteknikens utveckling. De tjänade ett direkt 
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Fig. 3· Fartygsmodell från egyptisk gravkammare. (Science Museum, London.) 

praktiskt ändamål såväl som hjälpmedel för nykonstruktioner och som 

undervisningsmaterial. 
Danmark får väl just på detta område betraktas som ett föregångs

land för oss. Ur Holeks förtjänstfu lla utredning om "Den historiske 

Modelsamling paa Holmen" hämta vi nedanstående uppgifter, som 

kunna vara av intresse även för förståelsen av det svenska modell
byggeriet. 

Redan 1555 finns belägg för att en modell utförts i samband med 

byggandet av ett fartyg. Länsmannen på Köpenhamns slott, Peder 

Godske, fick då order att sända till konungen en "skabelon"1 av trä till 

en Örlogsbark samt det blivande fartygets dimensioner. Likaså be

ordrades 1560 tillverkningen av en ca 3 d. fot lång modell av skeppet 

Fortuna. Detta är en av de äldsta kända modellerna av ett namngivet 

fartyg. Det finnes även andra liknande anteckningar om tidigt modell-

1 Med slwbeloll torde i detta fall sannolikt menas "modell". Holck a. a. 
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byggeri i Danmark och vid organiserandct av modellsamlingen , 
Holmen torde dessa tidiga modeller, som redan då blivit historista 
förvarats där. År 1670 ordnades denna samling på en kunglig befal!n·'a, 

1ng 
och samtidigt erhöll amiralitetskollegiet direktiv att modeller :kl!]] 
tillverkas vid bygg;:mclct av varje större fartyg inom elen danska Örloo- e , s
flottan . 

Uneler 1600- och 1700-talen fingo dessa danska modellsamlingar 
stora tillskott och antalet modeller torde ha uppgått till minst ett Par 
hundra. För att bereda plats för dessa betydande samlingar började 
man vid Holmens kanal i Köpenhamn 1735 uppföra en större byggnad 
i vilken den övre våningen disponerades för utställning av i hu\·udsak 
enelast skeppsmodeller. I anslutning härtiJl inredeles också en särski ld 
moclellverkstacl. Trots de försiktighetsmått som vidtagits för att skydela 
elen värdefulla modellsamlingen för eld - så förbjöds t. ex. allt 
tobaksrökande och allt hanclskancle med eld inom byggnaden, t. o. m. 
limkokning, vilken skulle försiggå i ett hus på andra sidan kanalen -
härjades modellkammaren likväl av brand och blev även illa åtgången 
vid senare kr,igiska aktioner mot Köpenhamn. Vid branden 1795 för
stördes en fjärdedel av hela det då förefintliga modellbeståndet -
antalet härvid totalt förstörda modeller skall ha uppgått till 123 stycken, 
däribl<\nd de äldsta och värdefullaste. 

När det gällde organiserandet av modellbyggnadsverksamheten torde 
danskarna även få betraktas som våra föregångsmän och utan överdrift 
kan man antaga att elen tävlan, som gick ut på att konstruera nya 
skeppstyper inom de båda ländernas örlogsflottor, gav direkta impulser 
för modellbyggeriet 

De svenska modellsamlingarna ha så vitt man vet tidigast varit 
knutna till örlogsvarvet i Karlskrona, där skeppsbyggmästaren vid 
örlogsflottan William Smith tidigt väckte förslag om deras uppord
nande. Den 22 april 1752 utfärdades ett kungligt brev, som bestämde 
om inrättandet av en modellkammare i Karlskrona och det säges i detta 
uttryckligen ifrån att där "alla approberade modeller så till skepp som 
galärer som flera maskiner skola förvaras uneler skepps- eller galär
byggmästarens inseende". I Stockholm inrättades en liknande modell· 
kammare i slutet av 1790-talet. 

Modellkammaren i Karlskrona tillfördes tid efter annan betydande 
privata modellsamlingar bland vilka som ovan nämnts de främsta iirO 
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Fig. s-6. Spantmodell av flö j t från r6oo-talets slut eller I700-talcts 1Jörjan. 
(Modellkammaren i Karlskrona.) 

de, son1 haft Chapman och skeppshyggardynastien Sheldon ti ll upp
hovsmän. En unik modell medfördes till Sverige av Francis Shcldon 
och anses föreställa det engelska skeppet N ase by ( fig. 4). Den är 
utomordentligt skickligt byggd och ger ett fullödigt begrepp om elt då
tida fartygs konstruktion samt bär omisskänneliga spår av det engelska 
modellbyggnadsmaneret under r6oo-talet. Francis Sheldon verkadr· som 
skeppsbyggare och konstruktör i Sverige samt senare även i Dan
mark. I hans fotspår följde Gilbert och Charles Sheldon, som båda 
voro verksamma vid flottan som skeppsbyggmästare och berikade 
modellsamlingen med ett stort antal ur många synpunkter intressanta 
fartygsmodeller. Det mångsidigaste och i många avseenden viirde
fullaste modellmaterialet härrör emellertid från den chapmanska epoken 
och av de fartygsmocleller, som framställts under hans tid ha de, so!11 
byggts för undervisningsändamål utförts på ett sådant sätt, att de 
lättfattligt och enkelt klarlägga de bärande principerna för örlogs
skeppens konstruktion under 1700-talets senare hälft. 
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Modell från r862 av det i Västervik byggda skeppet Indien. Av fartyget 
fJ g. · två modeller. Bilden visar fartyget efter kölsträckningen seelan för
finnas 

och akterstävar rests. 

Modellkamrarnas föremålsbestånd belyser givetvis i första hand 
örlogsflottans fartygsmateriel genom tiderna men även kofferdifar
tygen äro representerade genom några modeller, vilket är så mycket 
mera värdefullt som korrekta skalmodeller av äldre handelsfartyg äro 
ytterligt sällsynta i vårt land. Veterligt förekomma icke några samtida 
motsvarigheter till dessa från sheldonsamlingen stammande modeller 
av handels fartyg. Hit hör bl. a. en spantmodell av en flöjt (fig. 5-6) 
från r6oo-talets slut eller 1700-talets början samt en modell av ungefär 
samtida, med fl ö j ten besläktad fartygs typ, benämnd "hackebords
skeppet". 

Även inom den civila varvsverksamheten har emellertid bedrivits 
modellbyggeri i en viss omfattning, om också endast ett fåtalmodeller 
bevarats. Modellsamlingar ha funnits på varven i Kalmar, Västervik 
och Stockholm men ha under tidernas lopp försvunnit. Modellbygg
nadsverksamheten är på de civila varven under r8oo-talet huvudsakligen 
inriktad på att visa olika stadier i fartygens byggnad och ha oftast 
haft till syfte att tjäna som åskådnings- och undervisningsmaterial vid 
navigationsskolorna. De ha på grund härav fått en detaljerad och 
noggrann utformning. För vår kännedom om träskeppsbyggeriet under 
fö rra århundradet äro de av största betydelse (f i g . 7-12) . 
. Den rationaliseringstcndens, som kan spåras redan i 1700-talets 
tbland ganska enkla spantmodeller och "gavelmodeller" fullföljdes 
~nder ~8oo-talets senare del, då halvmodeller för det praktiska skepps-
Yggenets behov mera allmänt började tillverkas vid varven. Denna typ 

av rnodeller, som även är elen inom modernt skeppsbyggeri gängse, 
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Fig. 8. Modell nr z av skeppet Indien. Styrbordssidan. Spantresningen avslutad. 
- Fig. g. Däcksplan av samma fartyg. (Statens sjöhistoriska musenm.) 

avsåg under 16-1700-talen blott att klarlägga skrovformen och far· 
tygets linjer men senare utlades fördelningen av plåtarna på järn
byggda fartyg. Vid samma tidpunkt kom jämväl ett vidgat intresse för 
hydradynamiska problem att medföra tillverkning av försöksmodeller 
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Fig. I 1. Va1·vsmodcll fr~m I 8-1-1- Brigg. Akterskeppet. ( Statcns sjöh i 1 ori;ka 

museum.) 

Fig. 12. Varvsmodell från 18-1-1· Brigg. Förskeppet. (Statcns sjöhistoriska 

museum.) 
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till de vetenskapliga institutionernas provtankar ( fig. 40). Standarct· 

seringen inom skeppsbyggeriet uneler r 900-talet har medfört att /. 

detaljerad utformning i modell av det blivande fartyget i dess helhen 

är obehövlig och i stället ha schematiserade fabriksgjorda ll1oclel]:t 

gjort sitt intåg. Enelast för undervisningsändamål inom navi gations~ 
skolorna och sjökrigsskolorna ~ och kanske inte minst inom cle s· .. 

historiskt museala institutionerna ~ kvarstår ett behov av modeil:~ 
av den höga klass som utmärkte modellbyggeriet inom elen svenska 

örlogsflottan under r6oo- och 1700-talen och som kanske inom elen 

civila varvsverksamheten fick sina bästa uttryck i de ovan nämnda, p5 
r8oo-talet byggda och för navigationsskolorna avsedela modellerna. 

I detta sammanhang kan påpekas elen betydelse fartygsmodellen 

haft för konstnärer som sysslat med marin konst. Dessa modeller, som 

utgjort ett hjälpmedel för att rätt kunna återge ett fartyg, äro ofta av 

hög klass och man har kunnat spåra sådana t. O. m. hos I 500- och 

r6oo-talets konstnärer. 

De moderna kulturhistoriska museerna ha mer och mer, i samband 

med en allt kraftigare markerad strävan att genomföra en pedagogiskt 

betonad utställningsform kommit att inse modellens betydelse som 

utställningsföremål, när originalet, kanske på grund av sitt skrym

mande , format eller sitt bristfälliga skick icke lämpar sig för expone

ring. Författaren som främst ser fartygsmodeller, ur denna musealt 

pedagogiska synpunkt har elen bestämda uppfattningen att modellen 

ofta erbjuder en vida större möjlighet till samlad överblick av fartygets 

tekniska utformning och inredning än fartyget självt skulle göra, men 

kan icke nog betona vikten av att intet i detaljutformningen eftersättes 

så att en skev bild av fartyget uppstår. Huvudparten av de äldre 

modeller, som finnas i Statens sjöhistoriska museum fylla högt ställda 

anspråk i detta avseende och museets strävan är även för framtiden att 

söka följa de traditioner, som vår varvsverksamhet under gångna tider 

givit upphov till. Detta bör vara så mycket mera angeläget som mark

naden f. n. översvämmas av fabriksgjorda fartygsmocleller, ofta av 

mycket låg kvalitet, vilka främst äro avsedda som prydnader, eller för 

reklamändamål men som även smugit sig in i museer, skolor och andra 

undervisningsanstalter, där de knappast kunna sägas höra hemma. 

I Statens sjöhistoriska museum ha modeller av högst skifta nde 

teknisk art samlats. Det bör måhända vara av intresse att söka klar-
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lägga de olika typer av fartygsmodeller, som finnas i vårt land - var· 

typ har sina särdrag beroende på den funktion, den har eller haft Je 

fylla. Till en del finnes härvidlag en sedan länge brukad termi nal:!~ 
alt följa men dessutom har för klassificeri ngen av det inom musee~1 

väggar befintliga modellbeståndet där utbildats vissa benämningar ~ 
somliga grupper av modeller. Dessa benämningar taga i huvudsak sil~~ 
på modellens användning och ha uppstått som ett svar på frågan. 

Varför har denna modell framställts? · 

Ett försök till klassificering av fartygsmodellerna skulle enligt förf :s 

åsikt te sig på fö lj ande sätt: 

VOTIVSKEPP, KYRKSKEPP 

Votivskeppen ha religiöst ursprung och äro oftast knutna till kyrkor, 

kapell och andra religiösa samlingslokaler. När elen ursprungliga _ 

utan överdrift föga kända - religiösa föreställningen förb leknade 

torde seelen att hänga upp en skeppsmodell i kyrkan ha fortleva t enbart 

som en tradition. Önskan att rätt och slätt giva helgedomen eu prydnad 

får säkerligen också räknas som en kraftigt bidragande orsak ti ll att 

denna ~ed fortlevat. Benämningarna "votivskepp" och "kyrkskepp'' 

torde lämpligen kunna användas för att markera en skillnad mellan 

fartygsmodeller inom denna grupp, där den förra betonar det religiöst 

betingade draget; elen senare däremot framhäver prydnadssyn punkten. 

Gränsen måste givetvis, i de fall där direkta belägg på orsaken till 

modellens tillkomst saknas, bliva vag. 

Vad som ligger i voliv-begreppet är delvis dunkelt men ifråga om 

votivskeppen torde det kunna förutsättas att de utgöra ett slags tack

offer till gudomliga makter för uppfyllandet av någon önskan, för den 

lyckliga utgången av något farofyllt företag eller för räddning från 

fara eller sjukdom. De primitiva föreställningarna gå säkerligen tillbaka 

till hednisk tid men ha fortlevt i kyrkans hägn. Skeppsmodellerna 

såsom votivgåva torde sålunda beteckna det ursprungligaste inom 

modellbyggeriet och dessa försök att i plastisk form återgiva en farkost 

äro av tekniskt, histo ri skt och etnologiskt intresse. Man har exempel 

från primitiva folk på att enkla farkostmodeller utsatts i vattnet soJll 

offer till andar och demoner, som ansågos vara härskare eller skydds· 
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Fig. 14. Votivskepp f rån Tyresö kyrka, Söde rmanland. r6oo-ta lcts början. 

gudomar över vattendrag, sjöar och hav. Man hoppades genom dessa 

offer vinna gudarnas bevågenhet och få dem alt avvärja hotande 

olyckor. I en del fi skelägen vid Cornwall skusten sjösättas fortfarande 

på långfredagen dylika modeller enligt gammal sed i syfte att skapa 

~ycka för den nya seglingssäsongen. Det är även känt att offergåvor 
1 form av fartygsmodell er givits åt Jungfru Maria och sjöfolkets 
skydelspatron S :t Nicolaus. 

En av de ä ldsta båtmodellerna med religiös karaktär ingår i ett 

~rav fynd från Beni Hassan tillhörande XII dynastien, dvs . tiden omkr. 
ar 2000 f Ir (f' ) • :\.f, Ig. 3 , 
h' Men även från nordiskt område finnes som ovan anförts ett för

b~stori skt fynd av liknande karaktär. Det utgöres av ett hundratal små 

Datmodeller av guld, som påträffats i N ors, Thisted amt, i Danmark. 

essa guldbåtar lågo i ett lerkärl instuckna i varandra. De äro för-
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Fig. rs. Modell av galeas. Modellen har enligt påskrift skänkts till bpcllet i 
Arilds läge i Skåne av "färgemannen" Carolius Eriksson från Hälsingborg 1738. 

färdigade av tunna guldplåtar, vi lka bilda "bordläggningen". Reli ngar 
och sp'ant äro utförda i brons och böjda om "bordläggningen". De 
tunna guldplåtarna äro böjda i varandra i modellens botten; fijr- och 
akteröver böjes denna runt spanten. En dekor av koncentriska cirklar 
löper utefter sidorna. Guldbåtarna äro givetvis starkt schemalio;erade 
och lämna ur den synpunkten intet bidrag till kännedomen om de 
noreliska båtarnas beskaffenhet. Deras karaktär av votivfyncl ha tidigt 
uppmärksammats av arkeologerna, som inrangerat dem i den n.cl av 
förhistoriska fynd, där ett antal föremål, flera stycken av samnn slag, 
bringats gudarna som offer. Fråga är dock om icke dessa guldbåtar 
höra hemma bland votivskeppen, där de i så fall utgöra elen första 
kända nordiska länken i en kedja av modeller av primitivt rel igiös 

natur (fig. 1-2). 

Åtskilliga skriftliga belägg givas för förekomsten av vot i \'skepP 
i Europa under medelticlen och I soo-talet, och en och annan modell 
finnes också kvar. Tyvärr äro resterna av detta modellbestånd oftast 
restaurerade på ett sådant sätt, att modellerna nu icke giva oss s[~ goda 
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· gar om äldre skepp, som man eljest säkerligen skulle kunnat Jysn111 
LIP P 

hå!la. · d o d l er o t land finnas mga modeller bevarade, som kunna ty a pa me e -
I varsprung. Det äldsta kända svenska votiv- eller kyrieskeppet är 

t. da ur · " f· ) D el 11 .. t t 1 s k. "Storkyrkans votivskepp ( tg. IJ . enna mo e ar e 
det d· så tekniskt väl utförd som elen är. Av elen återstår numera blott 

f~~~v~ skrovet, men ~et är lyckligtvis. orört, och det som finns kva:. är 
s) .. 1-ligt för att owa oss en god btlcl av det fartyg, modellen fore-
ti!lrac' . o . . 

"11 Förebilden synes hava vant de under Isoo-talets slut l Eng-sta er. . .. 
d förefintl iga s. k. Tudor- eller Ehsabetskeppen. Skrovet foreter 

Ian . 'd f . . l . . f o · sa likheter med några 1 Cambn ge unna ongma ntnmgar ran 
vt~S ur Samuel Pepys arkiv. Felmarginalen torde säkerligen icke bliva 
::or 0111 man daterar modellen till omkring I6oo. Skrovet är utform.~t 
v ett enda trästycke - träslaget är förmodligen lind - och det ar 

a· ort på ett så kunnigt sätt att dess tillverkare helt visst varit förtrogen 
~ed den svåra skeppsbyggnadskonsten. Modellens linjer, kanonportar
nas placering och den dekorativa utsmyckningen tyder på att en skick
lig skeppsbyggare och konstruktör svarat för dess tillkomst och att 
modellen , innan elen fick sin plats i kyrkan, haft en skeppsbyggnads
teknisk funkt ion. Trots att endast skrovet finnes kvar är modellen 
unik och det är enelast att bel·daga att riggen, däcksinredningen och de 
flesta detaljerna gått förlorade . 

Tidigare har framhållits elen skillnad, som enligt författaren'> me
ning synes gälla mellan begreppen "votiv-" och "kyrkskepp". Det vore 
önskvärt att denna skillnad beaktades, icke minst av forskare, som 
tämligen kritiklöst använda benämningen "votivskepp" trots att elen 
största försiktighet i detta fall bör iakttagas. Philibert Humbia har 
framhållit att "benämningen är allmänt vedertagen, och det torde vara 
svårt att ändra på den", en uppfattning, som givetvis kan anses befogad 
men vilken dock icke bidrager till att eliminera felaktigheten i sak. 

Litteraturen rörande våra votivskepp är icke omfattande. Den fram
håller genomgående att dessa modelltyper genomsnittligt datera sig 
från I6- och I700-talen och fram~tt. Några exempel skola här an föras. 

I en av Kungälvs kyrkor finns antecknat att ett skepp uneler I6oo
talets senare del skänktes av rådmannen Tormo V . Classon. Denna 
skeppsmodell renoverades på kyrkans uppdrag r88o av M . D. Wall
ström och finnes fortfarande i beh~tll. 
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F i g-. 16. Modell a y galeas fr~lll ,\ rild :; l~i ge. Sedd aktcrifdn. Fig. 17. "Hamnkafc". Etsning av Harald Sallbcrg. 
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I Tyresö kyrkas inventarium från 1628 finnes en skeppsmodell u 
tagen, vadan dess tillkomst måste ligga före nämnda år. Författa Pp. 
har fått taga del av ett undersökningsresultat rörande detta skepp, ,~:;: 
den åsikten framföres, att modellen (fig. 14) med all säkerhet ti\[: 
verkats på Paridon von Horns varv i Västervik. Denne von Horn v ar 
en under Gustaf II Adolfs tid från Holland inflyttad skeppsbyg . 
mästare, vilken för övrigt skall hava utövat ett betydelsefullt in flytan~e 
på det svenska skeppsbyggeriet under 1600-talets första del. F nJmlidne 
sjöhistorikern kapten Hjalmar Börjeson, vilken renoverade mndel!en 
år 1933, framställde som sin åsikt att elen föreställer örlogsskeppet 
Makrillen, som byggeles på det von Hornska varvet 1621. I varje fall 
är det sannolikt att det rör sig om ett skepp, som byggts på västerviks
varvet på 1620-talet. 

Vid en inventeringsresa, som författaren på sin tid företog utefter 
de svenska kusterna, påträffades ett kyrkskepp (fig. 15, 16) i kapellet 
vid Arilds fiskeläge i Skåne. På sidorna av modellens köl står följ ande 
angivet: "Carolius Eriksson, färgeman i Helsingborg hafver fö räret 
denna Galjas till Kapellet På Arilds läge År 1738." Om modellen till
verkats av givaren är ej bekant, men det kan anses högst trolist, att 
så är fallet. Det är sannolikt att modellen föreställer en farkost av den 
typ, sor'n upprätthöll förbindelser mellan Hälsingborg och Helsingör 
uneler 1700-talet. Färjemannen Eriksson har här tydligtvis velat fö rära 
sin hemorts kyrka en modell av ett fartyg han själv fört på ifråga
varande led. 

Modellens skrov är gjort av ett urgrävt block, kraftigt, nästan hårt 
utformat, där ännu spår av yxa och kniv synas under färgen. P ropor
tionerna äro relativt goda, men elen svarta siclomålningen är väl långt 
nerdragen mot unclervattenskroppen, så att man får den uppfattningen, 
att denna del av skrovet är underdimensionerad, vilket dock ej torde 
vara fallet. Roder och galjon äro typiska och väl anslutna till ~j älva 
skrovet. Riggen är tämligen grovt utförd. Den stående riggen, löpande 
gods samt block, jungfrur, rår och salningar förläna dock modeilen 
ett ovanligt gott helhetsintryck. Bland våra kyrkmodeller är den utan 
tvivel en av de bästa och av ett icke ringa kulturhistoriskt värde. Led
samt nog har även denna modell i senare tid "reparerats" och där
under försetts med nya segel. En del mindre detaljer ha även ''för-
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Fig. 19. Modell av barkskeppet Zarit::a, byggd av B. E. Bengtsson, Halmstad. 

bättrats" på ett . sådant sätt, att helhetsintrycket av denna goda- och 
ovanliga - kyrkskeppsmodell något förryckes. 

Enligt en uppgift skall en modell av det stora skeppet "Gjötha 
Leijon", daterad 1714, ha funni ts i Kungsholms kyrka i Stockholm 
och varit förfärdigad av skeppstimmermannen på Kong!. H ofjacht 
Warfvet, Rosenberg, och skänkt till kyrkan av Madame Cruus. Denna 
modell såldes på auktion rR:f9 ·1 

Modeller av votiv- och kyrkskeppsklasserna hava ofta ut fö rts på 
enklaste sätt och vanligen av en man inom sjömans- eller varvsyrket 
och hos dessa modeller spårar man tydligt modellbyggarens yrke. 
Modellerna tillverkades i regel ej efter ritningar utan voro ett utt ryck 
för en avbildningskonst eller ett minnesåtergivande av ett skepp såsom 
tillverkaren kom ihåg att det såg ut. I en del fall överdimensi oneras 
skroven, i en del andra fall däremot riggen, men vad som är genom
gående är underdimensionering av undervattenskroppen, överdimen
sionering av kanoner och förenkling av riggen . 

1 Sv. Kyrkor, band 3, häft. I, sid. 3· 

Fig. 20. Vattenl injemodell av barkskeppet Chala av Liverpool, byggd av skepps
timmermannen O. E . Pettersson. (Statcns sjöhistoriska museum.) 

SJÖMANSMODELLER 

Votiv- och kyrkskepp höra på många sätt samman med "sjömans
modellerna". Skillnaden ligger främst i användningssättet. De ha 
liknande ursprung och tillverkas av samma yrkesgrupper och bilda 
därigenom en enhet som ger rika möjligheter för ett etnologiskt 
studium av sjö- och varvsfolkets liv i arbete och under fritid, under 
resor t ill sjöss och under enformiga frivakter. Det kan icke hjälpas, 
att det ligger ett stänk av romantik över dessa sjömansmodeller, som 
nu knappast vittna om det hårda livet till sjöss utan främst berätta 
om färder över blånande hav för svällande vita segel. Från pojkåren 
har sjömannen haft modellbyggandet i blodet och uneler de långa f ri
timmarna eller frivakterna till sjöss, vid seglingarna i passaderna eller 
när pengarna tagit slut efter fröjderna i hamnarna sökte han kanske 
fördriva tiden med tillverkning av modeller, som i hans barndom 
beredde honom sådan glädje. Kanske erhöll han till en början en äldre 
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kamrats .erfarna råd och hjälp och hel~t skulle nog modellen fö restä 

den skuta eller det skepp han var monstrad på eller ett sken Ila 
Il d I .. l . I · ! p, so 

a e e s sars o t 1m ponerat på honom i någon hamn eller till ... n1 
Ö · f" d ' h .. SJoss 

vmng ger ar 1g et sager man och många trevande försök i b'· . · 
ha visat sig till slut kunna giva resultat. orJa11 

De flesta av nu bevarade sjömansmodeller påträffas vanlige 
1 

· ... 
.. • t J slo-

mannens e.nkla kamrar tillsammans med koraller, snäckor, st utsä 

flygande ftskar, tavlor av olika skepp och övrigt som utgör sjiifol!,gg, 
s · 11 · f .. o l f o I o .. 'ets peCJe a mmnes orema ran angvaga resor. 

I motsats. ti~I. skepp~by~gmästarnas skalmodeller äro sjömansmodel

lerna en pnmttJv avbddnmgskonst, som har karaktär av sjön,Jnnens 

hela robusthet, där de valkade nävarna dock förmått utföra (!e t r· 
• o .. • • a ]er 

~ch n~garbeten pa ett for den onwJgde alldeles ofattbart sätt. Det 

hgger 1 detta arbete en air av konstnärlig hängivenhet och det är ett 

gemensamt drag hos dessa modellbyggare och skeppsbyggmästare att 

n:odellbyggeriet som fritidssysselsättning utövat en förunder lig c1'ra _ 
nmgskraft. · g 

Sjömansmodeller finnas bevarade i museer, bland hamnarnas Lafeer 

o;h boardin~houses, i sjömanskyrkor eller kapell såsom kyrksl cpp, i 

radhus och gdlestugor med mer eller mindre lyckade placerin<rar ~åsom 
clek~ratjva i~slag, nedhängande från tak, valv eller fönster C fi g. 17) . 

Pa det fatal segelskepp, som allt fortfarande finnes kvar, har 

manskapss tyrkan reducerats, arbetstakten uppdrivits i konkurrem med 

ång- och motorfartygen, och reparationer och underhållsarbeten på 

elen gamla skutan kräver all tid. Detta och annat har <TJ'ort att n1odell-
b 

. b 

yggenet ombord så gott som helt försvunnit. Kvar står nu blott den 

gamla sjömannen som efter avslutad sjötjänst genom byggandet av 

skeppsmodeller söker fördriva tiden eller erhålla en extra förtj änst 
(fig. 2J). 

Äldre ticlers redare och sjökaptener voro alltid intresserade ;iv att 

erhålla sina skepp i modell och man finner därför hos dem eller i deras 

släkt många verkligt goda, konsthantverksmiissiot utförda modeller, 

vilka även äro begärliga för museer och privata s~11lare (fig. 19- zo). 

Modellbyggarens yrke avspeglas vanligen i modellen. Hos en tim· 

mermans modell äro t. ex. snickeri-, skulptur- och övriga träarbeten 

oftast väl utförda, varemot rigg och segel erhållit en mera sumnn risk 

behandling. Hos en segelmakare eller sjöman finner man sakliga fö r-

.11 croda utformni ngar av riggens och seglens minsta detaljer 

sök tt t ~nickeriarbetena bliva mera ofullständiga och kunna sakna 
<ll'eJ110 · D bl' h dl l "l l · ·· v. . proportwner. et 1r an aget oc 1 sa <er 1eten 1 ogat, som 
0.1'~g~essa modeller deras kvalitet (fig. 21 - 22). 

gt~et till sjöss använda byggnadsmaterialet för modellframställningen 

.. uivetvis av enklaste slag, både vad trä och tågvirke beträffar, vilket 

arJ~n är avsett för dylika miniatyrarbeten, varigenom de till sjöss 

sa sta"Ilda modeilemas livslängd i avsevärd grad förkortas . 
fram 

FANTAsiMODELLER 

Modellframställningen har även ägnats intresse från konsthant

verkarnas sida, vilka mest utföra "fantasimodeller", men även modeller 

i skala och efter ritningar, varvid de kunna nå en hög nivå genom sin 

hantverksmässiga erfarenhet och manuella skicklighet. Dylika modeller 

framställas - förutom av trä - av guld, silver, tenn, olika slags ben 

samt glas och äro kulturföremål av mången gång största värde. Bland 

högklassiga sådana modeller märkas särskilt de franska benmodellerna 

från I700-talet, ofta utförda av mycket skickliga snidare, uneler det 

att glasmodellerna torde leda sitt ursprung från Italien och tenn

modellernas hemland torde vara Spanien ( fig. 24-27) .1 

KON STRUKTIONS- OCH VARVSMODELLER 

(SKALMODELLER) 

Dessa modelltyper bilda en sammanhängande grupp, som vi känna 

från I 500-talet och fram till våra dagar, en grupp av betydande dolm

mentariskt och tekniskt värde ( fig. 28). Som exempel på huru värde

fulla de modeller, som användes i rent konstruktivt syfte, ansågos 

vara, må följande episoder anföras. 

När den holländske amiralen de Reuter inseglade med en flotta på 

Themsen, satte den engelske skeppsbyggmästaren P. Fett den egna 

flottans skeppsmodeller i säkerhet på ett engelskt skepp. När han 
1 En förnäm modellsamling av elfenbens- eller benmodeller finnes i vårt land. 

Den äges av generalkonsuln Axel A :son J oh n son i Stockholm. 



Fig. 21. Tavelmodell. l\Iodcll 

av skeppet Suomi, monterad i 

en glastäckt låda. (Statens sjö

historiska museum.)- Fig. 22. 

Flaskmodell. Fyrmastade bar

ken flrns t i flaska. Snidat 

stativ av teak. (Staten s sjö
histor iska mu seum.) 

Fig. 23. Modellbyggaren Victor Ca rlson från Gökalund i Småland i sin verkstad. 

C. har gjort sig känd som en mycket skicklig modellbyggare och har bl. a. utfört 

en del arbeten för Statens sjöhistoriska museums räkning. - Fig. 24. Modell av 

s!s Ymer i förgyllt silver. Utförd av hovjuvelerare C. Hallberg, Stockholm, och 

overlänmad som hedersgftva till kon sul C. Wicander. (Statens sjöhistori ska 

111\I SC lllll .) 



Fig. 25. , Modell av fullriggat skepp. Helt av glas. Tillh. sekreterare i\.. H ulclt, 
Stockholm . 

senare blev förebrådd härför, svarade han, att det hade varit ti ll ~törre 

fördel för fienden, om elen tagit modellerna som byte är: några skepp, 
och att större skada skulle ha uppkommit för konungen genom för
lusten av modellerna. 

I Danmark g j or des betydande ansträngningar vid Köpenhamns 
brand 1795 att rädda örlogsvarvets skeppsmoclellbeståncl, och det ~msågs 
såsom .en nationell olycka, att så många modeller förstöreles vid detta 
tillfälle och vid senare krigiska förvecklingar. . 

Den till vårt land överflyttade engelske skeppsbyggmästaren Francis 
Shelclon tog som ovan nämnts från England med sig sin bästa skepps
modell, vilken troligen föreställer det engelska örlogsskeppet Aas~b)' 
(fig. 4). Denna anses, tekniskt sett, vara den bästa beyaracle d?t tida 
skeppsmodell en. 

Fig. 26. Modell av linjeskepp. Gjord av ben. Till h. generalkonsul A. Ax :son 
Johnson, Stockholm. 

skeppskonstruktörerna övervakade med största försiktighet att deras 
ideer och erfarenheter ej röjdes för konkurrenterna och stater och 
varv gjorde allt som stod i deras förmåga för att gynna modell
byggnadsverksamheten. 

Under 1500-talet började modellbyggeriet enligt denna mera skal
e.nliga linje taga form och uneler I6oo-talet utformaeles rent nationella 
hnjer inom detta område. I Holland, England och Sverige skilja sig 
dessa - man skulle kunna säga- skolor helt väsentligt från varandra. 
Man finner att de engelska modellerna ha byggts med syfte att åstad
kor11!na samarbete mellan skeppsbyggaren och riggaren. Modellskrovet 
kan på vissa delar sakna bordläggningsplankor varvid spanten och 
vissa inredningsdetaljer kunna studeras. Master, rår, stående och 
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Fig. 27. Tennmodell, daterad 1674. Modellens skrov har gjort tjänst som vin
ankare. Till h. generalkonsul A. Ax :son Johnson, Stockholm. 

löpande rigg bruka vara utförda, däremot kunna mindre detal jer, 
färger och segel utelämnas. Detta är ett genomgående drag f~r de 
engelska modellerna. Den holländska modellskolan har som kan~e
tecken ett direkt återgivande av ett fullt rustat skepp, som det ter 51g, 
när det är segelklart. Den konstruktiva detaljutformningen har icke 

0 11 1·1 ·· 1 k.. l ' att utgjort huvudintresset, men man erha er 1 <va en ans a a\ 
modellerna utförts med teknisk .erfarenhet och man finner även en 
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Fig. 28. Konstruktions- och tankmodell till 70-kanonskeppen Prins Gustaf Adolf 
och Sofia M agdalena. (Modellkammaren i Karlskrona). - Fig. 29. Modell till 
linjeskeppet Wasa av F. H. af Chapmans konstruktion. Modellen är sannolikt 
byggd omkring 1777/78 och är en origgael byggnadsmoclell, försedd med under
master och bogspröt. Dessa ha salningar och eselhuvuden. Skrovet saknar under 
vattenlinj en bordläggning. Galjonen utgöres av en utskuren figurgrupp med 
Vasakärve och krönt trekronorsvapen. Modellen inköptes av Staten från sheidon-

samlingen r8or. (Statens sjöhistoriska museum.) 

konstnärlig inspiration i försöken att få fram en helgjuten bild av 
skeppet. Självklart är att ett smärre antal av de olika modellskolorna 
finnas representerade i varje land. Det är givet att det land som 
~pelade en dominerande roll inom skeppsbyggnadskonsten även gav 
~ rnpulser åt modellbyggeriet Härvidlag ha de skeppsbyggmästare som 
~nkallades från t. ex. England och Holland till Danmark och Sverige 
aft ett betydande inflytande på både skeppsbyggeriets utveckling och 
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Fig. 30. Modell av linjeskeppet Wa.w. förc;kcppet. (Statens sjöhistoriska mu -eunJ.) 

Fig. 3I. Modell av linjeskeppet TVasa. Akte rskeppet. (Statens sjöhistoriska 
museum.) 
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Fig. 32. Modell av so-kanonskeppet Amaranthe. Modellen torde vara byggd p:'t 

16oo-talcts mitt och är möjligen utförd av den år 1649 på Skeppsholmen an

ställde bildhuggaren Jost Schiitt. (Statens sjöhistoriska museum.) 

modellbyggnadsverksamheten. De bevarade modellerna från den 

engelska och holländska skolan äro genomgående av högsta klass (fig. 

29-JJ). 
I Sverige har säkerligen den sheidanska verksamheten satt sin prägel 

på modelltillverkningen men man kan dessutom spåra direkt holländs~ 
påverkan i modellernas konstruktion. Detta tar sig allt mer uttryck 1 

1700-talets modellbyggeri och kulminerar under Chapmans verksamhet. 

Man sökte sålunda här att både bygga modeller efter de konstruktiva 

önskemålen och att göra modeller av skeppet fullt rustat där allt, 
Fig. 33. Modell av so-kanonskeppet A11raranthe. Sedd akte ri från. Restaurerat 

och kompletterat av amiral J. Hägg. (Statens sjöhistoriska museum.) 
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Fig. 34· Modell av linjeskeppet Kronprins Gt~staf Adolph. Riggad modell från 
1782. (Modellkammaren i Karlskrona.) - Fig. 35. Modell av linjeskeppet J(row 

prins Gustaf Adolph. Långskeppsgenomskärning. (Statens sjöhistoriska museum.) 

Fig. 36-37. Modell av linjeskeppet Kronprins GHslaf Adolph. SpantmodelL 
(Statcns sjöhistoriska museum.) 
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Fig. 39. Modell av 70-kanonsskeppet Göta Lejon. Babordssidan Öppen från och med kölen till undre batteriet. 

Modellen är tillverkad av kapten Psilander år 1748 (eller möjligen 1746). (Statens sjöhistoriska museum.) 



färger, rigg, skulptur och alla detaljer omsorgsfullt utfor nats 
man skulle här kunna tala om en rent skandinavisk skola. Oeh 

Av de i svensk ägo befintliga modeller, som kunna bekräfta d 
kan anföras Francis Sheldons här avbildade och redan fö rut berö~~a 
modell av det engelska skeppet Naseby (fig. 4) och f. ö. hela den ut a or0. 
ordentligt betydelsefulla samlingen av olika sheldonmodeller i ~1ode)l. 
kammaren i Karlskrona, vilka samtliga äro typiska för det c·ngelsk 
maneret. Dessutom kan nämnas den utmärkta modellen av linjcskeppea 
Wasa, som är utförd av Neuendorff (fig. 29-31) samt flera rnodelle: 
av mindre fartygstyper. 

Den holländska skolan representeras i våra samlingar a1 en på 
1600-talets mitt tillverkad skeppsmode l! , enligt uppgift fö res1 'illande 
so-kanonskeppet Amaranthe, byggt 1653 ( fig. 32-33), samt hela den 
mängel modeller, vilka visa den svenska skärgårdsflottans olika typer 
samt andra av Gilbert Sheldon och I-Ienr. af Chapman konstruerade 
och byggda fartyg. En mellanställning med mera svenskt betonat maner 
intager linjeskeppet Göta Lejon (fig. 39). Höjdpunkten av sådant 
modellbygge nås i Chapmans båda seriemodeller, vilka återgiva dels en 
svår fregatt och dels ett linjeskepp i fyra olika stadier under byggnads
tiden ( fig. 34-38) . 

Un~er 18oo-talet har elen engelska skolan (fig. 38) varit utslags
givande inom den civila varvsrörelsen i de fall modeller fram ställdes 
inom landet och den har varit mest av konstruktiv art eller avserid för 
pedagogiska ändamål. 

MODELLER FÖR TANKFÖRSÖK 

I Modellkammaren i Karlskrona finnas ett flertal skrovmodcller, 
vilka äro av speciellt intresse. Undervattenskroppen på dessa m0deller 
är synnerligen väl utformad under det att övervattenskroppen är ofull· 
ständig eller obefintlig. Dessa modeller synas hava brukats föc tek· 
niska experiment och för prov i tankanläggningar. De tillhöra sheldon· 
samlingen. Ett ganska säkert bevis för att de använts i ovan antydda 
syfte äro de på för- och akterstävarna utförda graderingarna, so!l1 
förf. återfunnit på några modeller och tolkat som något sbg ar 
"åmning". Av inventarieförteckningarna framgår också, att des sa 
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. Modell av 36-kanonskcppet M erwri7ts. (Moclellkammarcn i Karl skrona.) 
f Jg. 40. 

d Iler hava använts för tankförsök. De modeller, som närmast 
1110 e . . . . f" t k · ) . ft äro nedanstående ( återg1vna cnhgt mventane or ec nmgen · asy as, o .. 

"1oo-kanonskeppet Konung Carl, bordlagt pa enkla spant, oppet 
·nuti utan inredning. Sheldon." 1 

,
7o-kanonskeppen Prins Gustaf Adolf och So~ia Magclalena. Borel

läggning limmad på gavlar, utan inredning, galJon eller akterspegel. 

Sheldon." (Fig. 28.) .. . 
"7o-kanonskeppen Carl Fredrik och Nordstjernan. Bordlaggmng av 

papper, limmad på gavlar. Shelclon." 
"Skeppsmodell 0111 6o-kanoner, sammansatt av flera stycken utan 

galjon, akterspegel och inredning. Sheldon." . 
"36-kanonskeppet Mercurius . Urholkad ur trä, v1sancle skapnad 

under vattnet upp till andra berghultet, utan inredning. Sheldon." 
(Fig. 40. ) 

Troligtvis ha de här nämnda fartygsmodellerna ett direkt samband 
med de nedan nämnda av Sheldon företagna försöken, vilkas resultat 
framlades i ett par uppsatser i Kungl. Vetenskapsakademiens hand
lingar. 

År 1940 infördes i Teknisk Tidskrift en uppsats av dr Fr. Neumeyer 
behanellande ämnet "Tidigare svenska forskningar inom hydro- och 
aerodynamiken", vari redogöres, så långt som nu är känt för ~odell
tankförsöken och huru svenska forskare sökt kontakt med utiandska 
inom detta specialområde. Isaac Newtons år 1687 utgivna :'Philo~ 
sophice Naturalis Principia Mathematica", första gången pubhcerad l 

London, synes vara den äldsta kända avhandlingen om hithörande 
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F ig. 41. Emanuel Swedenborgs förslag ti ll modellförsöksanordning 1721. 

problem. Svenska efterföljare på området voro E lvius, Polhem, Swedenbo!·g, Sheldon och Chapman med för vårt land grundläggande arbeten rörande dylika för den skeppsbyggeritekniska utvecklingen så betydelsefulla vetenskapliga försök (fig. 41-44). 
År 1717 publicerades i Dcedalus en uppsats "Ett Experiment eller Prof hwarmed Skepsbygnaden kan befordras", vi lken härsiammar från Polhem. Det torde vara första gången ett försök att med hjälp av modeller utröna båtars motstånd i vattnet beskrives i Sverige. Samma arbete inlämnades till KungL Vetenskapsakademien 1717 av Polhem under titeln "Om Skieppens fart i Sjön". 
I Akademiens handlingar 1741 finnes en uppsats av Gilbert Sheldon "Om Skeppens tyngd och rymd uti Watnet" samt 1742 en av samme författare "Om centro gravitatis uti et Skep, ock om des fördel· aktigare ställe, i anseende til Skeppets fart". Tyvärr saknas upplys· ningar om Sheldons modelltank, men en ide om dess ungefärliga ut· seende kan erhållas genom Swedenborgs förslag till modellförsöks· anordning ur uppsatsen "Modus Mechanice explorandi Virtutes et 

- 1 
d 

... 

\ 

\ 
" 

F" d . U F H af Chapman: Tractat om Skepps-lg, 42. Modelltörsöksanor mng. r · · ' 
Byggeriet. Stockholm 1775-
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Fig. 43. Hydrametriska rännan vid Kgl. Tekniska Högskolans Vattcnl>yggnads
iustilutiou. 

Qualitates diversi generis et conslructionis N avigiorum", l ryckt i 

Amsterdam I 72 I (f i g. 4I). 

De här nämnda uppsatserna beteckna ett pionjärarbete på modell
provningens område, vilket upptogs och ytterligare utveckhdes av 
Chapman, vilken utförde sina försök i en modelltank (fig .. 12) som 

han låtit uppföra på sin gård Skärva utanför Karlskrona. H ans avsikt 
med modellförsöken var, att ett fartyg skulle kunna formas på ett sätt 
som gav högsta värde i välsegling, när längd, bredd, djup och cleplace
ment voro förutbestämda. Chapmans insatser på detta om ri'tde bero 
emellertid mindre på hans resultat än på hans arbetsmetode r. Hans 

omfattande arbeten vittna överallt om en oavvislig strävan alt Jämn~ 

det oklara, osystematiska arbetssättet inom skeppsbyggeriet, som 1 

mycket kvarlevde från medeltiden och I soo- I6oo-talen, då "det endast 
ankom på tycke, vana eller handlag att bygga skepp". Chapmans insats 
betydde att skeppsbyggnadskonsten hö j des till ett matematiskt-veten
skapligt plan och hans gärning blev därigenom även prakti ~;]. t ban

brytande. 

~~g. ~.' Borclläggnin gspl ~t ta r stickas upp på halvmodcll. (Kockums Mek. Verkstad 
· alma) - Firr 4· Fa ·t · 1 11 f.. 1 .. [" .. 1 (I" ' · ,. :>· ·t ygsmoc c or s ap .orso '· '-.ungl. T ekn. Högskolan.) 

Från denna tid fram till våra dagar ha betydande framsteg u 1·orts 
Och de .. . o • • o 
an]ä ~on l vart land, . som gJorts :'id för.:ök dels i utländska tank-
4 ggnmgar och dels :v1d Kg!. Tekmska Bogskolan i Stockholm ( fig. 
3
· 45 ) samt i den moderna tankanläggningen vid Statens Skepps-
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Fig. 46. Modell av kombinerade passagerare- och lastångfartyget I'atricia. 

Skala r: 48. (Statens sjöhistoriska museum.) 

provningsanstalt i Göteborg ha i hög grad bidragit till att i vår tid 

ytterligare fullkomna skeppsbyggnadskonsten. Modellerna ha genom 

denna sin vetet:J.skapliga och tekniska användning bevisat sitt värde 

även fqr skeppsbyggeriet och vetenskapen av i dag. 

FABRIKSGJORDA MODELLER, REKLAM- OC H 

KONTORsMODELLER 

I samband med linjesjöfartens utveckling mot slutet av r8oo-talet 

uppstår en helt ny typ av modelltillverkning, nämligen fabriksmässigt 

driven modellframställning. 

Reklammodeller utföras för ett visst önskat reklamändamål ; deras 

tekniska behandling är summarisk. Byggnadsmaterialet är vanligen av 

enklaste slag och en yttre hårdhet i färgbehandlingen är påfallande, 

som hjälper till att giva modellen större reklamvärde. Dessa modeller 

utföras ofta efter generalritningens skala men sakna den tekniska 

detaljriktigheten, som är önskvärd hos en modell, vilken skall rep:e~ 

sentera ett visst fartyg ( fig. 46). I regel äro modellens samtliga detal)e1 

förgyllda eller försilvrade, vilket ej höj er deras saklighet, men accen-

so 

fig. 47· Modell av kombinerade passagerare- och Jastångfartyget I-J ci
111

da/1. 

Skala I: so. (Statens sjöhi storiska mu seum .) 

tuerar r~klamvä:·det. Scd~n rederiverksamhet för ångfartyg och motor

fartyg t!llkommtt ha talnka dylika modeller utförts till rederikontor 

resebyråer m. fl. för bl. a. kontors- och fönsterreklam. ' 

Ett betydande arbete har dock gjorts från Statens sjöhistoriska 

museums sida, att även hos denna typ söka få fram för musealt bruk 

lämpade modeller. 

HOBBYMODELLER 

. Bobbymodeller kunna utföras på många olika sätt men karakteris-
tiskt f" d o • • ' 

.. or en som en gang gnp1ts av modellarbetets tjusning är att han 
stads t ·· o • 

.. e s ravar efter att fa sttt verk alltmera fullkomligt. Ett noggrant 
Utforande al f.. .. d . 
de .. av en s ( or garna me stg att även andra detaljer ägnas 

n storsta omsorg (fig. 4s-s3) . 

M~del!byggandet - bedrivet som hobby - har betydelse för viss 

Prakttsk t b "Id · 1 d 
, u J nmg oc 1 et har utomlands uppmärksammats seelan 

tnanga å F ·· ··11 d 
. r. ramst ga er et flygmaskinsmodeller, som bättre än nårrot 

annat gi d . . . d . 1:> 

tnanh.. va un ervtsmng r aero ynamtska och andra med flygning sam-

angancle problem. Men också fartygsmodellen erbjuder liknande 
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Fig. 48. Modell av svensk handel sbrigg. Skala I: so. Utförd av kommendörkap~c_n 
R. \Ven{er efter ri tn ingar av F. S. Shcldon, dater:lde r8_+6. (Statell'i SJ O· 

historiska museum.) 

möjligheter. Pöreningar, som verka för byggandet av fartygsmo<,eller 
ha länge varit verksamma; sedan några år även i vårt land. Detta 
är glädjande att notera, därför att det särskilt bland ungdomet~ b_i dr:~ger 
till att utveckla intresset för handels- och örlogsflottan, samtldtgt som 
det aer ovärderliga kunskaper om ett fartygs konstruktion och dess
utan~ på ett förträffligt sätt uppammar manuell färdighet och in tresse 
för sjömansyrkeL Även för forskningen kan denna hobby, genom ~le 
studier, som ofta ligga bakom tillkomsten av -en fartygsmodell , _ha. 51 11 

l P o • h .. vtssa betydelse. Härpå finnas flera exempe . a srstone ar aven en t 
fall värdefull periodisk litteratur vuxit fram, som behandlar dessa 

ämnen. 

Fig. 49- Modell av svensk handelsbrigg. Skala I: so. Utförd av kommendörkapten 
R. Werner efter ritningar, daterade 1846. (Statens sjöh isto ri ska museum.) 

MUSEIMODELLER 

Tidigare har modellens värde som åskådningsmaterial i allmänhet 
påpekats, men det är självklart att ingenstädes är den så oumbärlig 
som inom de sjöhistoriska museerna, där fartyg i original vanligen på 
grund av formatet äro omöjliga att bevara eller ställa ut. Här har 
fartygsmodellen blivit ett högklassigt hjälpmedel för att förmedla kun
skap om sjöfart och skeppsbyggeri. Värdefullast äro de modeller, som 
byggts i direkt anslutning till själva originalfartyget, men även rekon
struktioner, som åstadkommits med vederhäftiga forskningar som 
bakgrund, kunna hava sitt berättigande, när de utgöra länkar i en 
kedja som avser att pedagogiskt belysa den tekniska utvecklingen. 
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Fig. so. Modell av s/s ./Eolus. Spantbyggd modell av metall utförd av styrman 

F. O. Carlsson, Karlshamn. (Statcns sjöhistoriska museum.) 

Föreningen Sveriges Sjöfartsmuseum i Stockholm och dess intres

serade donatorer ha under många år genom sitt ekonomiska stöd till

försäkrat Statens sjöhistoriska museums sjöfartsavdelning ett modell

bestånd, till vilket inom vissa tidsavsnitt knappast någon motsvarighet 

torde stå att finna . Det i museet befintliga originalmaterialet har 

kompletterats med rekonstruktioner på ett sådant sätt att en i stort sett 

obruten linje belysande fartygstyperna genom tiderna åstadkommits. 

En fartygsmodell bör så detaljtroget som möjligt giva en vederhäftig 

bild av det fartyg, den föreställer. Det gäller härvid som en grundsats, 

att den skall vara absolut skaltrogen. Måhända kan det synas som 

om detaljarbetet mången gång överdrives och kommer att övergå till 

någon sorts "knappologi", men erfarenhet-en har visat att icke ens ting 

som kunna betraktas som obetydliga böra åsidosättas vid ett modell· 

bygge. De små de tal j erna och de stora lin j e rna samverka till ett korrekt 

helhetsintryck och dessutom er b j ud-er en på ett noggrant sätt utförd 
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Fig. sr. Modell av s/s ZEolits. Detalj midskepps. (Statens sjöhistoriska museum.) 

modell till fälle även till studium av detaljer, av inredning och utrust

ning, vilket är en för ett specialmuseum ovärderlig tillgång. 

Det säger sig självt att en rekonstruktion av en försvunnen fartygs

t~p måste bygga på vederhäftigt utförda forskningar. Ett visst namn

giVet fartyg är ännu svårare att återgiva enär det säkerligen under 

~ångna tider gavs större spelrum åt förändringar under arbetets gång 

an under våra dagar då varje detalj i fartyget bestämmes genom nog

granna ri tningar. Därför bör varje rekonstruktion av ett fartyg klart 

och tydligt rubriceras som ett försök till en sådan. Vid tillverkningen 

av en_ fartygsmodell måste det rent tekniska förfarandet ägnas stor 

rnatenalteknisk och hantverksmässig omsorg för att modellen skall 

erhålla största möjliga livslängd. 

.B?'ggnadsmaterialet bör vara av högsta klass och ägnat för ett dylikt 

rnmJatyrarbete. Som regel bör lämpligt träslag, al, bok eller rödbok 
genomg· d l ·11 ·· d · aen e "omma t1 anvan mng och torkas så, att det snickeri-

ss 



Fig. 52. Modell av s/s kolus. Förskeppet. (Statens sjöhistoriska musc ll111 .) Fig. 53. Modell av s/s /T::o lus. Akterskeppet. (Statens sjöhistoriska museu m.) 
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Fig. 54. Modell av fullriggade skeppet Prince Oscar. - Fig. ss. Detal j mid· 

skepps. (Statens sjöhistoriska museum.) 
Fig. 56. Modell av skeppet Prince Oscar. Detaljbild av stormasten. (Statens 

sjöhistoriska museum.) 
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Fig. 57. Modell av roslagsslupen G1·cta Linnea från Blidö. Skala I: 1 ;. Ut· 

förd av ing. E. Hansson. (Statens sjöhistoriska museum.) 

6o 

F'ig. 58. Modell av roslagsjakten Adina från Vadholma. Skala I: 15. Utförd 

av ing. E. Hansson. (Statcns sjöhistoriska museum.) 
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Fig. 59- Modell av lastmotorfartyget Argmtina. Skala I : so. Förskeppet. Bord
läggningen borttagen för att visa inredn in gen och godset. (Statens sjöhistoriska 

museum.) 

tekniskt anses "dött". Till spant bör helst vuxna grenar komma ifråga, 

enär de giva bättre stadga åt modellen och de bibehålla mer sin ur

sprungliga form. Bygges modellen på spant eller efter vattenlinjeplan 

bör vid upprepade tillfällen konserveringar av trävirket företagas för 

att förhindra senare angrepp av trämask. Metall bör i regel användas 

vid utformningen av detaljer, vilka i original äro tillverkade av järn 

eller stål. Mässing bör i dessa fall användas och ej järn eller stålplåt, 

då de sistnämnda vid lödning lätt rosta om icke noggrann rengöring 

vid och omkring lödfogarna iakttages. Målningen av en modell bör 

utföras med den allra största noggrannhet och kunnighet. Tunna och 

Fig. 6o. Modell av m/s Argentina. Förskeppet. (Statens sjöhistoriska museum.) 

upprepade grundningar böra göras med slipningar mellan var j e an

läggning, liksom den yttre färgens behandling skall utföras med 

färgteknisk skicklighet och känsla. Många i övrigt verkligt goda 

modeller ha genom dålig målning totalt förlorat friskheten i sitt 

detaljvärde och känslan av miniatyrarbetets skickliga utförande har 

försvunnit. Riggen till ett skepp, stort eller litet, skall utföras med 

~eknisk erfarenhet, varvid "snören", bindgarn o. dyl. ej må förekomma 

~ stället för tågvirke av olika slag eller wires. Det är ingalunda gläd

Jande att finna en modell, som kanske tillverkaren nedlagt ett aktnings

Värt arbete på, och seelan t. ex. brustit vid utförandet av riggen och 

dess detaljer. Det bör påpekas, att det i vår tid finnes möjligheter att 



l ; ig. 61. }.lodell av m / s Argentina. Styrbordssidan med maskinrummet och last
run\ me(\ s tuvat god s. (Statens s jöhis tori ska n1useun1.) 

Fig. 62. Seriemodell av m/ t Sveadrott. I, köl sträckningen. Skala I : 50. 

(Statens sjöhistoriska museum.) 



Fig. 63. Seriemodell av m/t Sveadrott. II, detalj av elen modell som v1sar 
konstruktionen av tankarna. (Statens sjöhis tori sk:-t museum.) 

skalenligt framstä lla både wires och olika slag av tågvirke, lämp;1t för 

riggning av modeller. 
Genom att öppna en sida på en fartygsmodell kan man äve n giva 

åskådaren tillfälle att studera det inre av fartyget, inredning-~n av 

hytter och övriga utrymmen, lastrummets läge, maskinernas anor•lning 

o. dyl., vi lket speciellt för den, som saknar förmåga att "läsa '' en 

ritning, är av största värde ( fig. 59-61). 
Som exempel på verkligt högklassiga moderna modellfrauställ

ningar i Statens sjöhistoriska museums sjöfartsavdelning kunna näm

nas nedanstående modeller jämte några av förebildens data. 

Modell av fullriggade skeppet Prince Oscar av Liverpool, skala r/48 

(fig. 54-56). Skeppet Prince Oscar byggdes r864 i West Hartiepool 

hos Pile, Spence & Co för redare A. Gibson, Liverpool. Dräktighet: 

1.292 br.reg.ton. Dimensioner: 220.0' lång, 37.0' br. , 21.7' d j ., !'lallat 

djup: 23' ro". Denna "East-Indiaman" var ett av de första i Stor-
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Fig. 6-t. Seriemodell av m/t Svcadrott. II, detalj av elen modell som visar 

konstruktionen av tankarn:-t. (Statens sjöhistoriska museum.) 

britannien byggda segelfartygen av järn. Fartyget hörde under hela 

sin seglationstid hemma i Liverpool. Skeppet sjönk 1895 i Syd

atlanten efter kollision med ett okänt fartyg, möjligen identiskt med 

barkskeppet Lord Downshire av Belfast, som samtidigt försvann med 

man och allt i samma farvatten. Av Prince Oscars besättning räddades 
blott 3 man. 

Modell av slättoppade 3-mastskonaren Saga av Ven, skala 3/IOO. 

Skonaren Saga byggdes 1920 i Simrishamn av furu på ekspant. 176 

br.reg.ton, 132 net.reg.ton. Redare och befälhavare W. L. Wennerberg, 

Ven. År 1928 insattes en So hkr motor i fartyget och länsfockrån 

riggade ner. Saga är det sista i Sverige byggda större segelfartyget 

a: trä. Modellen tillverkades av skeppsbyggmästaren Danielsson på 

S~rnri shamns skeppsvarv. Han ägde emellertid ej den detaljtekniska 

f~rmågan att utforma riggen varför modellen slutgiltigt färdigställdes 

Pa Statens sjöhistoriska museums modellverkstacl. 



Fig. 65. Seriemodell av m/t Sveadrott. III, detalj av akterskeppet. Bordlägg
ningen påbörjad. (Statens sjöhistoriska museum.) 

68 

Fig. 66. Seriemodell av m/t Sveadrott. III, detalj av förskeppet. (Statens 
sjöhistoriska museum.) 



Fig. 67. Seriemodell av m/t Svead1·ott. IV, detalj av förskeppet. Fartyget klart 

för stapelavlöpning. (Statens sjöhistoriska museum.) 

Modeller av roslagsjakten Adina från Vadholma (fig. 58 l och 

roslagsslupen Greta Lin.nea från Blidö (fig. 57) bägge i skala r/ I5· 

Modell av passagerarångaren Heimdall, skala r/so (fig. 47)· 

S/S H eimdall byggdes vid O skarshamns M ek. Verkstad 1915 för 
Stookholms Rederi A.-B. Svea. 1.250 hkr, fart 13 knop, 1.375 br. reg: 

Fig. 68. Seriemodell av m/t Svead1•ott. IV, detalj av akterskeppet. Faryget klart 

för stapelavlöpning. (Statens sjöhistoriska museum.) 



Fig. 69. Seriemodell av mjt Sveadrott. V, detalj av bryggan på det full t fä rdiga 
fartyget. (Statens sjöhi storiska museum.) 

ton, 840 net.reg.ton. Trafikerar sedan 1919 linjen Stockholm
Helsingfors. 

Modell av m/s Argentina, skala r/so (fig. S9--6I). Fartygel bygg
des vid Götaverken I93S för Rederi A.-B. Nordstjernan. Dimensioner: 
128m lång, 17m bred. Dräktighet: S·300 br.reg.ton, 3.682 net.rcg.ton. 
Fartyget är försett med kylmaskineri för frukttransport 

Modell av m/s Anita, skala r/so. Fartyget byggdes i Göteborg 1938 
för Rederi A.-B. Disa. Dimensioner: 98 m lång, 13 m bred. Dräktig
het: 2.S43 br.reg.ton, 1.916 net.reg.ton. 

Till sist den återgivna serien av m/s Sveadrott ( fig. 62-71 ), yilken 
säkerligen kan betecknas som ett fullgott resultat av modernt modell
arbete. 

Bland de modeller, som utförts under ledning av Statens sjöhisto
riska museum kunna följande nämnas: 

Modeller av ett flertal förhistoriska, nordiska båtfynd såsom Ny-

Fig. 70. Seriemodell av m/t Svcadrott. V, detalj av maskinrummet det fu llt 
fiircli ga fartyget. (Statens sjöhistori ska museum.) 

dam- och H j ortspringsbåta rna, Gokstadsskcppet, Osebergsskeppet 
samt Galtabäcksskeppet. Alla dessa äro utförda i intimt samarbete med 
vetenskapsmän, som deltagit i utgrävningarna eller rekonstruktions
arbetena. 

Modeller av i Kalmar Slottsfjärd funna medeltida fartyg. Det första 
av dessa fynd jämte den därpå rekonstruerade modellen finnas in
gående beskrivna i Föreningens Sveriges Sjöfartsmuseums årsbok 
1940. Ä ven en andra modell har tillverkats, liksom den föregående av 
Harald Åkerlund, vilken även utfört konserveringen av originalföre
tnålen. Till grund för dessa modellrekonstruktioner ligga vetenskapligt 
utarbetade fyndrapporter samt ritningar. I modeilerna ha de bevarade 
Partierna markerats med annan färg än de rekonstruerade. 

Modell, skala I: 2-J., av snau-briggen Gustaf Adolf från I79S (fig. 
72). Originalritningarna till detta fartyg påträffades av författaren 
På Kalmar Skeppsvarv. Modellen är byggd dels efter dessa, dels efter 
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Fig. 72. J\Iodcll av snau-briggcn Gustaf Adolf. (Statcns sjöhistoriska museum.) 

kompletteringar erhållna genom äldre varvshandlingar m. m. Denna 

modell torde kunna betecknas som en mycket lyckad rekonstruktion av 

fartyget i fråga. 

Modell, skala I: 32, av hjulångaren N arrland (fig. 73-82). Far

tyget byggdes på Kolboda varv år 1835· Modellen är utförd efter 

originalritningar samt samtida avbildningar och varvsbeskrivningar. 

Det ovan anförda har främst framlagts för att söka giva Statens 

sjöhistoriska museums gynnare och intresserade besökare en kortfattad 

orientering över modellbyggeriet och dess historia samt över modeller

nas användning, särskilt då såsom musealt åskådningsmaterial. Som 

slutomdöme skulle författaren vilja framhålla vikten av att konserve

ring av våra kulturhistoriskt värdefulla modeller måtte utföras med 

Pietet och omsorg, att rekonstruktioner grundas på vederhäftigt be

drivna forskningar och att vid nybyggnader av modeller skalan följes 
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Fig. 73). Spanten till modellen av hjulångaren Norrland. (Statcns sjöhistoriska 

museums modcllverkstacl.) 
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Fig. 75. Modell av h j u långaren N arrland i skala r : 32 med Öppen styrbordssida. 
- Fig. 76. Detaljbild av akterskeppet. (Statens sjöhistoriska museum.) 

llig. 77. Modell av hjulångaren Norrland. Babordssidan. - Fig. 78. Detaljl1ild 
av förskeppet. (Statens sjöhistoriska museum.) 
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• o d k . - Fig. go. Fig. 79 .. Modell av. hjulangaren Nor~land. Aktra_ salongen me . OJ er. · ·· . to risk
3 Detalj bd el. Innanfor spanten synes forsalongen s 1111 cdnmg. (Statens SJOhJs 

museum.) 

8o 

Fig. 8r. Modell av hjulångaren N arrlan d. Detalj av däcket midskepps. Maskin
kaPPen avlyftad. - Fig. 82. Detalj av styrbordssiclan med del av hjulet. Innan

för spanten synes ett parti av maskinen. (Statens sjöhistoriska museum.) 
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. · ' l S"'f t t Sl PP'i>ron 36' Fig. ~b- Interiör hän modellverkstaden pa gam a JO ar smusee , ce · 
Stockholm. 

Fig. 84. Modellverkstaden i Riksbankens gamla hus vid Järntorget, där de sjö
krigshistori ska samlingarna förvarades p~t rg2o-talct. 

i_ alla detaljer. Det har brustit åtskilligt i delta avseende tidigare. Vid 
l~era tillfällen ha t. ex. kyrkskepp restaurerats på ett mycket omdömes
lost sätt, i det att -en person från orten fått i uppdrag att "reparera" 
lllodel!en i fråga. Hans enda kvalifikation för uppdraget har därvid 



Fig. 85. Modellbyggaren Harald Åkerlund, Kalmar, i sin verkstad . En av för. 
eningens beställda medeltida skeppsmodeller av ett av fartygen frtm fy ndet i 

Kalmar synes till viinster ptt bilden. 

ofta varit att han gjort sig känd som en händig man. Härvid bör med 
skärpa framhållas att kyrkornas votivskepp äro lagligen skyddade 
genom Kungl. Maj :ts kungörelse elen I I december I942 angående 
vårelen av vissa kyrkliga inventarier. Ärenden av sådan art överlämnas 
genomgående av Riksantikvarieämbetet till Statens sjöhistoriska mu· 

seum, som är elen enda institutionen i landet med möjlighet och 
kompetens att behandla historiska minnen av denna art. Det är alltså 
icke blott ett brott mot ett oersättligt kulturhistoriskt minne utan även 
en ren olaglighet att på egen hand söka förbättra eller återställa ett 
kyrkskepp. 

Av det sagda framgår att modeller så gott som alltid utförts i ett 
visst bestämt syfte, att de med andra ord haft en direkt praktisk eller 
dekorativ funktion. Det är författarens förhoppning, att denna redo· 
görelse i någon mån skall bidraga till att öka förståelsen för dessa 
mången gång utomordentligt vackra och värdefulla minnen från en 
svunnen tid. 

Pi g. 86 I t · .. f o s· ··1 · · l ser · n enor Tan JO 11stons .;a museets moderna modell verkstad. Kon-
p· vator Sam Svensson i arbete med en modell av fyrskeppet Sydostbrotten. -
'g. 8 

7. Interiör från modellverkstadens snickeriavclelning. Modellen till m/s 
Anita uneler montering. 



Fig. 88. Modell av förskepp till ostindiefarare 1768. Efter ritning av F. fl. 
3
; 

Chapman. Modellen byggd på Statens sjöhistoriska museums modellverksta 

I946. - Fig. 8g. Ovanstående modell uneler byggnad. 
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p· 
lg. 90. Modeller av svenska torpedbåtar byggda på Statens SJ. öhistoriska 

n1use ' 
ums modellverkstad I9.J.6.- Fig. gr . Ovanstående modeller under tillverkning. 



Fig. 92. Modell av kattskeppet Baron Anders von Höpken. Kajutinrcdningen 
under byggnad. Statens sjöhistoriska museums modellverkstad 1946. - Fig. 9} 
Modell av kattskeppet Baron Anders von Höpken. Halvdäcket i det närmaste 

färdigt. Statens sjöhistoriska museums modellverkstad 1946. 
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Fig. 94. Modell av ubåten Sjölejonet. Bryggpartiet Byggd på Statens sjöhisto
rtska museums modellverkstad 1945. - Fig. 95. Modell av jagaren Visby. 

Förliga bryggan. Byggd på Statens sjöhistoriska museums moclellverkstacl 

1945-1946. 



Fig. 96. Sektionsmodell av motorlinjefartyg, byggt på A/S Burmeister & Wain's 
Maskin- og Skibsbyggcri, Köpenhamn. Den öppnade styrbordssidan . ?\Iode!len 

skänkt av varvet till Statcns sjöhistoriska museum. 
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Fig. 97. Sektionsmodcll av motorlinjefartyg, byggt på A/S Burmeister & Wain's 
Maskin- og Skibsbyggeri, Köpenhamn. Snitt vid maskinrummets förkant. 

Modellen skänkt av varvet till Statens sjöhistoriska museum. 
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SUMMAR Y 

The author gives a descriptive account of the development of models 
of ships . An introductory chapter (p. 5) deals briefly wi th modet 
building throughout the ages, from prehistorie deposit and grave finds 
(fig. 1-3) up to the scientifically constructed hydrodynamic tank test 
models of our day. As his main theme the author lays stress on the 
valne and utility of the mode! and emphasizes its pedagogic importance 
in the modern museum. 

The material is dividecl up by the author into 8 different main 
groups. 

The votive ship, church ship (p. I8, fig. I3-I6). This 
special group of models has a religions origin, its traditi ons going 
back to primitive religion. These ship models as votive gifts will re
present the most primitive within mode! building, and therefore these 
attempts to reproduce a vessel in plastic form are of special technical, 
historiaal and ethnological interest. The author draws a distinction 
between votive ships and churchs ships, the religions element predo
minating in the former, while the latter emphasize the decorativc side. 
Models of this kind are often of simple execution and usually the 
work of a seaman or shipyard worker. 

Sailor s' m o d e l s (p. 27, fig. 2I-23). To a certain cx!cnt 
there is a connection between this group and the previous one. The 
chief difference lies in the way in which they are usecl. The models 
have a similar origin and are made by the same group of craftsmen. 
They therefore afford abundant possibilities for a study of the Iife 
of the seafarer and the shipyard worker. 

I m a g i n a t i v e m o el e l s (p. 29, fig. 2-J.-27). Haneliera f! stncn 
have also clevoted their interest to the making of models, and they 
have produced extremely artistic models in various metals, glass, b01~e 
and other materials. Among the exhibits are to be seen models l? 
bone made in France during the 18th century, those in glass origt
nating from Italy, and those in tin from Spain. 

· y a r el m o el c l s (p. 29, fig. :28-39). Thcse typcs form a 
S h 

1 
p eous "Toup met with from the I 6th century to the present 

100'Cl1 ,_, d d' h0 J1 They are of the very greatest importance for an u_n erstan mg 
daY. rt of shipbuilding. The author shows how national schools f the a · l ' l 0 d Is clevelopecl as ear ly as dunng the I 7th century. The E ng t s 1-
f 111° e · · · · · b l h' 0 . dels am1ed at bnngmg about co-operatJOn etween t 1e s t p-

b u l t mo · d l · 1
. d and the riaaer. Dutch models represen t fully-eqmppe s 11ps btttl er ,.,,., · · h d · l 6tl ·eadY to sail. In Sweden ele:ei_opment ~-~achedtts zemt u n ng t 1e I 1 

1 
• the rrreat shipbmlclmrr famtbes Sheldon and af Chapman entw y, ,., ,., . 

c d' g the way. The Swedish models attempt both to sattsfy con-Jea tn . h' 
t·1ve aims and to reproduce the fully-eqmpped s tp. stntc 

J\l[ oclels for tank experiments (p. 44, fig. 28, 40--45). 
In the Swedish state collections of warships t~ere ar~ sever_al models of 
hull s which were manifestly used for expenments _m testmg tanks as 
early as during the I8th century. Under the mfluence of Isaac 
Newtons' work, Elvius, Polhem, Swedenborg, Sheldon and af Chapman 
did pioneer work in the sphere of tests with models. Above all af 
Chapman's experiments give evidence of a co~stant e?deavour to 
depart from the earlier uncertain, unsy:temahc workmg methods 
within shipbuilcling. Not until the present tnne, however, have models 
proved their value for technical research within the shipbuilding field. 

F a c t o ry-m a d e m o el e l s, a d v e r t i s e m e n t a n d o f f i c e 
m o d e l s (p. 50, fig. 46). It was in connection with the development 
of liner shipping towards the end of the 19th century, that factory
made models appeared, and they were mainly of poor quality, emphasis 
being laid on the publicity valne of the mode!. 

H o b b y m o el e l s (p. SI, fig. 48- 53) . The author emphasizes the 
valne of the building of models by the interesled amateur, and lays 
stress on the general knowleclge of ships and shipping which is thus 
spreacl through wide circl.es. 

M u s e u m m o d e l s (p. 53, fig. 54- 97). In the opinion of the 
author nowhere have models as material for object-lessons greater 
value ~han in museums, where they a re a first-class means of im
Parting knowledge of mercantile and navel shipping and the develop
~1ent of shipping. Most valuable are the models which have been ~uilt 
111 direct connection with the original vessel, but even reconstruchons 
based on authoritative research are of great importance. The greatest 
care, however, must be devoted to the purely technical side and to 
craftsmanship. 
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