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Kungl. örlogsmannasällskapets tävlill!s
ämnen för år 1933. 

l . I v•ad mån !kommN sv·ensk ·sjökrigföring inom öst:ersjön 
med närliggande farvatten att påverims med hänsyn tiU 
utveckling·en ·av ubåts-., min- och flygmaterielen samt 
förhindell.semedlen? 

2. Ri'ldlinjoeT för övervattenstorpedf·aTty.gs takrbirs'ka uppträ
drande i samverkan med adiUerif,artyg. 

3. Rikblinj .er för undervaHensbåtars• .taktiska uppträdande. 
4. Ri'ktliujer Iför flyg•stTidsikrafberos strotegiska och ta1ktiska 

samv·erkan moo sjöstr:idtskmfter. 
5. Riktlinjer för anO'I'dnandet odh organisterandet av eldled

ningen fö.r 'luftvärnsartilleDiet å fm-tyg ocih sjö·s;tyrkor. 
6. Minvapnets användning i sjöa<,riget. 
7 ~ Vilka synpunkler höra tanlägrg·as med avseende å skydd 

mot nutida anfaUsmedel vid konsrltruerand.et av svenska 
örlogsfartyg (moo fritt vall av en :eUer Hera av de olika 
fartygstYiper.nta)? 

8. De rinre förbindelsernas ordnande å 1mod1erna svenska ör
logsfartyg (llll!ed fri•tt val av ren eller flera av de olika 
fa'l·tygs<typcrna). 

9. NiavigeTing i våd 'land ·omgi'vand<e farvatten under krigs
förhållanden. 

10. Flot1t•ans behov av operationsbaser. 
11 . Moderna tekniska 'krav på ;Jmstadilleriets s}öfrontsarW

deris pjäser, a,mmuniHon och eldled'ningsmatcric[•. 
12. Kustartilleriförsv·ars betyd•elS'e tsåsom diPe'kt stöd för sjö

stridsikrafters operati1oruer. 
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13. Har d·en .tekn~'ska utvecklingen ökat ·eUer mi·nskat en flot~ 
tas utsikter att framgån.gsrikt .genomföra ett anfal~l mot 
av moderna stridsmedel skyddad' örl.ogslbas? 

14. Ind•ustri.ens utnyttja,nde för tillgodos·eende av marinens 
behov under krig. 

15. !Behavet av i fredstid yed{ande organ för sjöfartens reg-
lerande vid krig eliler krig,sfara. 

16. Fritt val av ämne in·om området för örlogsmannasällska-
pets ver k'samihet. 

T·ävlingsskrift lbör, åtfö·ljd av förs1eglad 'sedel upptagande 
förf,a/ttarens namn •och adress eltle;r ock ett valspråk, v:ara }in
given till Kungl. ör.lo.gsmannasä<ll1skapets s·ekretera.re, Karls
}{Tona, <Senast den l rrä,stkommand·e Sieptemlber. 

Fånner Sällska<p!Ct in1lämnad tävlingsskrif.t föt·tjånt av 
pris, tilldelas förfalttaren Sällskapets medallj i silver. Skulle 
inlämnad skrift ·a•ruses vara av .synnedig·en utmärkt förtjänst, 
!kan SäUSikapet hesLuta •att ti}i]dela f·ö.f'fa.Uaren 'samma medalj 
i guld. ' 

'I1ävliongsskrift, som icke ,kan belönas med pris men ~i'kväl 
anses förtjänt <av Sälls!}<;apets erkännande, erhåller •på högtids
dagen hedr,a;nd:e p!l11rrämnande. 

SkuN'e den förs•egladc sedeln, vi1lken åtfölj er ,sJmift, som 
blivH p['islbelönt eller erhållit hedrande omnämnande, endast 
innehålla valspråk, tiUkännagives detta under första hälften 
av noVlemiber månad i »P·ost- oCJh Inrili<es Tidningar» ~med a:n
hålllan att födattaren ville H11 Sä:Us:J<.,apet u<ppgiva namn och 
adress. 

Såvida författaren av <ina·ämnad tävlingsSJkriflt icke ti.ll-
kännagiv.er motsatt ·Önskan, förbehåller sig Kungl. örlogs
mannasällsllmpet räWghet att i sin tidskrift offentliggöra 
slk,riften. 

Kar'ls:lmon:a december 19,32. 
sekreteraren. 
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Tidvattensberäkningar. 

Ombord lå ,sVIenska Ö·nl'ogsfm·tyg är det viss•el'ligen mycket 
s·äl1synt, aU 1man lbeihöver taga !häns~n ti!ll 1idvnttensfö-~hål
la:ndena, men det förekommer dock på al/La de fartyg, s·om 
utsträcka sina färder utanfö·r de Sverige omgivande farvaltt
nen, varfö.r <kännedomen om desamma är nödvändig för en 
stor del av sjöoffkerskåren, Vlarjämt·e ·den måste anses tillhöra 
en .sJöoff1ice:Ds allmänbildning. 

Anledningen 'till'! att här tagits till orda i frågan är, att 
·sedan v?T nuvarande lä;r·obolk i navi,g,ation av Uilff och Nau
mann utkom från trycket, <I:Vlenne nya upplagor av engelska 
amira!litetets trid'vlaUenstabeller del II (Ti<de T.ab1es part II) 
sett dagens ljus, nälrnligen åTe:n 1927 .och 1932. Då dessa upp
lagor innehåHa en lhel de<l nyheter, hava de i nämnda ~ä<r.o'bo:k 
uppta.gna tidvattenslberälmingarna delvis blivit fela'kti,ga el.'ler 
ofullständiga·. Man 1Slm'He naturligtvis <kunna insJkränka sig 
tm att ·endast fra-mhålla de förändringar, som vidtagi,ts;, men 
det synes !Il1'ig värdefulbre aU «ämna en fulll,ständig ~··edogö
l'else för ti.Uvägaglån;gssättet vid olika 1SJ1ag av tidvattensberräk
ningar med nu förefinbliga tabelleT, så att den, som ev. 1mn 
vara intressemd av frå.gan, slipper det tidsödande arbetet att 
j.ämföra med äldr·e framställningar. 

if'·Ö·I'St några ord ·O.IDI de :talbe~Ler, som användas vid tid
v,attensberäkningaT inom vår f1oi'ta'. !Bnge!l<ska• amiralitetet 
utgiver årligen en puMi<kation T<i-d.e Tables part I , vilken inne
håHer upP<gifteT föx vis.sa standm:dhamnar - upptagna i en 
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lista på sid. VII i nämnda talbeNverk De uppgifter, som läm

nas, är.o rsbandard1Uder (vanligen detsamcma som zontider) för 

hörgt och lågt vraUen samt tidvraUenshöjrderna därvjd föll' va'l·je 

dag på året. NedeDst på va'l·jre ·sida eorh:ållles uppgift om den 

me.:ri.dri,an, ·till viiliken tiden är hänförd, samt den vattennivå, 

till vilil.,en höjden är räJmad. Tide Tables part Il utgivas 

ungefäJr vart 5 :•e år och im1'ehål'la för ett mydi!et storrt antal 

platser på ,o1li:lm d'e!lar av jorden antingen id{le-harmoniska 

lwns1banter eller differenser el~er lbårdade.ra (uppt•agna rpå .sid. 

2- 327) samt rdessrutom för ·0111ikrirnrg 1,700 rpaat·ser harmoniska 

konstanter (upp.tagna i sektion H 1på .sid. 3·30-428 ). P•art II 

avs.1utas med dt a lfabetriskt r egister övre·r de prlatser, som för.e

li!OJnmla i densacrnm.a, varvid eobt (H) med fetstil eftm· rnamnet 

betydeT, <att plats·en ifråga även finnes upptag·en i O\Tiilnn.ämnda 

sektion II. 

rDå man sikall rberäkna tider oCJh :höjder för hö.gt och lågt 

vatten .för e n hamn, ser man först efte•r, om hamnen före

'}{10il11n1CT i parrt I. Skulrle .så rej va·ra f:aUet, går man in i re

g.istrret i part II och får där r ·edra på hamne111s nummer, För 

ovannämnd iber äiknin:g lämp:ar sig id{le så väl uppgifterna i 

sekhon n, han1.1•onisrka konstranter, varom m era nedan, varför 

man giår in på hanmen i s1elktion L Finna·s här såväl ditfe

ren·ser (högersidorna) som ic'ke-harunroniska konstante1· (vän

ISterrsirdorna) bÖI"~'a d e förra i förrsta amnd användJas såsom VG'

ranrde m era til!lför,Htliga. il)e differlens.er, som frinnas upp

tagna, äro Time af HW (LW) F och C (high wateT, low 

Wla!ter, full and change) och HW (LW) Qnadrat.ure, Height 

of HW (LW) spr.ing's (neaps) samt Ratio of Ranges. För 

vi'M>a hamnarr finnas ~ stället för HW (L W) F oCJll C och 

HW (L W) Quadrature endast Tlime of HW (L W ) sarml förr 

-arn,d:l'a åber i 1stäUet för Hei.ght of HW (L \V ) spring's (neaps) 

HreigM of H . H . W. (higher higih water) och He~ght of L. L. \V. 

(tlower low water). Diffaenserna hänföroas Nll en viss stan

,dmdhamn och skolia., om de äro an:givna till Time of H\V 

(L W) F och C och Quadmt1twe eliler Heigh.t of HW (L W ) 

Srpring·s oCih ne1aps korrig1eras Vill ditlierens förr d 1a:gen (se ne-
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darnstående ex.). De kons tanter, ISo:tn finnas angivna, är·o In

terval HvV (L W) F ·och C samt Height of iMIHWS (m·ean 

high wat•er spTiings ) , MHWN (mean 'high wate'li nearps) oCJh 

ML (unean leVJel). Föll' v.iss~ hamnar finnas Inte1-va!~ HW 

(LW) Miearn i stäH'e't rfö:r Int·erVJal HW (LW) F ·och C ocih för 

andra Mer Hreight of MHHW (mean ihigher h:igih >VJater ) i 

stäl,let för Hei.giht of MHWS och MiiHVN. l{onsta,ll'ferna äro 

icke hänförda till någon stand:a~r~cfihamn . Diffe~··enseDs och 

konstlanterrs användning ·samt ti1lrvågargåtngssätif:et v.id beråk

ningarrna torde framgå av nedans.t•åtende ex. med dä'l.'i gjrord.a 

anvisningar. 

Ex. 1. Ber.ärkna zonvid förr HW ·och LW ·samt vatt,enhöd

dernta därvid i Doug!las, Js.le of Mlarn , (part Jii n :r 5157) på f'm. 

den 11 marrs 193t2. 

a) M ed differe.nser (11ö.grei1Sidornra) . 

GMT för månens mer. pass. å Gr :s ·Iong. 

(pai<t. II tab. Il)...... . . ... .. .. . . . . .. . . . _ 14t 19m (d. 10/J 
Korrrektion förr lo ng. (parrt II, !l:aib. Il) ... + 1m 

MT på stället för månens m er . •pass. ii 
1Dougrlas ...... . ... ... . ... . . .. .. . . . .. . . . .... . 14t 20m (d. lo/.) 

Tid för HW LW 

l) Quardraturediff. (.part 
H sid. 19) ··· ··· · ··· ····· + 6m - 8m 

2) F oCJh C-dm. (part [l 

sid. 19) ····· · · · ·· ····· · ··· 6 - 318 
3) Skillnad 0 - 2) ..... . + 12 + 3{) 
4) Balktor (part II taJb . I 

kol. 4) ············· · · ····· · 0, 3 0, 3 
5) Korn~ktf:.ion (3 x 4) .. . + 4 + g, 

6) iF roc'h C-diff. ···· ····· ··· - 6 - 38 
7) Diff. för da·gen (5 + 6·) - 2 - 29 
8) ·Liverpool (part I) ... . '. l t 210m 7t 58m (d. 11/l ) 

9) ZT ( lik = 0) i iDoug}a1s ()l 18· 07 29 (d. 11/3) 
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Höjd av 

M'T för månens m er. pass. 
i D,ouglas (se ov~n ) 

14't 20m. 

l ) Neapdiff. (.pa.rt n sid. 
19·) .............. . .. ........ . 

?) Spr-ingdifi. (part II sid. 
19) ... .. ........... .. . . 

3) Skillnad (l - 2•) ....... . 
4) iF•akto.r (paTt II tab. I 

lwl. 3,) .......... · ... · · · · · · 

5) Ko:rrekti·on (3 X 4) .. . 
6) SpTingdiff. . .. . . .......... . 

7 ) J)iff. för dagen (5 + 6) 
8) LiVlerpool (part l) .. ... . 

9 ) Höjd i Donglias . .. . .... . 

Med Radio 'ot Ran.ges. 

Höjd av 

l) Liverpool (part l) ..... . 

2) » MiL (part II 
s~d. 20) ...... . .... ... .... . 

3) ;S/killnlad. (:HW l - 2, 
LW 2 - 1) ........... ... . 

4) Rrutio of Ranges i• Doug-
las (;part II sid. 19) .. . 

5) Pr,oduM (3 X 4) ..... . · 
6) IDoug,las. MiL (1part II 

slid. 18) ......... . . ....... . 
7) Höj-d i Dougla's (HW 

5 + 6, L W 6 - 5) ...... 

HW 

4,3 f. 

6,7 

+ 2·,4 

0,1 

+ 0, 2 
6,7 

6,5 
216,8 

210,3 f . 

HW 

?16,8 f. 

15,2 

11,6 

0,7 3 

8,51 

12,51 

2l,o f . 

LW 

1,1 f. 

+ 1,4 

2,5' 

·0,1 

0,2 

+ 1,4 

+ 1,2 
2,8 (d. 11/3) 

---
4,o f. (d. 11 /) 

=== 

LW 

2,8f. (d. 11/ 3 ) 

1:5, 2 

12,4 

0,73 

9·,1 

12,5 
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b) Med icke-harmoniska konstanter (vänst•er.sidorna). 

Tid för HW LW 

l) GM'T förr månens mer. 
p russ. å Gr: s 1ong. (part 
n tab. 1)]1) .... . ·· ··· ····. 14t 19m 14t 19m (d. 10

/3) 

2 ) Korr~ktion för long. 
(part II talb. Il) . . . . . . .. . + l + l 

3) MT på ståJlle.t för må
·nens mer. pass. i DoiUg-
'las ... .. . .. . . ........ .. ...... 14- 20 14 20 (d. 10/ 8 ) 

4) Ko,r.rigemt illlterva:ll (se 

nedan) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . + 10 28 + 16 45 
5) MT i Douglas fö;r HW 

'l' BSp . LW ..... . .. .. ... .... . 
6) Ko.rre:krffion till z•ontid 

(part II sid. 18 ) ... . . . 

7 ) ZT (zk = 0) å Douglas 

IniberVIal F och C (part II 
sid. 18) ... .. ... . ... ..... . . 

Korr~ktion · (part II tab. I 
'k·ol. l ) .................... . 

Korr.ig·eTat 
ovan) 

intervall ( se 

00 48 

llt 05m 

~ 37 

10t 28m 

Höjd av HW. 

+ 18 

()7 2,3 (d. 11/) 

17t 22m 

- 37 

16t 45m 

MIT för månens mer. pass. i iDouglas (se ovan ) 14·t 20m. 

l ) Height of MHW1S (pail't II s id. 18) ... 
2) Height of MIHWN (par t. II ,s[d. 1.8) .. . 

3·) ,skillnad C 2' - 1) ................... .... .. 
4) iF~a,ktor (pad U tab. I kol. 3) .... . . 

5) Korrekrtion ( 3 X 4) . .. . ................ . 
6) lHeight of MHWS ...................... .. 

7) H öjd av HW i Douglas (5 + 6) . . . .. . 

2·2,o f. 
18,5 

3,5 
(),1 

0,4 
22,o 

---
21,6 f. (d. 11/3) 

=== 
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Höjd ·av LW. 

Härv-id utgår man ifrån, att L W lig.ger J.ika långt under 

ML som HW ovanför. 

l) Heiglht ·of HW Douglas (·se oVIan) ... 
2) IHe~ght ()f ML Doug'l•as<(p:a.rHJ.>sid.l8) 

3) Skillnad (l - 2) .................. . .... . 

4) Height of ML Douglas ................ .. 

5) Höjd tav LW i <Douglas (4 - 3) ... .. . 

2l,G f. 

9,1 
t2,5 

3,4 f. (d. 11/3) 
=== 

Ex. 2. BeTälma z;ontid för IRW .o{')h LW vid fyrskeppet 

Elbe I piå e<m • .den 15 juni 193·2. 

a) lVl ed dii{ferenser (höger,sidorna). 

Tid för 
Cuxliaven (part I) ... 

Time-diff. (part II sid. 
43) .................. .. 

ZT (zk = - l) vid 
El1be •I .............. . 

HW 
22t l •Om 

57 

21 13 

LW 
l6t 40m (d. 15/ 6) 

57 

;b) j\!Jed iclte-hannoniska kons.tanter (vänst•ers~dorna). 

Tid för HW LW 

GMT f,ör månens mer. 
pass. å Gr :s 1ong. 
(part Il talb. III) ... 

KorreiMion för long. 
(part Il trub. II) ... 

MT på stället för må-
•nens mer. pass<. vid 
Elibe I ............. .. 

Korrigera1t intervaH (se 
nedan) ............. .. 

MT vid E1be I för 
resp. HW :och L W 

Korre:kt:i.on ti'ltl ZT 
(part 11 sid. 421) ... 

ZT (zk ----; - l) vid 
Elibe I .............. . 

l 

08 52 

+ 12 2·0 

21 12 

+ 27 

21 39· 

l 

2{) 25 

+ 19· 05 

(d. 15/G) 15 30 

+ 27 

(d. 15/G) 15 57 

(d. 1"/u) 

(d. 15/ G) 
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Inten,al Mean (rpar.t II 
sid. 42) ........... .. 18t 30m 

Korrel<'hon (tpart U 
tab. I lwl. 2) ..... . + 39 + 35. 

K·orr·i~g~erat intervall (se 
ovan) ............... . 12t 310m 19t Ql5m 

De platser, ·som förekomma i ovanstående ex., hava med 

avsikt valts för att visa normalfall, d. v . .s. sådana, däT samt
liig,a ;erf<orderlig;a dHferenser el,ler konstanter finnrus att tillgå. 

Så ly;ckligt ·är d'et emeUertid jcke <alltid ställt. r:fT part II 
giv·er följande anvisningar, hur vid onormala .fall <s~mU föT
far,as: 

I allmänhet. I vissa f,all äi'O i·cke-h:annoniska konst•anter 
eller differenser värd:eJö,sa på grund av stora variati•on!er i tid

vattne;t .el. dyl. Fö.r sådana fall äTo konstrunterna eMe•r ditl'e
renserna ic'l«e utsatta och S<käiet 'hä·rtill an.@i<vet i anmärkning 

nedtm å sidan. 

Beträffande tidsberäkningar. 

:a) Om Interval LWF ·ocJh C (eller Mean) salkn.a:s, kan 
det ruppr.oximrutivt sä,ttas lika me;d Interv,al HWF och C (eller 

Mean) + 6 1,4 tirrn. 

b) Om differenser f,ö.r L\V (iF och C ellei· Quad•ratu~·e) 

eller Time of L W saknas, kan motsvarande värden för HW 
anväm:1as i stä!llet. Om Quadraturediff. s-a:kna,s, kunna de an~ 
tag•as vara desrumma som förr F 1och C. Om slutHg•en endast 
HWJF .oCJh c ... dJiff. :finnas, antagas övdg•a tidsd.itierenser vara 
Hka med denna. 

Beträffande höjdberäkningar. 

a) Om heiglht .of MHWN saknas, :antage·s densamma vm:a 
O;s X MHW'S med undiantag f.ö,r För,enta State.rn-as- Atlanter
kust, där MHWN är 0,7 X MHW'S. Om height of ML s:a~knas, 

sättes den liilm med 0,55 X MHWS med undlantag fö·r Förenta 
Staternas lk'lllst vi.d Atlanten och Mexi'kanSJl<-a viken, där den 

antages till 0,45 X MHWS. 
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Om range är ,g~iven d. stället fö.r rise (,t. ex. Porto Santo 
part H .sid. 612) ansres MHWS ViaJTia 'l'~lm med l,1 X taibeUens 
välrd:e nt·om för pl·atse>r vid Frä~r,enta staternas. lklllst Viid Artlan
ten oCih Mexirkanska Vliken, där man <Silmll t1a:ga 0,9 X tabel
lens värd~e. 

b) Om HW iNp. ditT. rsakn:as, säUes den l>ika med 
O, s X HW Sp. diff. Om höjddiffer,enser förr LW saknas, kun
na d'e' icli>e anJrag~as. För sådana rfaill· mlås~be LWih beräknas 
anting,en med rati-o of ran.ges ·eller med iCJli>e-harmoniska kon
stanter. 

c) Om tidvattnet är av heldygnskaraktär, saknas icke
harmoniskra konstanter såväl fätr tid som för höjd oCJh höjd
·differenserna äro angivna till HW ocih L\V men skola endast 
amJ,ändas föl· beräkninga;r av lligher high water och lower 
low water. 

För tillförlitligheten av tidvaUensberäkningarna angives 
i part II i stmt tsett fö,Jjande: 

Eftersom tidvatt>ensfö,rhåUandiena bero på mångla fraktorer 
såsom ihalvdy.g~ns-, heldygns- ellerr andra perioder, vilkas in
bördes värde varierar, dels med olika platser på jorden (t. o. 111. 

om plaherna Uggla ganska nära varandra), dels med: olika 
arstron:omiska 1förhå'l:lranden, bliva tidva.Hensberäkniin,g~ar, ut
förda 1ned icke-haJrmoniska kanstanterr eller med difte,renser, 
för vi.Hm mirun giv·etvis id{ie li>unnat vaga häns.yn till aUra fak
torer, mer elle<· mindre f>elaktiga. Vid beaömandet av tillför-
1it:lriigheten !bör f,öljrande beaktas: 

l) En viss uppfattning om Vidvattnets typ för en viss 
plat~s !kan erhå:lilas genom studium rav npp:gifterna i part I 
förr en närbelägen standardhrumn. 

21) TiUfätr1itligiheten vid användande av icke~harmonirska 
konstanter minslJm,s vid ökning av d en da,glirga inekvaliteten 
och är tvi\'elarktig, om rinekvalit•eten är stor, vare si,g detta be
l'or rpå l~olkala eUer ars,tronomrislka förhåHandren. Konstalliterna 
äro värr,de'lösa, om h eldy,gnstidvatten ä·r rådande å platsen 
i f~·å.g,a. 

-- 11 --

3) 'Dillförlii!ligheten vid användande a:v differenser min
,srkrus även med växande daglrig inekvalitet. Beräkningarna 
äro härvidiag ~emellertid tililförJitl!i,ga, om tidvattnet är av full
ständig hel- eJ!Ier hrulvdygnskarrak,tä~r . 

4) Ehuru ing.en regel kan givas !beträffande den inbördes 
tillfrärlitligheten vid berakninrg med ~oke-'harmoniska konstan
ter eller med differenser, kan mrun dock för de flesta fall an~e, 

att de senare girva tHlföTlimga'l·,e resultat. 

5) En :tiHförlitlighet, som ·ä:r tillräcklig fö:r nav:igatoriskt 
bruk, ikan afN,id påräknas vid 'beräkningar med harmonisim 
rkonstanter, varon1 mrera nedan. 

I deUa sammanhang kan lämpligen nämnas, att man in
ternationeUt har a:ntagi·t som nivå fö-r angdrv:ande av vatten
dj1up »eH plan så lågt, att tidvattnet endast rsällan faUer under 
detsamima». D:e nivåer, s~om :användas, överensstämma rvan
Jigen med denna Pegel urtolm för Förenta staterna, där man 
som ni:vå använder m redellågvatten, d. v. s. en nrivå med om
kring '50 % av :lågvattnen under den:samma. Frank'l"ike, Spa
nien, Portugal, Bras.irlien, Arg,entina oCJh Chile använda en 
nirvå ~en smula under, Stor'bdttraniren, Irland, Norge, Danmark, 
T~sk1and' ~och Italien en :ni,vå en smuLa över den. interna-tio~ 
.nella nivån, för de båda 'Sistnämnda kate.goPierna dock av så 
Pinga skillnad, att .särskild korrektion av m:ean lev~el icke be
hJöv>er gö•m .s. 

Beräkningar och därmed sammanhängande anmä1rrkningar 
hä·r ~ovan hava rendast herört högt och lågt vatten. Ma:n kan 
vi srserltgen haiV:a nytta enbart rav dessa uppgi-fter sårs.om fö·r 
komrrnunik'ation inom ett hamnområde, för oPdnande av fö·r
,töjningarna i ·en tidvattenshamn samt för t~dvaUensströmbe

räkningar, men de äro icke tiHräckliga för aUra f·all, som 
Imnna förelwmma vid nåvig~ering. Man måste ibland känna 
tidvattemshröjden vid ett tillfälle melrlan högt och lågt vatten 
såsom vid 1kor-re'Mi:on till ko~rtets nivå av det l~odrade djupet 
samt för pass,ag~e i tidvattensfarv:aUen över en docktröskel 
eller över en bank. 



- 12-

För :berä1lming >av denna: tidvattenshöjd rfinna·s tv<enne me

toder. Vid den ena betjänar :man. sig av känned0!IDen am 

om1kringhgg.ande hög:- .och 'l:å.gvarlten (Hd och hö}d) 0c:h anserr, 

aH vattnet .stiger och fall'eT .som ändpunkten av •radien !i d en 

cirJNel, smn 1har hö}dsJ"iUnaden mellan hög- ooh lågv,attnen till 

di:am:eteT, ·Om 'radien vrider sig m ed k·onstant ha:s.ti.ghet. under 
mellanliggande bd (se fig. l). För att u nderlätt,a räkningen 

använder man .s~ .g 1av tah. IV a ocih lb i TT par.t II sekti.on I. 
Se vidare nedanstående ex·empel. 

----;,..--~-----~---/-l W 
. korr~ 

A: 
tv h HWh 

Lodat djup 

._-t''---t--~--+---+--- L W 
LWh 

r---~~--~--~~--MLWJ 

!Jju;z i kortet 

/ 

Fig. 1. 

Vid d en .and1'a metoden användCil· man sig av .harmoniska 
konstant,er*) 'upptagna i sektion Il av TT oprurt Il. Dessa kon

stanJ,e-r eller ~'-anske ·rätt.are uttryakt •eiiem,ent hava b<eräknats 

m ed s. lk. 1harmo:niS1k analy s. sedan ·observationer xömiLd"C ti!d

y.attJnets förlopp under ·olika ti·der på dagen o-ch å,r,et utför.ts. 

*) En redogörelse häröver har var it int agen i å rsberättelsen i 
DJavigation och sjMart (T. i S. häfte n:r 5 1928). 
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Hä•r.vid har >Solens och mån en:s ~nv,erkan tagits var för sig och 

uppdeilats för oli:lm föThålrlanden s·åsom :retkt:asoc-ensions- och 

dekl•inationsfö·rändring m. m. Piå så säbt hava fö;r standard

hamnarna 36 •eLement .erhållits., föil· övriga i regel 9 !hen'ämnda 

M
2

, S
2

, N 2
, iK 1

, 0 1
, K 2 , P1 , M4 , MIS4

, av v.ilka endast d!e 5 f·örst

nämnda hava [Jil"!alkti,skt nau tis1d ibru•k . Här äT M2 månens 

nor-mala halvdygnsoelement, iS2 so,lens d :o, N 2 halvdygNS'C'lement 

förorsrukat ,av att månen rör sig i en elliptisk ba:na i slället 

föt· en cirkulär, K
1 

och 0
1 

heldygnseLement föroll:sakade av 

månens deklinat~onsförändiring, varvid i K 1 även inräknats 

sådan för :solen. Med<elvaitte:nytan, hänförd till k'Ortets nivå

yta, repres,ent'eras av A 0
• 1DetLa A 0 ('ibland va'l·,ierande med 

årstiden ·eller lll1ed vindri,ldningen) erhå.Hes bland upp.gifteTna 

för de 'haJrrmoniska tidvattens!ha:mna·rna. Ovannämnd-UJ ele 

ment vari,era med tiden 'enlig t ekvationen f X H X cos. (E-g). 

Genom a tt m ed iakttagande av t ecknen addera de så erhållna 

.elementen, fl er a eller färr e bewende på önskad noggrannh et, 

samt därtm lägga A 0
, erhåll es tidvattenshöljden vid tililfället 

ifrå~a. 

I den ovannämnda ·ekvatio·nen år 

f ·en faiktotr varierande å'r från år ·men Hka för alla ham

n:alr ('erhåUes 'lir part II sektion H .ta.b. III); 

H ele m entets i.f•råga amplitud för den givna hamnen (er

hålles hlar1d uppgift·erna för .hamnen i ,s,ektion Il ); 

lE ·en vink,el, ~Nil<:a för a lla -hannnar m·en va·rier;a>nde med 

datum (er:h·ålles ur part H sektion Il tah. I och H såsom sum

m:a·n av m • +d) ; 

,g en ·vi.nJkei ·omw för o liika ha:mner ( e•rhålies bland upp

g.iftern.a för hamnen i part II .se·ktion II ) . 
Till hjälp vid ukäknan.det a:v form.eln användas talb. IV 

( en sida för v:ar·e el-ement ) och V i sektion II, var vid for för>St

nämnda tabell >är a tt iakttaga, ·att, 0111 e n annan tid an stan~ 
dard tid kl. (}00.0 är iför 'handen, man i kolumnen mot vinkeln 

går lika många rad,er nedåt ·SOm tiden är eft·er •kl. 0.000. Hä·r

vid bör proporti·onering för t iden mellan ett par timma[· äga 
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rum, däremot är s:ådan pr·opOTtionering ohehövJig för sikiU
naden i vinkel mellan ·t·mbellens och den .egna runder förutsätt
ning, aH det nä['maste värdet i tabellen använts som utgångs
värde. Se vid:ar,e nedanstående ex. 

Ex. 3. Under t}ocka har å ett fa•rty.g i närheten av Doug
las, lsle of M:an, den 11 mar1s 193121 vid fö:ljande z•ontider 
(zk = 0) med svensJd 't'ryCiklod erhållits nedanstå·ende dijurp: 
kl. 02!30 25 m., 0·2415 32 m., 03!00 18 m., Oi315 16 m. VH1ka 
d~urp (uttryckta i famnrur) s1mUe uppsökas i det en.gdska 
sjökortet, om barometerståndet var 740 mm.? 

a) Med tillhjälp au part II sektion I tctbell IV a och b 
(se Hg. 1). 

Beräkning av tider och höjde'L· för om'kringli.ggande HW 
och LW utföres !SOm ex. 1 1a angiv.es. Enligt nämnda ex. 
äro tider och höjdetr 

Tid 
0118 

HW 

Höjd 
20,3 f. 

Tid 
0729 

LW 

Höjd 
4 ,0 f. 

T (Duration of Fall) är 6t· 11m och r (höjdskillnad) är 
16,3 f. t (int•erva! from High Water i detta fall) är 01:t 12an, 
Oilt 217m, 011t 42111, Olt 571m. Observems bör, att t tages tiH det 
närmast i tiden Jiggande av H\V dkr L W och alltså all hd 
skall vara mindre än %T 1samt att tiden ombord ooh tiden 
för HW och L W slkola v1ara :hänföirda HU .samma meridian. 
Med T och t erhålles ur tab. IV a vinkeln 6 . Mot 6 och r 
erhålles ur tab. IV h korrekti.onen till HWh eJ.J.er LWh (bero
ende på, om t 'hänförts till HW eUer LW). Korroelktionen 
skaU alltid •s•ubhahera.s från HWih 10ch addems. till L Wh. 
Hesultat•et blir tid;v.ruttenshöjden vid tiden för :lodskoUet. Som 
av fig. 1 frrumglår s•lmll tid~attenshöjden subtraihem.s från det 
lodade :dupet fö.r rutt .erhåHa djupet i kortet•, om HdvatteB;s
n:i;vån vid lodskoHet Ugger över ML WS, •eljoest tvärtom. 

ZT 0230 0245 0300 0315 
T = 6t 11m T =c 6t 11m T = 6t 11m T=6t 11m 

Tab.lVa t1 = lt 12m t2 =lt 27m t3 =1t 42m t4 = 1t 57m 

Eh=35° 
Tab. IV b r = 16,3 f. 
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62=42° 63=50° 
r = 16,3 f. r =--= 16,3 f. 

64 = 57° 
r = 16,3 f. 

kon·1 = 1,4f. korr2 = 2,1 f. korr3 = 2,9f. korr4 = 3,i f. 
HWh= 20,3 HWh= 20,3 HWh= 20,3 HWh= 20,3 

tvh 1 = 18,9 f. tvh2 = 18,2 f. tvh3 = 17,4 f. tvh4 = 16,6 f. 

Lodat djup 25 m . 32 m. 18 m . 16m. 
Korr. för barometer 
(sid. 39 och 40 i läro-
boken i navigation) - O,sm . - l m. -0,5m. - 0.5m. 

Korr. lodat djup 24,2 m. 31 m. 17,5 m. 15,5 m . 
D:o 79 f. 102 f. 57 f. 51 f. 

tvh (se ovan) 18,9 f. 18,2 f. 17,4 f. 16,6 f. 

Djup i kortet 60,1 f. 83,8 f. 39,6 f. 34,6 f. 
D:o lO famn. 14famn. 7 famn. 6famn. 

b) Med t~lllljälp au harmoniska •konstanter (jpart II sek
tion Il) . 

l 
M2 

l 
82 

l 
N2 

l 
K t 

l 
01 

o o o o o 

m (tab. I för ' /3 1932) ..... .. .... . ...... 517 360 460 429 448 

d (tab. II för 11 dagar) ............... 116 000 346 010 106 

E (m+ d) (för 11 /a 1932) .. .... ..... .... 633 360 806 439 554 

g (för hamnen sid. 357) ...... .. ....... 326 009 301 181 038 

E -g ............................ ......... ..... 307 351 505 258 516 

-000, -360, -720 ....... ... .. ......... 000 000 360 000 360 

E- g ........ ....... .. . ............. .... ....... 307 l 351 145 258 156 

f (tab. III för 1932) ········ ··· ···· ··· ·· · 0,96 l.oo 0,96 1,11 1,18 

H (för hamnen sid. 357) ....... ........ 7,5 f. 2,5 f. 1,5 f. 0,3 f. 0,5 f . l 
f X H (tab. V kan användas i många 

fall ) ................... . ...... .. . . .......... .. 7,2 f. 2,5 f. 1,4 f. 0,3 f. 0,6 f. 

A 0 (för hamnen sid. 357) = 12,4 f. 
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0230 0315 0245 l 0300 

(~~g) lf X Hl Pro d. (Ef~sg)lf X Hl Prod. ~ (~~sg)~f X Hl Pro d. cos l l (E-g) f X H Prod. 

f f f f f f f f 

:M:2 (307°) + 0,90 7,2 + 6,5 + 0,86 7,2 + 6,2 + 0,82 7,2 + 5,9 + 0,73 7,2 + 5,3 

82 (351 °) + 0,39 ')--·,u + l ,o + 0.28 ') -
.;..J,.) + 0,7 + 0,16 2, 5 + 0,4 + 0,03 2,5 + O, tj 

N 2 (145°) -· 0,78 1,4 - l,t - 0,71 1,4 - l,o - 0 ,63 1 ,4 - O,v - ·0,52 1,4 -0,7 

K 1 (258°) + 0,45 0,3 + 0,1 + O,:;o 0,3 + 0,1 + 0,56 0,3 + 0,2 + 0,61 0,3 + 0,2 

l o, (156°) - 0,98 0,6 - 0,6 - 0,96 O,G -- 0 ,6 - O,va O,G - 0,6 - 0 ,93 0,6 - 0 ,6 

Ao == 12,4 Ao = 12,4 Ao = 12,4 Ao = 12,1, 

tv h, - 18.3 f . tv h, - 17,R f . tvh" = 17,4 f. tv h, = 16,7 f. 

Korr. lodat djup 79 f. 102 f. 57 f. 51 f. 

Djup i kortet = 60,7 f. = 84. 2 f. = 39,6 f. = 34,lf. 

D:o - - 10 famn . - 14 famn. = 7 famn . = 6 fam n. 

Anm. Enligt denna met•od kunna nruturli>gtvi•s tider och 

höjder för H\:V och L \ :V a-pproximativt ·erh:å.Uas g•enom uträk

nande a:v tvh för vaTje timme på dygnet och T•esultaten där

efter jämföra•s. HW måste nahnligtvis ligga ri närh.et-en av 

de stö-rsta [höjderum och LW i nät'het.cn av d•e minsta. No:g

gnann:heten ö'lm.s IDed minsikad-e inbervaH 11n:e.Uan tiderna för 

tvrh. M·et.o·den :synes mig d-ock alltför besvärlig vid de tillfäl

len, då det för nauti•skt ·brull,: end.wst •erf.o•rdras kännedom om 

hdj-de-r och tider för H\:V •ooh L W, men äT dät'em-ot synncr

li.ge;n användbar vi~l lodskott.s.k<orrektioneT dels på g.r.und aY 

dess til·lförlitl<igh et, dels på ~rll.lnd av enkelheten vid beräk
nin-garna. Den bör des1sut-om om möj-ligt kmnmu till använd

n ing vid heräkn:andet a-v t ider för .passage ö'"eT en docktröskel 

eller ·en ban'!< på g'11· und av meboderlls t-illfö-rlitli@het. 

Ex. 4. ~iieHan v ilka tider på cm. -den 2,Q- sept. l9i32-1{an 

ett fartyg med 20 f0ts dj upgå,ende passera över en docildröskel 

i Antwerpe n, -om d-ockt<röskeln vid MLWS Ji.gger lO fot undel' 

vattenyt:;vn och ett djup av 3 'fot under kölen önskas? 
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F1adyg•et eTf·ordrar fö-r inpas•sa,ge -ett vattendjup över 

trö1skeln av 20 + 3 fot. 'Drösikeln li~g.er vid MLW.S 10 fot 
under vattenytan. Följaktligen .skaU 23 - 10 = 13 fot vara 
tidvatt-enshöjden (tvh) (se fig . 2). 

Fig. 2. 

iv h 

-- -MLWS 
!Of 

ru) .Med tillhjälp av f{JJb . IV a och b i part II sektion [. 

Först måste tider oeih höjder för HW ocih L W i hamnen 

'beräkn as. Härvid Mr man taga med så må:ng.a, att man med 
sä,kerhet f1å•r tiden för inpa,ss:age inringad däremellan. I det 

föreli.g,ga,nde faN-et är Antwerpen en sbandardhiamn, v-arför 
part I d~vekt giver de erforderlitga 1UjpplYJsninga<rna. 

zontider 
höjder 

HW 
0619 

16,6 f. 

LW 
1302 
1 '\) f. 

HW 
1829 

16,4 f. 

LW 
0119 (den 21

/ 9 ) 

2,1 f. 

Av höjderna L W jämförda med den erforderliga tid

vattenshöjden synes omedelbart, att man kan utesluta HW 
kl. 0619, enär ingen inpassage kan tänkas förekomma mellan 
kl. 1200 och 1302. 

För att besvara frågan gäller det i ett ex. som detta att 

beräkna t. Man känner från början utom HW och L W T 

och r samt tbv. Med kännedom om H\:Vh och tvh erhålles 

förs t korr. Med korr. och r sökes e ur lab . IV b, med e 
och T därefter t ur Ta b. IV a. Alltså : 

Tidskri f t i Sjöviisendet. 2 
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T1 = 1829 - 1302 = 5t 27m; Kon·.1 

3,4 f .; r 1 = 16,4 - 1,9 = 14,5 f. 
16,4 -- 13,0 = 

T 2 = 2519 -· 1829 = 6t öOm; Korr. 2 

3,4 f.; r 2 = 16,4 - 2,1 = 14,3 f. 
16,4- 13,0 = 

r 1 = 14,5 f. .. 2 = 14,3 f. 
korr1 :"3,4 f. korr2 3,4 f. _ __:: __ _ 

58° 
6t öOm 

t1 = } t 4öm (före HW) t2 = 2t 12m (efter HW) 

·Följ.akthg:en kan inpassagen börja ZT = 1829 - 0145 = 
1644 och sluta ZT = 1•829· + 02,112 = 2041. 

lb) Med användande av harmon·iska konstanter. 

Man rä!knar för det Hrågavarande faUet ,J'åmpligen rut tid
vtattenshöjd.en föT varje timme fTån kl. 1200 oCJh erforderlig 
.tid framåt och gåT ib.ärv.id tillväga på sätt an:givits i ex. 3 b . 

l 
M. 

l 
82 

l 
N2 

l 
Kl 

l 
01 . 

o o o o o 

m (för 1(9 1932) ······· ····· ···· ·· ········· 711 360 410 6 12 459 
d (för 20 dagar) ... ... ................. .... 257 000 009 019 238 
E (m + d) ······· ····· ········· ··· ······· ·· 96S 360 419 631 697 
g (för hamnen) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 087 150 060 029 223 
E-g ......... . ........ . .. .. . .. ......... . ... ... 881 210 359 602 474 
-000, -360, -720 .... ....... ... ...... . 720 000 000 360 360 
E-g ·········· ········· ····· ·················· 161 210 359 242 114 

f (för 1932) ········· ··· ······ ·· ··· ···· ·· ···· 0,96 l,oo 0,96 1,11 1,ts 
H (för hamnen) .... ..... ........ ...... .... 6,4 f . 1,6 f. l,o f. 0,2 f. 0,3 f .. 
fX H ........ ... ...... ......................... 6,! f. 1 ,6 f. l ,o f . 0,2 f. 0,4 f.[ 

A 0 = 8,7 f. 

=--

-
:DJ

2 
(161 ) 

82 (210) 

N
2 

(359) 

K, (242) 

o, (11 4) 

l 
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1200 1300 1400 1500 

(~~sg) l f X Hl Pro d. (:~~g)lf X Hl Pro d. cos l l -(E-g) f X H Prod. cos l l (E- g) f X H Pro d. 

f f ~ f f f f f J. 

- 0,85 6,1 -5,2 - l,oo 6,1 -6,1 - 0,90 6,! - 5,5 - 0,57 6,1 - 3,5 
- 0,87 1,6 - 1,4 - 0,50 1,6 - O,s - O,oo l ,6 - + 0,50 1,6 + O,s 
+ 0,94 1,o + 0,9 + 0,99 l ,o + 1,o + O,st l,o + 0,8 + 0,42 l ,o + 0,4 
+ 0,48 0,2 + 0,1 + 0,24 0,2 - - 0,02 0,2 - - 0,28 0,2 -0,1 
+ 0,21 0,4 + O,t + 0,44 0,4 + 0,2 + 0,64 0,4 + 0,3 + 0,81 0,4 + O,al 

tvh = 8,2 f. tvh = 3,o f . tvh = 4,a f. tvh = 6,&f. 

1600 1700 1800 

cos l l (E-g) f X H Pro d. cos l l (E-g) fXH P rod. cos l l (E-g) f X H Pro d. 

f f f f f f 
j\f~ (161) - 0 ,11 G,t - 0,7 + 0,39 6,1 + 2,4 + 0,79 6,t + 4,9 
82 (210) + O,s7 l ,6 + 1,4 + l,oo 1,6 + 1,6 + 0,87 1,6 + 1,4 
N 2 (359) - 0,04 l,o - -- O,i>2 l,o -0,5 _ .. 0,86 1,o - 0,9 
K, (242) - 0,:)2 0,2 - 0,1 -0,72 0,2 - O,t - O,s8 0,2 - 0,2 
o, (114) + 0,93 0,4 + 0,4 + 0,99 0,4 + 0,4 + 0,99 0,4 + 0,4 

A 0 = 8,7 

tvh = 9,7 f. t vh =' 12,:> f. tvh = 14,af. 

1900 2000 2100 

cos l l (E-g) f X I-I Pro d. cos l l (E-g) f X H Prod. (~~sg) lfx H I Prod. 

f f f f f f 
:M2 (161) + 0,99 6,1 + 6,! + 0,94 6,t + 5,7 + 0,66 6,1 + 4,o 
s" (210J + 0,50 1,6 + 0,8 + O,oo l ,6 - - 0,50 1,6 - O,s 
N 2 (359) - 1,oo 1,o - l,o - 0,90 l,o - 0,9 - 0,57 1,o - 0,6 
K 1 (242) - 0,97 0,2 - 0,2 - l,oo 0,2 - 0,2 - 0,96 0,2 - 0,2 
o, (114) + 0,95 0,4 + 0,4 + 0,84 0,4 :+ 0,3 + 0,68 0,4 + O,a 

A 0 = 8,7 

tv h = 14,s f. tvh = 13,6 f. tvh = ll,4f. 
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Av ov.anstäe.n<de b eräkningar fram.går, att man med trygg
het kan inpassera öv.er doc'ldrö~l"eln från kl. 1715 till kl. 2015. 

I våra dag.a.r •g·Ö·Pes ju •allt för att ·m ·timmli,s•eTa avbetel. 
Ett steg i den rri'ktningen, v;ad tidVIattens'beräkni·nga,rna be
träffar, .syn'e.s mig vara a tt gö-m upp f·ormulä·r för utlämning 
1fiH sådana fartyg, 'Som kunna bliva i 'beh·ov därav. I så faU 
skrul1e jta;g vi}jla föres,lå ett formuläT föCJ.· berä'kningai· enl. ex. 
l a •och 3 a, et t .för h eräkrl'ingM' enl. ex. l b och 3 a samt ett 
för ibel'älmingar en>l. ex. 3 ib. 

Slutligen s!lmlle jag vilja fÖl'•OTda uppgörandet av for
IlliUlår för tid'vaUenssb:örntberäJmingaT, vilket fö•nJa~svis skuHe 
få följande utseende (jfr läroboken i navi.g.ation sid. l ()5) : 

a) Datum förr 111ärmaste ny- eUer fullmåne ... 
'b) Age of Tide (·tidvattnets ålder) 1 ) ........ . 

c) Datum föi· 'Sipring (a+ b) .... .. .... .. ..... .. 
d ) » » beräkningen .. .. ........ . .... .. ... .. 

e) Antal daga•r från sp·ring (c- d ·el. d - c) 
Fa•rtkor·r-e>ktåons.faktor (läroboll"en sid. l 0·5) 

CD ..., 

l 8'!8 Öir-3 .... ~· .... ~· ~g=> 
Strömmens Genom Över grund p. o-p. CD t1) ;:::::! vattnet ::O o ~~o 

.... ,. 
~~il' 

:fjS t:l ~"' s ., ...,.,~ 

kurs 3
) l fart •) kurs 5)1 fart 6) kur s 7)1 fart B) :--·g" 

..._:;;;G"' (T 
~~.,. 

::l o p:: CD ~· 
.... 9 " ~ ~::::a p. "'· .... 

l l l l l l l l 

<l 

~t" 
~-~>): 

t:l"'(JQ 
;·O"' CD 

{JQ(1)<l 

~:~ 
~ 

l l 
1) I allmänhet nwll an 1. och 2 dagar men kan variera avsevärt 

(se TT part II överst å sid. XXVI). 
") Bör göras för varje timme. 
3) Enl. Gylcl€ms eller annan tidvattenskarta eller enl. sjökortet. 
•) En l. Gylclens ell f'r annan tidvattenskarta eller enl. sjökort 

(ofta angiven Yid sprin g Pl lc>r vid spring· och neap (se i övrigt läro
boken sid. 1.05). 

5) A segelfartyg känd, å maskindrivna fartyg sökt. 
6) Enl. logg eller sl agantaL 
7) A sege lfartyg sökt, å m askindrivna fartyg känd. 
8) A samtliga sLag av fartyg sökt. 

J . Slef-enson. 
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Några synpunkter på hovmästares och befäls
kockars utbildning. 

Ingen -kan förneka att flottans ekonomipersonal är lika 
nödvändig för tjänstens behöriga gång som v•arje ammn per
sonal:kategori. Det är då förvåJmnde ·så ~itet 1som gö·res fö!r 
utbi,Jdn,ingen av denna kategori, särski.Jt beträffande hov
m ästare oCJh hefälskookaT. 

Om man f•rågar sig vad som fordras dels av en hov
m ästar-e •Och dels av ·en befä,1skock, torde svaret !bliva följande . 
En hovmästare, .som eThållit korpraJsutbildning, :bör äga för
måga alt på -egen :hand omhänderahav.a hushållet i en kajuta 
eller mäss. Enli.g.t RM II skall viJss·er.Ji.gen mäss.fö·reståndaren 
med noggrannhet omhänderihava mässens ekonomi och r·ä
·k·enskaper, men det kan ej gärna V1ar.a reglernemte-t's under
förstådda mening, att mässföPestånda·r.en, som ej fått någon 
utbildning i h11.1~hållsangelägenhetm·, skall fullgörra en ste
wards syssla, vartill han väl för Örv·ri§t kn,appast har tid. 
Detta gäUer naturligtvis även fadygMhefer eller :hög.r·e befäl
havare, som hålla eget bord. Av en kock åt•er bör man helt 
naturligt kunna fordra, att han sl<ca•ll vara kunnig i fö.doäm
nenrs ber-ednin,g, förvaring och tillagning samt i övriga i ett 
kök förekommande a1.'beten. 

Må det nu tillåtas mig -att lämna ·en orientering öv.er den 
nuvarande utbildningen. Ett fö,rsta ögonkast på utbildrnrings
planen för flotta•ns manskap ger vid handen, att k-ockar och 
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hovmästare äro styvmoderligt behandlade i vad som gäU.er 
deras praktiska utbildning •och 1utan tvekan handi•kappade av 
sina kamrater inom övriga yrkes.grenar. Sedan de genomgått 
en 3 månader.s rekrytskola, omfattande allmänmilitär utbild
ni 11g, följ-er en ynkesJnrrs av ej fullt tre månaders varaktighet. 
I motsats till vad som är fallet för övriga yrkesgr.enaT följoes 
ej denna J<ups av någ,on ytterliga:re yrkesutbi·ldning, motsva
rande t. ·ex. ,sig,nalsiwla, maskinskola, verkstadskurse-r m. fL 
Anledningen tiU denna njug~ghet ä1· rätt ofÖl'klarlig, då det väl 
ej ä·r läUm··e .att t. ex. lära sig matlagning än att utbildas till 
signahnah:os. I varj-e fall torde det vara svå,rt att bevisa mot
satsen. Så kommer i •sinom tid k·orpralskola .samt UO-skola. 
I dessa båda sk·olor inhämtas dock p·r.akbiskt tag.eb ingen yr
keskännedom. Under c :a två månadeTs hd emellan UO-s·lw
lans 1l1ägy.e och högr·e kl·ass•er genomgås en yrkesil<!Ul'S rvid för
råd, vilken .kurs, .som äv·en framgå•r av planen, doclk ej kan 
hava nå,gon större invertkan på eievens färdigheter i yrkes
g'I,enaorna hovmästare eller befälsl<!ock. Alltså finner man, att 
yrkeslkuns·en vid restau,rant ·eller mäss, .som genomgå.s under 
första ubbHdningsår·ets första hälft, är den enda prakt;iska 
skola, som de hliv·ande hovmästarna .och kocka·r·na få genomgå. 
Vad de sedan lära .sig av hushållning ocih matlagning är ute
slubande beroende på de korm'ltlendcring,ar de er1håUa. Kom
ma de under ledning av ·en s.J{'ic'klig lwck ellm· av en god gun
rums- eUeT ,underoffioer:shovmästarc i en m·russ, där en erfaren 
mäs·sfö.y.eståndare med g·od tid tiU sitt fö•rfog,ande utövar nog
grann tillsyn, ä'r det ju möj.ligt, att då få lä·ra sig åtskilligt. 
Men lika möjligt ä'r aH de unga ·ekonomi.sterna få nöja sig 
med att bliva i.tlVi.gtda i knivskurningens och ipotatis,skalning
cns m~stcrier. Med andra .ord, dera·s yrkesutbildning är be
roende på en sl-ump, i den mån avsikten ·är att av eleverna 
sikapa .g.oda hovmästa·r·e och ibefälskockar. 

HäTmcd är-o vi framme vid vad jag ansm· vara p['incip
fdoet v.id hä'l· ifråga,va·rande rpers·onalos utbi·ldning, nämligen 
mMel för densamma. Av artillerimatros•er blir det a·rtilleri
styrmän, a ,, signal:mat,roser signal•styrmän, av eldare maski-
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ni,st·er o. s. v., rva,rje menig har möijlighet att i sinom tid bliva 
underofficer i srumma yrkesg•ren, vari lh:an utbildats, med !Un
dantag av hovmä.stare och kockar, vil'ka e j, som man kunde 
föiml•oda, bliv•a »köksmä:stare» eller »Örver-s.tewartar» utan fö,r
rådskonstaplar. Blott ett fåtal av dessa få hlHäHe att röra i 
gryta el,Ier handhava en mässhus:hållning. Deras uppgift blir 
av helt annan aTt. 

Väl medveten .om det felaktiga i att utö.va ·kritik utan att 
giva anvisning •på någonting bättre, våg•a'r ja,g här skissera ett 
fötrslag till fönbättrad utbildning av hovmäs.tare och befä,l,s
l<Jockar. V~d sökande efter uppslag härtill fäster jag mig sär
sikilt vid motsv·arande fö~Chållandcn inom ihandelsfl.ottan, där 
vissa stöi~re r~cderier 1sedan lång tid tillbaka gått in för att ut
bi,ld'a sin ekonomipersonal på sådant sätt, att var och en kan 
handhava ·S'årvä•l kocks S•Om även en hovmästares åligganden. 
Elev·en börja·r s:in bana som mäs.spoj'ke vid 15- 16 års ålde·r, 
då han får Jä•m sig gi'Underna av ·en l. kl. uppassares ålig
gan den, och om han visar fallenhet för sitt yrl<'e, befordi·as 
han .så .siUlåningom tiH kö·kselev. Ef.ter någ,ot år i köket, där 
han utbildas under kockens ledning, återgår han till tjänst 
i ma.tsaien, nu soll1l l. kl. uppasS'a.re. Sedan han 'lärt helläTska 
denna ,gren, :befordras han till kock för att i sinom tid arvan
cm·a till ~stewart. En så gurndlig utbildning kunna Vii nog ej 
kosta på vår ptersonal, men tanken fäTdaller vara riktig och 
är ägnad att nootralis•era dc indiska ·lms·tprinciper, som nu ofta 
f.ramt·räda, när kocken någon gång ut.om sitt eget äv·en måste 
sköta hovmästarens ai,bete eHer tväll"tom, vilket understun
dom blir nödvändigt på mindre fartyg, såvida ekonomiperso
nalen sikal·l kunna 'beredas ledighet i likhet med övriga yrkes
grenar. Även av m·ä:ssekonomi,sika ·S•käl, såsom t. ex. vid upp
köp, måste det vara av stort värde, om :horvmästa·ren behärskar 
metoden fö·r råvarans 'behandling. 

Tillämpat på flottan och med hänsyn till här 1·ådande 
förhållanden synes det dock mindr·e lämpligt att uppdela ut
billdningoen på sätt, S•om ovan antytts, utan bör utbildningen 
i matlagning, s·ervering, husåUning m. m. ,s,ke parallellt och 
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förslag:svis fortgrå efter följ ande plan. I brist på bättre namn 
benrämn er jag den nya yrkesgrenen »stewart». stewarten bör
jar alltså sin IUtb~,ldning med en 3 månaders rekrytskola. 
Efiter dennas slut vidtager yrlmskur~s, ,som dock måste utökas 
med l a 2 månader, enär den bör vara grundläggande för 
komnTande ubbildning. Efter denna yrkeskurrs, som skall hava 
till ändamål att rbibringa eleven sådan färdighet, att han kan 
tjänstgöra såsom biträdande stewart i en större mäss med till
hörande kök, är eleven di>sporui!bel för tjäns,tgö,ring ombord 
(helst ej i land) t. o. m. utgången av andra rutbildningsåret. 
V>ederrbörande myndighet i Iand bör tillse, att denna tjänst
göring 'såvitt möjligt fördelas ilil<:a mellan kök och mäss, och 
vederbörande befälhavar·e å tjäns,tgörringsplat~s·en l"ontroUerar, 
att 'l'ekryt~en venkligen ·erhåller den handledning i sin yrkes
utövning, som år nödvändig för att han >skall Imnna förkoY
ras. Så sker som bekant i allmänhet ej nu, där förste kocken 
öv,erlåter ~en:bm-t grovgöromMen åt sritt ~bit,räde, rutan att denne 
får tillfälle att lära sig mera än på sin höjd tiEagandet av 
fn~kostäggen, 1sarmt däT föPste hovmäst·aPen under en rundligt 
tilltagen tid »går i land i tjänsten», medan biträdena diska 
och ldara upp i penteriet utan att få en aning om .huru man 
går tillväga vid livsmedelsuppkörp. Personligen drager jag i 
tvirvelsmål, huriliVlida fler talet av våra hovmästare, även så
dana med kocrprals- eNer UO-ntbildning, f. n. i allmänhet 
själva äTo hemma i denna ingalunda lätta %onst. 

Med inträdet av 3. utbHdningrsåret rp:å'bö,rjas korpraJ!sko[a, 
vilken ·som förut b eräknas vara i 5 månader. Även korpral
skolan bör föl}as av en omkring 4 månader lång yrk:eskurs, 
som skall utgöra en repetiHon av och påbyggnad på föregå
ende yrrkesikurs ~och vilken bör Iil{JSOm denna försirggå i land. 
Efter g·enomgången 'korpTarlskola med tillhörande yrkeskurs 
har <C!ev~en vunnit 'kompetens för befordran tål!l korpral oc:h 
bör med hänsyn tagen till rförvärvad yrkesfärdighet under 
föregående tjänstgöring vara 1lämpad att användas som l. ste
we~rt i mind:r~e m 'ässar och kök, som 2 . . st,ewart i större mässar 
eller ,s,om ,innehavar'e av un:gefä'Tligen motsvarande 'befattning 
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i ,}and. Under de närmaste två år~en kan han nu som tillförne 

disponeras för alLmän tjänst. 
Med j,nträdet ,av 6. utbildningsåret l"ommer den tidpunkt, 

då UO-s'lwlan lbör påbörjas, vilken rlriksmn f. n . d elas upp på 
två år. Lyckas elieven genomgå denna skola, kan han enligt 
nuvarande h estämmels,er i sinom tid bliva 'bef·ordrad ti'll för
rådslkonstapel, och därmed är han, ,gom förut framhållits , inne 
på ,en yrkes.gr~en, där ,hans fö.f'ut vunna Jlrkesfärdighet i all
mänhet kommer till föga nytta. Simlie han :bliva runder:känd 
i UO-sko}an, inverkar dock i realiteten detta fönhållande föga 
på h 'ans yrksskickllrighet, men rp:å .grund av gäl'lande bestäm
m:el's,er tvingaiS han nu att lämna tjänsten vid en tidpunkt , 
då han på grund av genomgångna praktiska skolor och mång
årig erfarrenhet bör hava nått toppunkten av sitt yrke. Detta 
förefaller ori'ktigt. Man lär sig ej hliva en 'Sikie'klig kock eller 
hovmästare genom att gå igenom teoretiska skolor, läshuvu
det har ~ ej så mycket med detta yrke att g.öra som väl hand
Iaget >och ,erfarenJhet.en, ,och denna kan blott uppnås genom 
lång praktile Denna tanke delades tydli'gen också av myn
digheterna, när p:å sin tid vissa förtjänta elwnomi'korpraile,r , 
som ~ej kunde medfölja undervisningen i UO-'skolan men vil
kas tjänster flottan på grund av deras yd.,esskickligihet ogärna 
ville avvara, tilldelades löneförmåner i rlikhet med UO 2. gr., 
varjämte de fingo kvarstå i tjänst till 55 års ålder , då de av
gingo med pens:i,on. Denna institutkon va~r i mitt tycke för
,t~äfflig, men nu år den tyvärr på upphällningen och något 
återuppilivninsgförsök torde vara utsiktslöst. Man får då söka 
sig fram en annan väg för att tillgodogöra sig elwnomister
nas prakti'sika ,erfarenhet, och synas hö@båtsmans·beställning
arrna vara till god hjälp vid lösningen av denna fråga. Vid 
kommendering till UO-slwlan böra då eleverna uppdelas i två 
grupper, dds sådana, ,som önska utbildas till förrådskonstap
lar, de~s sådana s,om med ~bibehållande av egen yrkesgren 
vidar,ent'bildas till, ~låt oss kalla det, »Över,stewartan. För d e 
senare utbytes yrkeskurs,en vid fönåJd emot en yrkeskurs 'vid 
mäss, avsedd att utgöra en ytterligare påbyggnad av den yr-
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kesutbildarng, som ·erhöils i korpralskursen . J),e eleveT, som 
undertkänts ri UO-.slwlan, san1>t de Jwrpral>er, som ej kommen
derats tiH denna sk·ola, .skola dock samtliga tillåta>s genomgå 
yrkes'kursen. De av dessa, som visa g·od yrkesskiC'ldighet och 
i övrigt fylla mått-et, ·böra i stör.sta utsträckning i sinom tid 
utnämnas till högbåtsmän, 'Vilken nya ·be fattning synes sär
ski1t väl •lämpa sig föT överstewartarnas tjänsteföt,håUanden. 
överv>ägande an talet av högbåtsmansbes.tällruingarna bör av
se>s för sistnämnda yrk·esg.ren. 

De befattningar, vilka böra besättas med överstewartar, 
höglbåtsmän och kompetenta korpraler, fördelas förslagsvis 
sålunda: 

ÄiJldre överstewartar: lämpliga befattn1ngar i land (t. ex. 
mm1ketenter ier, matsalar, kök). 

Yngre överstewartar: l. st-ewart i vi•ssa kajutor samt i de 
st örsta gunrummen med ti.Jlhörand·e kök (t. ex. CKF, flagg
skeQJpet, depåfartygen). 

'Högbåt·smän ·och kompeten La lwr,praler: l. st.ewartar i 
kajutor, •i s.tör·e ,gunrum och DO-mässar m. m. med tW:hörande 
kö>k (t. ex. pansars1k epp en, kadettmässar). 

En förändrad ut'blidning kräver ändrade [·eglementsbe
stämme:lser, bl. a . måst·e i föreliggande fall SRF: IV ändras 
och trilllö!lms. De •Ol'ika yrkes1mrserna böra erhålla ungef,är 
följande innehåll: 

R ekrytkurs för stewartar. 

F.ärdighet i dukning, sener ing samt i de allmänna ren
hållnings- och pubsni111gsarbeten, som för·ekomma i m~issar 
och kök. 

Kännedom om benämningar inom ·kokkonsten (m. a. o. 
dess ter.minologi) samt om dess första grunder. Förmåga att 
tillreda i mässm· rvanligen före'l<>ommande första frulwst (ägg
rätter, gi'Öt m. m.) samt övning i att ib'it.räda l. stewm-ten i 
såväl enkijarc som finar.e matlagning. 

Kännedmn om reglerna för ·olika såväl fasta som filylande 
livsf.örnödenheters förvaring och hållharhet under Olika års
t ider. 
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J(orpralS>kurs för stewartar. 

Repetiti,an arv föregå>ende. I{'ännedom om lämpligaste hd 
för ·inköp av olika livsmedel m ed hänsyn till tillgång under 
o%ka årstider. övning i beräkning av .åtgång av livsmedel. 
ö v;ning i · sammansättning av ·enidare matsedlar, särskilt med 
hänsyn till olika årstider. 

Färdi glh·et a lt s-lyCil<.a kött, såväl hela djur som mindre 
bi·tar , samt >känn edmn om de olika dellarnas b enämning, pla
-oerring och användning. Färdighet i att själ·vständigt utföra 
enk lar e matlagning (vad som gemenligen benämnes god hus
mansk ost) samt uppläggning. övning i til'lreclandet av enk
larre b a kv.erk ( till desserter ). 

Underofficerskurs för stewartar. 

R-epetition av korpralskursen och fortsalt övning i där 
upp tagna ämnen. övning i samma>nsättning av finare mat~ 
sed,lar . Färdighet i finare matlagning. 

Emot fördiggande fö·rslag kan givetvis bl. a. irwändas, 
att om utbill!dningen ökas, blir den dyrare. Merlwstnaden 
uppkommer dels så•som direkt orsakad av utgifler för de olika 
skolorna, del.s på d•en grund att en de'l pers·onal, s01m förut 
vari t disponibel för sjö- och Jandtjänst, nu är upptagen av 
l<'tuser ocih alltså måst.e ·ersä ttas. M.ed andra ord, yrkeskom
panierna måste ·utökas med ·en del nya nummer. Genom att 
i viss utsh,äckning förlägga ikurs.erna ombord, skulle möjligen 
en del personal inbesparas. Enhgt SRF : IV skall r·ekrytkur
sen förläggas h'll r·estaurant eller mäss, och såsom varande 
av grundläggande ·natur :bör nog också denna kurs vara för
~agd i land. Beträffa:nde St·oCikholms station förlågges kur
sen dock numera varken tiH restaurang eller mäss utan till 
en särskilt anordnad skola å Vanadis, vilket säkerligen und·er 
för hand·en varande omständigheter är det lämp1igaste. I 
Kar lskroona förlägges kursen till sjöo(l'icersmäss·en, där r estau
tören erhåll er ·en viss suauma per e[ev. Detta arrangemang 
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måste bliva m~ndre tillfr·edsstäUande, ·enär eleverna helt sä
kert ej lämnas til1räckli,g personlig ö.vnling, då man kan för
utsätta, &tt restautören ·ej har lust att på grund av deras 
os::kiddighet få sina råvar.or fö·r.stö•rda. Ej heller torde gäster
na å sjöofl'icersmässen vilja vara försökskaniner för kocks
elevernas experiment. Av liknande orsak gav ej heNer !l:ekryt
kursen i .Stockholrn något utbyte under de år, densamma var 
förlagd .tiii en 1av huvudstadens större restauranter. Av eko
nom'iska •och utbildningsslkål ifrågasättes om det ej vo;r·e lämp
ligt, att rekryterna från båda stationerna geno:mging•e reikryt
lmrsen i Stockholm. 

För att spara p ersonal •och medel skulle man kunna för
lägga korpra•lskolan till ett <eller två av pansarskeppens gun
rum, .där eleverna då samtidigt skulle tjänstgö.m som biträ
dande stewartar. Givetvis skuUe en viss ersättning utgå till 
gunrummet och kursen skulle stå under närmaste tillsyn av 
m:ässförestånda.ren. 

Vad beträffar den föreslagna DO-kursen synes den i lik
het med k!orpm.lstkursen kunna förläggas ombord, förslagsvis 
å Freja under höstsl<Jolorna. För att samla erfarenhete-r och 
rön skulle eieiVerna då ·också tidvis kunna »utlånas » till andra 
fartyg. 

BmeHertid kunna även andra alternativ .tänkas vid de 
olika amrsernas anordnande. Under de senaste åren hava 
tvenne slwlor för skeppskockar varit i verksamhet, den ena 
i Hälsingborg och den andra i Halmstad. Skolornas ekonomi 
har varit byggd dels på avgifter från elev·erna, dels på stats
och kommuna1la bidrag samt åven på tillskott från redare eltler 
deras ·org•anisllltioner. Kursernas längd variera mellan 4 ooh 
6 månader, och r esultatet av sko'lornas verksamhet har, så
vitt kunnat utrönas, motsvarat förväntn~ng•a,nlla. G~rvetvils 

är det dock av många .skäl otänkbart att sända vårt folk till 
skolor vare sig i Hälsingborg ·eller Halmstad. Emellertid har 
St·ocJlwlms redardörening vä·ckt fdgan om inrättande av en 
sko>la för skeppsk.ookar i Stocl{}holm, och om denna f·rå,ga lö
ses, är det ju ej otroligt, att även flottans per.s·on:a•l kan få 
nytta av en sådan skola. 
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Huruvida skeppskockarna äi'O Viäl utbildade eller ej lig
o.er utom ramen för detta ämne och undandrag·er sig oakså 
f viss mån mitt bedömande, men jag ha.r på känn att även 
den utbHdningen läml1a:r en del ÖVI'ig.t att önska. Huru myc
ket beror dock ej på -denna relativt fåta·liga pers,onal? Sedan 
rru alla andra yrikes1grenar fått 'sina be.rättig·ade anspdk på 
bättr·e utbi·ldning fy•l'lda, är det verkligen på tiden, att nå,got 
göres för elkonomipersona•l·en, både för deras och för vår eg.~n 
s~uH. Som bekant 1är man slåss ma med tomma magaJ:, for

modligen ännu såmre med dåliga. 

Stocldwlm i november 1932. 
W. P. Hamilton. 
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Årsberätlelse i skeppsbyggeri och maskin
väsende för år 1932. 

Avgiven av il'•l amo1en Chr i .,lofj'e1·srm. 

Sedan år 1924, då årsberäUelsen i s:keppSibyg,geri och rna

skinväsende sena·st behandlade elektricitetens användande om
bord å fartyg för !kraft- och belysning·såndamå'I, har »skepps
cl'eklrotelmiken» gjort sina stönt-a framsteg på fartygsdrif
tens <område. Föreliggande årsberättelse kommer därför att 
företrädes.vis behandia den elektri,slka faTtygsdriften, dess för
delar •och •anvä·ndningso.mråden, dess hittillsvarande u t veck
ling ·och mest betydande tillämpning inom svenska sk•epps
hyggeri. 

Allmän översikt. 

Det första utnyttjandet av möjligheten .att dr'iva fartygs
propellrar medelst c'lektri<ska motorer går flera årtionden till
ba'l<Ja i tiden. Härvid var det huvudsakligen fråga om små 
lusbbåtar, som erhöllo sin drivkraft från aiCkumulatorbatte
rier, varvid den ljud- ocih luktfria gången, den en·kaa driften 
och snabba manöv.ern erbjödo fördelar, som nnså.g·os uppväga 
den sämre ekonomien. För större motoreffe1kter ha•r elektrisk 
drift först vid detta århundrades .början kommit till använd
ning ·omboTd å u-båtar, varvid de.ssa som bekant i stort sett 
endlast vid undervattensgå ng drivas elektriskt med admmu
IatorbaUeri som str·Ömkälla. U-båtarn1a erlbjud'a ett synnerrl<i
g·en intressant tillämpnings•område för elektrisk fartygsdrif·t, 
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viH{et jag •emellertid i detta ·samJnanhang ej skaH närmar·e 

beröra. 
Vid alla Ö·vriga eJ.ekt.riska fartyg,sdriftanläggningar, som 

under de sista c:a 2() åren blivH byggda •och i det följande 
sk·ola behandlas, ·rör det sig om anläggninga:r utan a,ckumula
to~·batteri er, .j vilka den för pr·opellermotor•erna erforderliga 
elektr•iska ·energien fram,ställes av med kol dJ.er olj1a drrivna 
primära kraftanläggningar, utrustade •med ångturbin- eUer 
di•ese-l'motormas.kineri. Dessa <båda ·S'l'ag av driftsystem, de 
enda som t. v. ifrågalmmma för elektrisk fa;rtygsdrift, hava 
i ·stort sett uppde,lat användningsområ,det sig ·emellan sålunda, 
~a,U för små effekter, vm·med man här bör förstå dylika mindr·e 
än 300 k vV (c :.a 400 •hkr.), endast di·esdmotor·er a1wändas, 
då turboanläggriingm·nas ångpanne- och turbinde1m· bliva för 
dyra, .m·edan för medelstora eff.ekbcr, uppi!ill c :a 3,000 kvV 
( 4,000 hkr.), :både diesel- ·Och turboelektris'k dtift ifrågakom
mer. För stön-e effe,kter intill de hö·gsta hittiJils använda 
elektrisa"a ,propeller kraftbeloppen på c :a 130,000 kW ( 175,000 
hkr.) användas åter utes.Jutande turboelektris!lm anläggningar. 
Det förefal'ler •emellertid sås•mn :högst .sannolikt, att äv·en fö.r 
vida större effekter än 4,000 1lrkr., .om också icJke f.ör de al•lra 
högsta, d~en di•esele'lektrisk.a d~iften med f.ram.gång skall kun111a 
klonkurrera med den turboelektriSilm·. Utgången av tvekampoen 
är huvudsakligen .bero·ende på möjl'i§1heten att ·~ygga lätta, 
hastigtgående men likväl fu1llwmligt driftsålkr!a dies·elmotorer 
med ej för lkort liv.s!Jängd och på den utvec·kling, smn använd
ningen av hö:gr·e ångtTyck f6r tu~·hinerna kan taga. På dessa 
båda rp·rohlem arbeta som känt f. n. dieselmobor- resp. turbin
l{<onslru'ktör-erna i :hela världen med störst•a energi. 

För turboelektrisk drift användes fö-r överföringen nästan 
utesQutande väx·elströ,m ( tr·efas) för d~eseldektrisk drift Jilk
ström. Skälen .till detta va·l ~äro i huvudsa!k följande. Turbo
anläggningarna bliva e:konomiskt gynnsammast med få men 
.stora enheber ; för varje prope.Jl.era~el använder man därför 
lämpligast endast en kr.aftmas,ldn. För stö.rre effektbelopp är 
man emeU,ertid vid ångturbinernas !höga varvtal hänviSiad ute-
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slutand·e till växelström, då turbogeneratOTer för ·likström sär
skilt ur kommuteringssynpunkt ej är.o driftsäkra. Genom 
användning av .endast en generator per propellermotor blir 
parallellkoppling meUan fle.ra generatorer, ·som vid växel
strömsdrift är svårskött och mindre dTift~äker samt i varj.e 
faH medför ·en inveckl·ad ins.trumentering, onödig, vari-g•enom 
en eljest oundviklig svaghet hos växelströmssystemet bort
faller. Däremot erbjuder det vid dies·elelektris·ka fartygsan
läggningar me·d Ii ten eller medelstor pro,peUereffekt intet hin
der att för överföringen tillämpa d·et .så enkl•a .ooh elwnomiska 
Leonard-systemet. Användandet av detta med variabel spän
ning arbetande ·system ligger nära till hands, då strömtiHför
seln till pPopel•Ierm'otor·erna i varje fall s'ker oberoende av det 
med konstant spänning arbetande nätet för· hjälpmaskiner 
ooh belys·ning .ombord. En uppd·e'lning av effekten till en pro
penennotor på fler•a dieselg·eneratorer erbjuder härvid ingen 
svårighet, om .generator·erna kopplas i serie, vilket utan vidare 
kan sk•e. Vid Leonard-systeme<t erfordras inga ·kopplingar i 
huvudströmmen var·e si.g vid start ·eller manöv.er. För .längre 
tids •gång med kigre fader ·kunna ens1]d:Jd.a g·enerat·orer på en
kelt sätt frånkopplas ur strö.mkr.etsen. 

Vid användning av trefasström ger man allteft.er omstän
d'ighetern•a för eträde åt synkron- ·eller asynkromnotorer. Syn
kromnotor·er, för en'kelhetens skuH med asynkron start, er
fordra för ändri-ng av hastighet.en reglering av periodtalet, 
d. v. s. •turbinvarvantalet, men hava fördelen, att generato
rerna få mindr·e dimensioner. För fartyg, vilka säUan hehöva 
änJdra sin hastighet utan i alil'mänhet tillryggalägga långa di
stanser med k·onstant fart, äro synkr·onmot.or:er i va•rje fall 
mycket lämpliga. Asynkronmotorer, såväl med ·släpringar 
som m ed kortslutna rotorer, kunna för ernående av ett lägre 
hastighetsområde ulföms med pol·omkoppling. Exempel här
på :lämna de fö·r elektrisk drift utfö-rda ameri•k•anska slag
skeppen, och hänvisas till vad som i årsbeTättcls·en år 1924 
anförts såväil :härom s·om om den vi•d backmanöv·er uppstå
ende variationen 1 vridmomentet. Skyddet m.ot för höga be-
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lastni ngar å .mas'kinerna och andra i strömkretsen liggande 
överföringseldar (kablar och instrument m. m.) utföres i aH
mänhet så, att överströmsreläeT vid överskridande av den till
låtna belastning:en åstadkomma en fråilllwppling av genera
tor·ernas magnetis·ering. Vid trefasöv·erföring använder man 
sig, utom för ·asynkronmotorer med släpringar, vid start och 
baok av nedreglering •av varvantalet hos ångturbinerna och 
därmed av ·periodtrJ-eL tiH 25- 30 % av fulll periodtal. Om
kastning av rörelseri<ldningen s•k·er genom ombyte av två faser 
i förbindels eledningarna mellan generator och motor. Även 
härul'im1an hänvisas till nyss nämnd årsberättelse. 

D en elektriska överföringens verkningsgrad, varvid hänsyn 
tag·es till förlusterna i g•eneratorer, rp·r·opellrmolorer, fö.rbin.
d elseledningar .och manöverapparater med instrumentering 
samt för ventilation av de elektriska maskinerna ·erfoTderlig 
energi, 'lmn uppskattas till 84- 94 %, beroende på storleken 
.ac maskinefleilden och utförings.sätt.et hos maskinerna. 

De viktiga·ste synpunkterna vid· bestämmande av antalet 
masrkinenheteT för rprimärmas!kinerj .. et äro: fartygets ändamål, 
utrymmesföThållandena, förefintliga maskinstorlekar (stan
dards), kravet på r ·eserv vid haveri etc. Dessutom är i många 
fall den fordran avgörande, att fartyget Sikall kunna f·mm
drivas med lägr·e fart med ·endast en del av de instaU.eDa>d:e 
maskins.ats•ema. Exempel härpå komma att i det fö1jande 
anföras. Utförandet av de elektriska maskineri:erna för far
tygsdrift ans l u ter sig i allt väsentligt till det för stationära 
anläggningar vanliga. Särskild omsorg måste ägnas valet av 
isol·ationsmateri·el för att maskineTna skola 'kunna motstå på
känningarn a ombord av hetta och ftl'ldig luft. Härvid gäller 
att enelast det bästa är gott nog. Några särs·kilda svårigheter 
att errhå:I la tillförlitlig isolation på vare sig maskiner, kablar 
eHer manöv·erapparater lära hittills ej för-ekommit. Erfaren
heterna frå•n ·e lektriska fartygsanläggningar för hjälpmaskin
drift, ·sådana de för'e ligga e fter en många decennier pågrående 
utveclding, hava härvidlag givit ledning för utförandet. Spän
ningsgräns.erna vid hittills u t förda •anläggningar åw c :a 6,000 
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V för växelstTöm och c :a 1,50{) V för likström. L ikströms
pwpellermotor·erna utföras i de flesta fall som dubbelmotorer 
med dc båda ankarna seriekopplade. Denna utföringsform 
minskm· motorns di•ameter och g•er ·en vi·ss reserv för det fall 
att rena ankar•et skulle er:hMla isolationsfel, då det •kan förbi
kopplas och motorn arbeta ·endast med det andra (med r·e
ducerad hastighet). 

Den elektriska driftens fördelar. 

Den relativt st.ora användning, som den el·ektriska far
tygsdriften erhåirrit i Amerika efter 1kriget, synes till en hörjan 
föranledd av bri·st på driftsäkr•a utv.äxlingar mellan t urbiner 
för stora .eff·ekter ooh propelleraxlar, resp. ·lämpliga kraftöver
föringsmedel för dieselmotorfartygens pr·opellrar. Numera äro 
dessa brister ·emellertid avhjälpta. Pålitlliga kuggväxlar för 
turbinfartyg kunna utan ·svårighet erhållas, och dieselmoto
rerna kopplas med fördel d.irekt dler med ren mekanisk ut
växling till ,propellrarna. Dessa förhållanden hll trots har 
den ·elcktris·ka drift·en kunnat i konkurrensen med andra öv·eT
föringsmedel hävda sin ställning .och vinna en alltmer ökad 
användning ej blott å krigsfartyg och små ·Och mede>lstom 
handelsfartyg, ·s.ärskilt specialfartyg av •alika slag, utan även 
å stora handelsfartyg, såväl fraktbåtar som passagerarefartyg, 
tiNöTande de stora utländska lin}erederierna. Denna utveck
ling har givetvis varit beroende på att d·en elektriska överfö
ringen i vissa avseenden kunnat erbjuda fö.rd elar genl•cmot 
den rent mekaniska, vilka förmått vederbörande beställare att 
acoeptera den f·örra trots den konservatism, som a.Jltid ut
mäd{!t ·sjömannen. Dess'a fördelar, som nedan sko1a närmare 
angivas, ä·ro som synes av myeket växlande art. Givetvis äro 
de icke ·alla av samma betydels·e, och lirka klart är att varje 
särski1d förd·els värde av den ene beståHaren upps'kattas högr·e 
av den andra lägre, allteft.eT vedeTbörandes individu ella upp
fattning. Konstruktionen av ett fartyg med tiHhörande fram
drivningsmaskineri och driften ·av he!Ja anläggningen med 
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dess ens·ki ld:heLer är ett så invecklat ·problem, att ·ma.n ej med 
några slagord, vare ·sig angivande av vissa proc•cnts högTe eller 
lägre bränsldörbru'kning, större eller mindre vikt ·oc:h .pris för 
maskinanläggning·en, vjnst eller förlust av fraktutrymme, ö'k
ning eHer minskning i löner för personal etc., rent .räJm.emäs
sigt kan påvisa den e!lektriska driHens värde eller räntabilitet. 

Gemensamt för tu rbo- och diese lelektrisk drift kunna föl
jande fördelar nämnas: 

Antalet och uppställningen av de primä·ra kraftmaskiner
na kan väljas fritt, liikaså deras varvtal och propellervarvtalet. 
P.r,imärmaskineTna behöva ej v.ara om!]{!astningsbara, då om
kastningen av propellerTörelsen s.ker på elektrisk väg. Kraft
ma·s·kinerna gå därför ständigt åt samma hål:l, vilket medför 
ett avsevärt skonande .av maskinerna, erfordrar mindre sköt
sel -av dem och gör deras underhåll billigare och deras 'livs
längd större. 

Om flera maskinenhet·er installeras, blir det möjligt alt 
med ekonomisk fördel köra lägTe hastigheter med ·endast en 
masikinsats. A ·ett dubbelpropcHerfartyg, som haT Hera pri
mä·m enheter, hl:ir det likaså möj:ligt att vid lägre farter med 
god ekonomi köra med ett mindre antal primäTJnaskiner, 
eventuellt med endast en sats al'betande på båda propellrarna. 
Något dylikt är omöjligt vid direkt mekanisk drift. Samtidigt 
utgör-a de ·ohka primärmaskinern a reserv för varandra, om 
ettdera skulle bliva fe~aktigt. <Det är t. o. m. möjligt att för 
dr.ift av två propellrar installera endast ·ett generatoraggregat. 
Om den res·erv, som vinnes genom pr.opellermotorernas utfö
rande ·smn dub'belmas'kiner, är förut talat. 

Genom uppställning av pr.opellermotorerna akterut vin
nes en bespa·ring i propelleraxcNedningar och därmed en vinst 
i lastutrymme. 

De vid elektrisk d·rift använda mätinstrumenten medgiva 
en e111kel kontr.oll av förekommande belastniingaT å såvä.] pri
mär- som propellermaskineri och där·emot svarande brånsle
förbru1lming samt undeTlätta ·Ohservationen av vid driften upp
stående stö,rning.ar. 
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Den elektriska driften medför mycket enkla och snabba 
manövrar, varigenom tid vinnes och pers·onal kan sparas, ~är
skilt genom möjligheten att utföm manövern direkt från bryg
gan eller från flera platser ombord. 

över ih.uvud taget medgiver den el·ektriska driften en 
stöTre fr ihet beträffande val av antal, ·storlek, uppställning och 
drift av både primär- och propellermaskined än faHet är vid 
direkt propellerdrift. 

Särskilda fördelar för turboelektrisk drift äro: Backtur
binen bortfaller, varigenom möjlighet vinnes att använda 
högre ångtryck och störr·e överhettning med därav följande 
läg•re bränsleförbrukning. Vid .omkastning uppstå mindr·e 
s'lwJmingar ocih buHer. Maskineri·et erhåller större driftsäker
het och skonas mera för häftiga påkänningar. För backma
növrar kan hela ma·s•kineffekten utnyttjas. 

Särslfl ifida fördeloar för diesel·elektrisk drift ä!"'o: Dieselmo
tor·erna gå alltid åt samma håll och med samma 'hastighet, 
oberoende av vilka och huru ·ofta manövrar gör·as. Detta är 
·en särskild fördel för förbränniingsmotorer, då härigenom 
gynnsammare driftförhållanden ·erhåUas. Särskilt värdefullt 
är detta arbets·sätt därigenom, .att man .undgår de driftsvårig
heter och risker för .axelbrott, s·om uppstå vid ett ständigt 
pas·s·erande under manövrar av de •områden för ·kritiska varv
tal, smn lbero på toCJ:sionssvängningar i dieselmotoraxla.rna. 
Vid direkt di.eselmotordrift är detta passerande av kritiska 
områden ·oundvikligt •och menligt för motorernas livslängd. 

1Då dieselmotorerna som nämnt gå med konstanb hastig
het, kan man utom pr·opeUergeneratorerna äv·en med dem di
rektkoppla hjoälpg.enerator•er för strömlev·erans till fartygsnä
tet Härigenom sparar man utrymme, vikt samt anläggnings
ooh i viss mån drifbkostnad för tillg·odoseende av strömbeho
vet ·ombord för 'ljus och kraft under .gång. Under stillalig
gande är det lämpligt att härför använda ett s·ärskilt mindre 
ma:s'kinaggregat. Å andra sidan ·k•an man å s•törre lastfartyg, 
som i ihamn kräva stora effektbelopp för lossning och lastning 
m. m. eUer å mudderfartyg och flodsprutor för mudderverket 
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resp. pumpa.rna •använd·a en del av de för propellerdriften 
eljoest avsedda huvudgeneratorerna. Även andra kombinatio
ner mellan huvud- .och hjälpgeneratorer äro i särskilda faH 
möjliga och fördelaktiga. 

Då vid elektrisk drift dieselmotorema ej hehöva så of.ta 
starta:s ·och omkastas, blir tryckluftförbrukningen för dessa 
ändamål mindre, varigenom kompressoranläggningen och hift
behållarna a\.unna utföras i mindre omfattning. 

Dieselmotoreffekten kan up:pdelas på ett större antal mera 
snabbgå·ende motorer av mindre {)Ch lättare typ, U~)pställda 
på ett i många fall gynnsammare sätt i föl'lhållande till ut
rymmet ombord än fallet i allmänhet är vid direkt motordrift 

Den elektriska driften möjliggör ett smid:igar·e anpassande 
av ·propellermotorns effekt till pTimärmaskineriets, så att det 
s·ena.re kan fullt utnyttj-as även vid andra propellervarvantal 
ä:n det högsta. Detta är av särskild betydelse för sådana far
tyg, där propellervridmomentet vid ett visst varvtal ej är kon
s.tant utan varierar under olik·a diriftförhållanden, såsom fal
let är vid bogseJ·båtar, isbrytare m. fl. fartyg. !Detta förhål
lande 'kommer i det följande att närmare beröras . 

Utvecklingen hi,ttills . 

A v de ovan nämnda fördelarna framgår, att den elektriska 
övrföringen särskilt väl lämpar sig för framdrivning av spe
cialfartyg såsom bogserbåtar, mudderverk, ilJärgningsfartyg, 
färjoor, flodsprutor, kustbevalmingsfartyg, tankfartyg, fyr
skepp, flyt:kranar, isbrytare och motoryac:hter. Men även för 
krigsfartyg ·såväl som frakt- ·OCh passagerarebåtar har elekt
risk drift i mångfa•I.diga utföringsformer blivit använd r.es•p. 
är under utförande. Å krigsfartyg hava hittills visserligen 
dyli,ka anläggningar ej kommit till användning för sådana fall, 
där man måste nedpressa maskinanläggningens vikt till lägsta 
möjlig.a grä111s. Att den turboelektriska driften å de i flera 
föregående å·rsberättelser omnämnda amerikanska slagskep
pen utfaHit till vederbörandes fulla belårtenhet, fra:mgår bäst 
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av det faktum, att alla dter kriget byggda slagskepp i U. S. A. 
eThållit elektrisk drift, till dess Washingtonöverenskommel
sen gjort ett fmtrsatt byggande av dylika fartyg (tills vidare) 
omöjligt. I Amerika hava General Eledric Go., och Westing
house El. Man. Co. med stor iver arbetat på den elektr iska 
fartygsdriftens införande, icke blott på krigs- och ovan nämn
da s>lag av specialfm·tyg, 'utan >även 1)å större frakt- och pas

sagerarebätar. 
Hittills (enligt uppgifter år 1930) hava i runda tal 130 

större fartyg fpån både krigs- och handelsmarinen - häri ej 
inrä,knade u-båtar - med sammanlagt c:a 5 ~80,0.00 kW 
(790,000 hkT.) till propellrarna överförd effekt utförrts för 
elektrisk drift (fartyg under byggnad medräknade). Ungefär 
9,0 % >av den nämnda maskineffekten framställes av ångturbi
ner (därav största delen å de amerikanska slags,keppen) och 

c:a 10. % av dies·elmotorer. 
Ensamt i Amerika voro vid nämnda tidpunkt c :a 100 

dieselelektrirska ran,läggningar färdiga ~eHer under byggnad, 
däribland 30 f'är}or, 2,5 bogserhMar och flodsprutor, 15 tank
fartyg, 5 mudderverk, 10 yachter och W flodbåtaT. Hälften 
av dessa anläggningar äro utförda av \Vestinghouse Co. 

Mm1 kan uppdela den utveckHng, som den elektriska far
tygsdriften hittills unelergått i följande fyra avsnitt. 

Åren 19,0r3-1907 omfatta de första försöksanläggningarna 
med relativt rsmå kraftbelopp förrbåtar å insjöar och vid kuster 
såsom fär}or och hjälpfartyg. Motivet för valet av e~lektrisk 
drift var elen enkla hastighetsregleringen och den bekväma 

manövern. 
Åren 1908- 1918 framställeles större försöksanläggningar 

å 400 till 4,000 kW a.x.eleffekt i Tyskland, England, Sverige, 
Norge och Amerika. Flertalet >aniäggn:ingar voro turboelekt
riska med både trefas- och likströmsöverföring. Bland dessa 
funnos flera :med Ljungströmsturbiner, vilkas ringa vikt in
bjöd till föTSök även ombord å fartyg. Tyvärr s'log försöket 
ej riktigt väl ut, och den bristande drifls·äkerheten skapade i 
Sverige en visrs misstro mot elektrisk fm-tygsclrift överhuvud. 
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Åven propellermotorerna vm·o å dessa anläggningar maskiner 
1h·ed högt varvtal, vilka med utväxling clrevo propelleraxlarna. 
Numera förekomma ej mera dylika utväxlingar. 

Under åren 191:9-19,23 infaller byggandet av de 6 stora 
turboelektriskt drivna amerikanska slagskeppen »Tennessee», 
»New-Mexico», »Maryland», »West vVirgini~a», »California», 
»Colorado» å vardera c :a 32,000 ton deplacement och 25,000 
kW propel1era.x.eleffekt. Å alla sex anläggningarna användes 
som propellermotorer induktionsmotorer med P'olomkoppling. 
överföringsspänningen var i medeltal 4,000 V, turbinvarvan
talet 2,100. Mindre föTSöksanläggningar utfördes för japan
ska och hoUändska ktigsmarinerna, i Ameri,ka byggdes dess
utom dt stort antal turbo- och dieselelektriska anläggningar 
för 'små och medelstora effekter med trefas- eller likströms
överföring. 

Perioden 192,4- 1929 omfattar medelstora och stora an
läggningar huvudsa,Jdigen för Amerika. Däribland ingå de 
två stora ,amerikanska krigsfartygen »Lexington» och »Sa
ratoga». Från början avsedda som slagskepp, blevo de efter 
-washingtonkonferensen ombyggda till hangarfartyg. Med sina 
1310,000 kW vardera äro dess:a de hittills största elektriskt 
:drivna fai'tyg i världen. De hava 4 trdas-turbogeneratorer 
med v~arvtal av 1,800jm:in., vilka med en spänning av 5,000 V 
överföra ~energicn till 8 induktionsmotore,r, som arbeta på 4 
propelleraxlar med 317 v jm. Motorerna hava en diameter 
av 4,6 m.; de r8 motorerna väga tillsammans 2,00 ton. Far
tygen göra högst 34 knop. Vidare ibyggdes för amerikanska 
handelsmrainen .ett stort antal fraktbåtar, tankfartyg, bogser
båtar, eldsläckningsfartyg, färjor, mudderverk etc. med elekt
Tis'k drift. Bland dessa må följande av större betydels·e näm
nas: de tre stora amerikanska passagerare- och fraktfartygen 
»California», »Virginia» och »Pennsylvania» å vartdera 22,000 
ton och 1'2,>500 kW ax~elffekt med turboelektrisk drift och syn
krona p11·opellermotorer med asynkron s~bart. 

Av engelska elektris'ka firmor har framför allt The Bri
tish Thomson-Houston Co. Ltd., senare även Metropolitan-
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Vickers Electrical Co. kraftigt arbetat för den elektriska far
tygsdJ·iften. Den förra firman har utföTt ett stoTl antal ut
rustningar för såväl turbo- som dieselelektrisk drift. Bland 
dessa märkas maskinerier för frakttransportfartygen »San 
Benito» (tmboeleldr. 3,000 ahk), »La Playa» (dieselelektr. 
2,000 ahk), »IDaråen» (turboelektr. 3,300 ahk), »Musa» och 
»Platano» (båda turboelektr . 7,000 ~ahk) samt tankfartygen 
»Brunswiek», »P·ermion» och » Winkler». De senare, som 
samtliga äro dieselelektriskt drivna, torde vara de hittills 
s~törsta faTtyg med detta framdrivningssystem. De hava en 
dödvi'ld av c :a 13,200 ton, ett bruttotonnage av 9,00,0 t~on och 
en hastighet av c :a 11 knop. Mas,ldneriet består av en pro
pellemotor å 2,800 ahk (dubbelmotor enligt förut omnämnd 
konstruktion) samt för dess drift fura dieselgeneratorer å 
vardera 750 efl'. hkr. 22r5 v/m. Propellermotorn kan drivas 
med en spänning av 2~50, 50'0, 750 eller 1,000 V, alltefter,som 
l, 2., 3 ·eller 4 s~eriel"obpplade generat~OTer användas och där
emot svarande varvtal (uppgift å dessa saknas). Varje die
selmolor driver utöver propellergeneratorn en 7ö kW hjälp
generator för övrig fartygsström. Erfarenheterna från far
tyget lära vara de bästa. Samma firma har äv~en byggt den 
elektriska utrustningen till P. & O. linjefartyget » Viceroy of 
India», det första elektriskt drivna av verkligt stora dimen
sioner, som beställts ~av ett europeiskt r~ederi. Fartyget, som 
har en längd av 612 fot, en bredd av 78 fot, ett bruttotonnage 
av 19,700 och ett deplacement av c:a 25,000 ton, framdrives 
av två pr.opellrar, vardera erfordrande max. 8,500 ahk. vid 109 
v jm. Propellermotorerna erhålla ström från var sin trefas 
turbogenerator å max. 9,000 kW vid 2,690 vjm. och 2,720 V. 
Ånga erhålles från sex vattentubpannor med ett ångtryck av 
c:a 215 ~kg.jrkvcm. och max. 370° C. temperatur, uppstäHda i 
två pannrum, fyra i det aktra, två i det förliga. I det s·enare 
finnas dessutom två mindre ångpannor att användas för hjälp
maskinerna i hamn. Full belastning å en turbogenerator 
:uprpstår, då den arbetar ensam på båda propellermotorerna 
med något över halv belastning, varvid 16,5 knops hastighet 
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~kulle erhållas. I detta fall behöve.r· endast det aktra pann
rummets fyra ångpannor vara påeldade, medan de två åter
stående och den andra turbingeneratorn stå :i reserv. Vid full 
hastighet, 19, knop, måste båda turbogeneratorerna och alla 
sex pannmna arbeta. Härvid beräknades en belastning å var
dera g.eneratorn av c:a 6,500 rkW vid c:a 3,100 v / m. och 3,150 
V. Propellermotorerna äro syn'luona: med asynkron start, 
direkt kopplade till propelleraxlarna. De äro tillsammans med 
turbingeneratorerna, manöverapparater och instrumenteri '.t g 
uppställda i ett stort mas,kinrum. Möjligheten alt placera dem 
långt akterut och därmed förkorta axlarna och spara utry•.<1-
nl,e har således ej utnyttjats, enligt uppgift för att centralisera 
kontrollen och göra maskinanläggningen överskådligare. Vid 
gång med en trurbingenerator och två propellermotorer kunna 
dessa givetvis ej drivas med olika hastighetecr. Däremot kan 
kan den ena gå för fram och den andra fö·r rbaek med samma 
hastighet. 

För magnetisering av propellermaskineriet, hj<älpmaski
ner, belysning, ventilation och värme (matlagning) fjnnas 4 
hjälpturbogeneratorer för lil{Jström å vardera 500 kW, 2,20 V. 
Turbinerna göm 8,00,0 v jm. och växlas ned till 670 v j m. för 
generator·erna. För användning i hamn kan dessutom ström 
erhållas från 2 dieselgenerator~er med fyrcylindriga motorer å 
vardera 200 ~ehkr. vid 275 v ;m. och 165 kW likströmsgenera
torer likaledes för 220 V. Slutligen finnes ett nödbelysnings
aggregat på båtdäcket hestände av en tvåcylindrig dieselgene
rator å 50 kW. 

Apparaterna för reglering av turbinernas ha,stighet under 
manövrar och ohka driftförhållanden, manöversystemets ut
formning, sä'kerhetsanordningarna hll förhindrande av maski
nernas överbelastning m. m. erbjuda mycket av intress·e men 
kunna ej här beröras. 

Provturerna med » Vkeroy of India» hava enligt uppgift 
lämnat mycket goda resultat. Med endast en turbingenerator 
i gång erhölls vid ett deplacement av c:a 19,000 ton en hrustig
het av 17,1 knop (mot berä1knade 1<6,5) vid 7,560 kW genera-
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Loreff·ekt, motsvarande c :a 9,800 ax:elhkr. vid 91, u v j m. Olje

förbrukningen var härvid 0,336 kg. per axelhkr., inberäknad·e 

alla hjälpma~kiner, däribland ·en belastning å hjälpgenerato

rerna av 700 kW för belysning ·och uppvärmning (»hotell»

helastning). Vid full fart (båda hu'~bingeneratorerna i gång) 

erhölls ·en hastighet av 19,G2 kn·op (mot beräknade 19) vid 

ett propellervarvtal per min. av 113. OljeföTbrukning.en vid 

181,4 knop, 13,3·0'0 axelhkr. W3,:, vjm. uppgick till c:a 0,27 

kg. per axelhkr. för turbinerna ensamt. Samtl'iga manöver

prov rutföllo synner-ligen gynnsamt. Fartyget gick mycket 

stadigt och inga slmkningar förmärktes i passagerar·eavd.el

ningarna även under de svåraste förhållanden. 

Av intresse •är att oljeförbrukningen vid 21,00<0 ton de

placement .och 1•6,5 knops fart beTälknats uppgå till endast 92 

lon per dag, medan motsvarande siffra för två andra P. & 0.

fartyg »R•anchi » och »Ranpura » med 17,800 ton vid 16,H 

knop utgör l 3·6 ton per dag. 
De goda resultaten med » Viceroy of India» hava föran

lett P . & 0.-rederi·et att förse ytterligare två linjefartyg 

»Strathnaver» och »Strathaird » med turboelektri•skt maskineri 

för 28,000 ahlc v•ardera. Även dessa leveranseT utföras av 

The British Thomson-Houston Co. Ltd. 

Av det föregående torde framgå, att den elektriska far

tygsdriften numera på fullt allvar upptagit konkurrensen med 

den »direkta» pr·opellerdriften hos världens ledande sjöfarande 

nationer. I dc flesta fall torde en vis1s ökning av anläggnings

kostnaderna gent·emot drift cliPeld eller med mekanisJ{ utväx-

1ing mella·n primärm·askineri och prope'ller ej kunna undvikas. 

Dessa merkostnader torde vara oTSaken tiH att dc stora rede

Tierna i Tyskland, där intresse för elektrisk fartygsdrift inga

hmcia saknas, hittills ställt sig avvaktande gentemot den elekt

riska drift en. En förbättring av det :ekonomis'ka läget kan 

fäTutsättas även i Tys·kland låta detta intresse komma till 

mera synbara uttryck. 
V•ad förhålllandena i vårt ·eget land angår, hava frånsett 

ubåtar och de förut nämnda an•läggningarna med Ljung-
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strö.mstJurbincr hittills inga elektriskt drivna fartyg färdig

byggts. Först under de senaste åren hava förhållandena här

vidlag ändrats genom påbörjande av det kraftigaste diesel

e1e'ktriska fartyget i världen st·atsisbrytaren Ymer. En när

mare Tedogörelse aY detta fartygs till:blivelsehistoria och en 

kortfattad beskrivning av dess maskinanläggning synas därför 

vara motiverade. 

statsisbrytaren Ymer. 

Vår första statsisbrytare Atle, till viHwns byggande 19·24 

års riksdag beviljade de erforderliga medlen (2.,100,000 •kr. ), 

blev färdig på nyåret 192•6. Under de första åren där.efter 

visade den sig väl kunna utföra de ar<betsuppgiftcr, som läm

nades den. De 'Svåra isförhållanden, som uppstodo vid våra 

kuster i februari och mars månader 19·29, under vilka farvatt

nen i söder och öster hl>Oc·kerades av isen, och som förorsa

kade stora förluster och olägeneter för sjöfart, handel och 

industri och hotade att avspärra landet från des.s förbindelser 

med rutlandet, visade emellertid, att under stränga vintrar en 

statsisbrytare vor·e .otillräcklig och att en förstärkning av lan

dets isbrytareberedskap var nödvändig. För utredning av frå

gan .om huru dessa krav skulle på lämpligaste sätt tillgodoses 

tiHsattes av Kungl. Maj :t i mars 1929 en sakkunnig kom

mitte av ·sex personeT, representerande sjöfarten, import- och 

exporthandeln, kommerskollegium och flottan. De sa'ldmn

niga avlämnad e i februari 19·30 sitt hetänkande. I detta sam

manhang må av de frågor, ·som detsamma behandlar, endast 

berör·as de, som angå det nya isbrytarfartyg-ets tYJp, storlek, 

maskinsyst.em, maskinstyrka och anskaffningskostnad. 

rf'ypen .borde enligt de sakkunniga i första hand bestäm

mas med ·hänsyn ti>ll önskemå,let att Iförstärka statens isbry

taremateriel så, att ökad trygghet vinnes mot lUpprepande av 

192.9 års isspärr vid och utanför de södra delarna av landet. 

Endast i andra hand borde hänsyn tagas till ev·entueH använd

ning för längre uppehållande av vintersjöfarten i Norrland. 
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Isbrytaren borde därför vara av verkligt kraftig typ med stor 

mas1kinstyrka och sådan br,edd och däremot svarande längd, 

att d·en :lrunde effektivt 'assistera fartygstrafiken. Den erfor

derliga bredden föreslogs med hänsyn dels till de svenska han

delsfartygens under senare år stigande breddmått, dels till· 

pansarskepipens av »<Sverige »-ty;p ·motsvarande dimensioner tiU 

18,6 m. För att kunna hålla en jämnbred och ren ränna åt 

efterfölj ande fartyg borde isbrytaren förses med två akter

propellrar, varigenom även ökad ;manÖv·crduglighet kunde på

räknas. Djupgåendet borde för att fartyget skulle kunna ar

heta i Flintrännan och andra mindre ·djupa farled er ej över

stiga 6,4 vid normala bränsle- och andra förråd . 

Vad maskinsystemet å den nya isbrytar·en angår bör er

inras, att redan 1 samband med »Atles » byggande förslag fram

kom att för farty;gets framdrivande förse det med dieseielekt

riskt mas'kineri. Förslaget väckte intresse såväl i Marinför

valtningen som i Kommerskollegium och Lotsstyrelsen, vil'lm 

myndigheter i avgivet gemensamt utlåtande förklarade sig 

anse ett dylikt isbrytarefartyg ur såväl teknisk som ekonomisk 

synpunkt erbjuda stora för.delar •och även havra erforderlig 

driftsäkerhet. Då ·emellertid. det för fartygets byggande an

visade anslaget var beräknat för ängmaskineri och alternativt 

infordrade anbud å fartyge t m ed dieselelektriskt maskineri 

överskredoden till disposition stående summan, måste tanken 

på att rutföra »Atle » för dies·elelektrisk drift uppgivas. 

Den utveckling av den elektriska farty.gsdriften , som efter 

), Atles » bygga nde ägt rum i utlandet, gjorde alt uppmärksam

h eten från börj an a v utredningen riktades på möjli gh eten av 

cless apterande å den nya s ta tsisbrytaren. Det försl ag till fa r

tyget, som på de sakkunnigas uppdra.g utarbetades av ingenjör 

O. R. von Sydow och marindirektör I. Falkman, avsåg en is

brytare i huvudsaldig överensstämmelse med den typ, som 

företrädes av den finsira »Jääkarhu», och med tre olika altf:r 

nativ f ör framdrivningen nämligen I: ol}eeldat ångmaskiner), 

II; direktkappirat dieselmaskineri, III : dieselelektriskt maski

n er:i. Prelimi.nära kostnadsuppgifter å fartyget enligt vart-

-45-

dera av dessa alternativ infordrades ·genom Marinförvaltningen 

från svenska och utländska varv. Anbuden granskades och 

bedömdes för de sakkunnigas rä•kning huvudsakligen av di

rektör Fal'lunan. Enligt anbuden skulle fartyget kunna byg

gas på svenskt varv och av svenskt m 1aterial för nedanstående 

lägsta pris: 

alternativ I med ängmaskineri .. . .. . . . . . . . . . . . . . . . 3,740,000 kr. 

» med dir·ektkopplat dieselmaskineri 3,6r50,000 » 

» III med dieselelektriskt maskineri . . . 4,000,000 » 

A v de tre alternativen ansåg iF. 'a t t allt. II ej borde ifrå-

gakomma, huv.udsa.Jdigen därför att om1<.astbara dieselmotorer 

vid 'Så täta maskinmanövrar, som ifrågakomma på en isbry

tare, ·ej äro lämpliga och att deras största fördel, den låga 

rJ:wänslcförbrukningen och därmed följande stora aktionsra

dien, i det c11ärmastc lmn vinnas även med det dieselelektriska 

maskineri et. Definitiva anbud rbordc därför under i stort sett 

samma förutsättningar betråfiande storlek, maskinstyrka, an

tal .propellrwr m. m. infordms på såväl ångmaskin- som diesel

elektriskt drivet fartyg, varvid det senare alternativet ansågs 

fördelakligaTe ·och förordades till utförande. På grundval av 

de preliminära anbuden berä·lmades .kostnaden för fartygets 

byggande kunna hållas inom ·en summa av 3,40·0,000 kronor, 

vilket av alternativen I och HI som än valdes. 

Med anslutning till denna mening föreslago dc sakk'lmniga 

i sitt bef:..:1.nkande, att den nya isbrytaren borde besitta föl

jande huvudegenskaper: 

•en bredd i KYL på O av minst 18,a m. 

ett dj upgå·e·ndc m ed normala, d. v. s. ej fulla, bränsle- och 

andra förråd a.v högst 6,4 m. 

en masl<instyrka u ppdelad på tre lil<a stora propeller

mas'l<iner av 

Yid norma•l gång 
vid forcering .................. . 

c :a 7,500 ihk. 
)) 9,000 ~> 

Ö Y er d·e sakkunnigas fö·rslag avgå vo bl. a. Marinförva1t

ningen och Kommers1wllegium yttrra nde till Kungl. Maj :t, var-
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vid Marinförvaltningen bl. a. sade sig anse, att ett dieselelekt

riskt maskineri ej blolt vore möjligt att utföra på ett tekniskt 

fullt tillfr.edsstä.lJa.nde sätt, utaa1 även innebure så slora för

delar för e tt :is'brytarefartyg, att man såvitt möjligt borde in

föra det å den nya isbrytaren. 
:J mars 1929 framlade Kung.!. Maj :t proposition till Riks

dagen angående anskaffande av ett statens isbrytarefartyg n:r 

2. Den anslöt sig vad fartygets ty;p och anskaffningskostnad 

beträffar i huvudsak till de sakkunnigas förslag. Med det de

finitiva stånclpunkt::; ta,gandet till frågan , huruvida fartyget 

skul~le förses med cliesel>elektris'kt ma·s·kineri eller med olj e

eldat ångmaskin·eri, borde emellertid t. v. anstå för närmare 

utredning. 
:Riksdagen b eslöt i enlighet härmed, varefter Marinförvalt

ningen fick i uppdrag att i samråd med Kommerskollegium 

verkställa utredning rörande lämpligaste typ en av framdriv

ningsmaskineri för den nya statsisbrytaren, som senare erhållit 

namnet » Ymer », äve.nsom att på grundv.al av depna utredning 

och isbrytar·esakkunnigas förs'iag m. m. uppgör.a och till Han

delsdepartementet inkomma med av ·erforderliga ritningar och 

tillhörancl1c specifikationer åtfölj t definitivt förslag till far

tyget. 
I cnli.ghct med detta uppdrag vidtog.os å Marinförvalt

ningens ingenjö•r.avdelning omedelbart åtg·ärder <för införskaf

fande av uppgifter dels om dieselelekhiska framdrivnings

maskinerier, som blivit insaUa och prövade på vissa• uliländs'ka 

fartyg, del s från svenska varv och verkstäderr rörande vikt och 

kostnad av såv,äl dieselelektriskT som ångmas·kineri för den 

planerade statsisbrytaren, samtidigt som arbetet påbörjad e s 

med uppgörande av konstruktions- och inredningsritningar, 

vikt ·och balansberäkningar, linjeritning, specifikation m. m. 

till den nya isbrytacren. Vid deUa konstruktionsarbete hade 

ingenjöravdelningen tillf.äU.e konferera med »Atle»s flerårige 

befälhavare, kapten Harrg Koch, s·om även anlitats av isbry

taresakkunniga såsom nautiskt sakkunnig. 

I den begärda, den 28 november 1930 avgivna utredningen 
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angående lämpligaste typ för framdrivningsmaskineri anslöt 

sig MarinförvaJtningen till ishryta'l·esakkunnigas menin g, att 

valet :borde stå mellan oljeeldat kolvångmaskineri och diesel

eJ.e,ktriskt maskineri. Maskinstyrkan föreslogs att faststäHas 

tHl vid normal gå•ng c:a 7,500, vid forcering 9,00.0 ind. ång

maskinh'kr. eUer därmed jämförlig maskinstyrka medelst an

nat driftmraskineri, uppdelat i båda fallen på tre olika st·ora 

propellermaskiner. Med hänsyn till dieselmotorernas från 

ångmaskinernas avvikande arbetssätt ansågs denna bestäm

melse böra för dieselelektrisk överföring medföra krav på, att 

en normal, sammanilagd effekt av 9,000 eff. hkr. skulle av de 

för fartygets framdrivning avseelda di·eselmotorcr.na kunna 

överföras till dc elektriska gen era torerna, för att en lika slor 

propelleraxelelield i båda fallen skmlle erhållas. Som i det 

följande ska:ll visas, kan det dieselelektriska maskineriet, även 

om hänsyn ej tages till dess Öv·erbelastningsförmåga, utveckla 

sin fulla effekt icke blott vid de tillfällen, då ett ångmaskineri 

verkligen kan giva motsvarande eff·ekt, d. v. s. vid gång i öppet 

vatten, utan även vid isbrytning ·eller gång i isfyHt vatten. I 

ver.Idigheten t·orde denna formulering därför giva ·en för isbry

tarefartyg utnyttj-bar högre maskineffekt än ångmaskiner:iet 

skulle k unnat prestera. 
Av Marinförvaltnin gen Jämnades i dess utredning en kor

tare översikt av den ·elektriska fa1'tygsdriftens utveckling, sär

skilt vad beträffar den chcselelel<triska, varvid bl. a. omnämn

des det 1927 byggda amerikanska :kustbevakningsfa'l·tyget 

»Northland» m ed ett dep·lacement av 2,050 ton och ett maski

neri av 1,.000 axelhkr. Fartyget är avsett för operationer i de 

arktiska farvattnen, A1laskas nordvästra kustområde, där det 

arbetat sig fram i mycket (enligt uppgift upp till 20 fot) tjock 

is, ut-an att maskineriet lämnat någ.ot övrigt att öns'ka beträf

fande driftsäkerhet. 
.Sed'an •nyssnämnda utredning blivi:t slutförd, och Marin

förvaltningen på grund av densamma •och efter samråd med 

Kommerskollegium förordat dieselelektris-kt maskineri för den 

nya isbrytaren, bemyndigades Ma'l:införvaltningen att från in-
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hemska, ·eventuel l t även utländska varv och verkstäder infordra 

bindande anbud å byggandet av eH isbrytarefartyg med diesel

elektriskt maskineri. 

Sedan konstruktionen av den nya isbrytaren blivit genom

arbetad samt hwvud'ritningaT, kontraktsföTSlag och specifika

tion uppgjorts, utsändes i ·början av februari 1931 anbuds

frågan 1till svenska varv .och verkstäder rörande denna nygg

nacl. Anbuden infordrades enligt tre alternativ: 

All. I: fartyget i dess ·helhet; 

» II: propellermaskineriet med tillhörande hjälpma-

s1dner och 

» JII: fartyge t med undantag av propellermaskineriet. 

I anbuden s•kulle bl. a. uppgiVlas den prisreduktion, som 

er b j öds, om Yisst mwterial medgåv·es vara av utlän-dsk till

Yerknin g . 

.De sedermei'a inkomna anbuden lågo så till, att det blev 

erforderligt att på ett eller annat sätt sänka ansl<.affnings

kostnaden för att bringa den inom anslagets ram (3.,4-0.0,000 

kr.). Sedan därför en del fören'klingar företagits i fråga om 

fartygets utrustning och specifik,ati.onen ändrats i enlighet 

därmed, utsändes nya anbudsförfrågningar. Ej heller dessa 

gåvo avsett resultat. Scdan anbuden förkastats och yt.terli

g::ne förcnkilingar vidbgits i specifikationen, utsändes anbuds

förfrågningar ånyo. Då de :härpå grundade a nbuden inkom

mo, 'befanns det 11ägsta anbudet yara ingivet av /(ockums lllc

kaniska verkstads A k tiebolag i Ma•lmö med elektrisk utrust

ning från A•SEA i Västerås. Priset var nu så pass reducerat, 

aH det möjligg'j orde byg.ganclet av den nya isbrytaren av be

viljade medel i enlighet med uppställda fordringar och med 

de i d'et dieselelektriska maskineriet ingående dieselmotorerna 

·av fyrta•kttyp samt med användande av i huvondsak svenskt 

material. Detta anbud avsåg aH. I, d. v. s. fartyget i dess hel

het. En uppdelning av leveransen .efter alt. Il och aH. IU ställ

de sig enli.gt ile ingivna anbuden dyrare. 
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På grund härav slöts kontTakt, den 10 juli 19·3·1, mellan 

Marinförvaltning.en ·och Kockums verkstad om byggandet av 

vår nya s-tora .statsisbrytare » Ym,er» att lev·ereras redan den 1 

december 19·32·. 
F ig.l visar en sammanställningsritning av »Y mer » enligt 

k·ontra1ktsvitningarna. I det följande ·lämnas en kortfattad be

skrivning av fartyget huvudsakligen vad dess fr·amdrivnings

maskineri ·och övrig el·ektrisk uti1ustni:ng angår. Först tord~ 

dock en tf.ramstäHning av de s'käl, smn för de utredande och 

verkshällande myndigheterna, väsentligen isbrytarsaldmnni@a 

och MarinförvaHningen, varit avgörande för d·en diesel:elekt

ri's·ka driftens förordande, kunna vara av intr·esse. 

(Forts.) 

Tidskrift Sjöväsendet. 4 
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Meddelanden angående främmande mariner. 
Mc•ddclande från Marinstabens Utrikcsavdelning. 

(Decemlwr 1932.) 

Storbritannien. 

slagskeppens skjutningar lllt'd pjäsernas egen ammunition ti ll

går så, att skjutningen äger rum med C'tL vf'rkligt slagskepp under 

gång såsom mål. Genom infö randet av ett bestämt fe l i sidsättning

Pil förfaras salvorna c:a 1,00G- yard s fö r eller akter om målet. Träf

farna bestämmas genom neclslagsohsNvationcr från målfartyget. (Be

svärHt med mål inbesparas härigc·nom och skj utn in garna kunna äga 

rum mot mål under g i'mg med hög fart.) Viet elen sista skj utn ingen 

mPllan »Nelson>> och »Rodney» i okt. 193:2 öppnades elden på 25,000 

yards avstånd. 
(Proc., decembe r 1932.) 

Amerikas Förenta Stater. 

Marinbudgeten 1932133 lwlöpcr sig pil 317,585,591 dollars, vilken 

summa är 40,7 milj. mindre iin närmast föregående . Av budgetsum

man åtgå 24,1 milj. cloll. fö r fartygsbyggnader och 25,2 milj. för ma

rinens flygväsencle. 
(Marine Rundschau, clPcPmber Hl32.) 

C:a 70 % av marinbuclge,ten utgöres av personalkostnader. Flot

tans personal uppgår till 90,000 man, Marine Corps till 15,000 man 
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och elen civiJa personalen till 45,000 man. 

omkring 233 milj. do]]. 
Avlöningskontot rör sig 

(Proc., december 19'32.) 

Dc nya jagarna bli stöne iin .aJia fö regående. Med en längel 

överallt av 341 fot bh dc c:a 26 fot längre än de ,.Id· ·· . 

Bredden blir ÖvC' r 34 f t 1 1. ·" a . re jagarna. 

. . .o oc 1 CJupgaendet något mer än 10 f t !,.] -

tJons t· a~b:n vid >>c ruising speed, komnwr att uppgå till .min~t · 6 
~O~~ 

Bestycl:n~n~en komm~r att bestå av fem st. 12 cm. kan. (40 kal.) av 

ny ty. p , fyu automat1ska lv. kan. (50 kal.) och åtta F3 . t . l 

tb. t"'Jl] . " · v cm.s orpec-

t~ .er ~pps · ~ c a l tva 4-gruppcr i midskpppslinjen. Okningen av 

ar tJ Ile t Jet på torpeclbestyckmngcns bekostnad (förut 12 t b ·) f ... 

modas ber o tt l · u er m

~ pa, a" cc nya Jagarna avses att kunna fyl la även vissa 

kr~•ssarupg1ftcr. 

(Proc., december 1932 .. ) 

.Anbud hava inlorchats 11å E'D 10 00 , O-tons kryssare med 20 cm :s 

kan. för C'D kostnad av c :a 17 Jtl.Jl .i. J 11 ,, c o . och färdig 1936. 

(Proc., december 1932.) 

Japan. 

.. _\'la rinrninistc rict äskar GGO milj. ven fö r buclge1·'r·ct 1933 "4 

nara 3 ,o • • å ·· ·" -v· 

gangc-1 s mycket sorn .för löpande året. 200 mi lj y t ·· . ' 

el~ n~rmala utgifterna för övningar och underh·'tll. 970. ll~nl. u.g1~r a 

dor lm p. t d · ' · - 1 1 J. as ~as 

P . •• rovemcn., a:1 replacement of annaments» och c:a 75 mil· 

åtgd for mandsc lmnska och Shangha i-expeclitionerna. J. 

(Proc., december 1932.) 

Frankrike. 

.. Beträffande de nya flottiljledarnas farter 

h?gsta fart 43,4 knop, högsta uthållighetsfart 

VId dcpJ. 2,646 ton och 78,000 hkr. 

nwddelas: Cassa rcl 

(3 timmar) 42,9 knop 

Gerfaut, högsta fart 42,3 knop. 
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Tartu, högsta fart 41,2 knop vid 77,700 hkr., högsta uthållig

hetsfart (8 timmar) 38,58 knop vid depl. 2,700 ton och 69,000 hkr. 

Byggandet av två nya ubåtar har beordrats. De erhålla ett de

placement på 1,500 ton och komma att bliva av samma typ som 

»Promethee». 
(Proc., december 1932.) 

I 1933 års budgetsförslag har bl a. upptagits en summa 20 milj . 

francs, för färdigställande av elen nya sjökrigs~kolan i Brest. De

puteradekammarens finansutskott tillstyrker 15 milj. francs. An

slaget skulle erhållas på finansbuclget.en. Man hoppas få skolan fär

dig 1934. 
(Le Yacht, 3 december 1932.) 

Krigslagarna för den franska mar inen hava seelan ett par år 

tillbaka varit under omarbetning. Det nya förslaget, vilket gran

skats av kammarens marinutskott, föreligger för fastställande. Den 

gamla lagen, vi lken daterade sig från år 1858, utmärkte sig för stor 

stränghet. Den dömande myndigheten utgjordes i densamma aY 

krigsrätter samman~atta av officerare. Aven brott mot allmän rätt 

kunde falla under krigsrättsdomvärjo beroende på var och av vem 

brottet utövats. Den nya lagen förutser en särskild fredsorganisation 

och en krigsorganisation, vilken sena re huvudsakligen ansluter sig 

till den gamla organisationen. I fredstid komma det stora flertalet 

mål att handläggas av permanenta marina domstolar, i vilka rättens 

ordförande och vice ordförande äro civila. Straffen hava i hög g rad 

mildrats. 
(Le Yacht, 10 december 1932.) 

Beträff:11ndc slagskeppet Dunkerque ha följande uppgifter n u 

offentliggjorts. Huvudartillerict, beståcucle av 8 33 cm. kanoner 

uppställes förut i två överhöjda kvadruppeltorn. Medelsvåra artille 

Tiet kommer att utgöras av Hi pjäser. Dessutom föras ett fyrtiotal 

luftvärnskulsprutor. Skyddet omfattar vertikal och horisontalpansa r 

samt undervailtensskydd. Provturerna beräknas äga rum i slutet av 

år :1936. 
(Le Mon. de la Flotte, 22 december 1932.) 
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Italien. 

Fascistregimen har nu varat i 10 år. U el • . 

flottan tillförts 11 större och medelstora kr ssar: er denna trd har 

byggnad och nästan färcli a) 28 . . _Y.. (4 dessutom under 

o g ' Jagare, 1o latta kryssare eller ~ 

nare och 40 ubatar. Ehuru svagt sl- dd d .. . l pa-

i stånd att tillryggalägga distansen,yt 'lla n ~bar ol <:ry.lssarna snabba och 
l ,_,.r ra ar e ler p ·t s ·d h 

åter utan bränslopåfyllning. 
01 ar oc 

Byggnadsprogrammet 1932--33 har på bör. ats . 

nen av 2 kryssare på vardera 7 000 t r 2 J m;cl konstruletro-

t . f tt . ' on oc l torpeclbatar. Program-

me mne .a a t 29-30,000' ton nytt tonnage. ~ 

(The Navy, januari 1933.) 

Polen. 

Följande kungörelse o l 
utfärdats. angaenc e sjö·territoriets utsträckning har 

1. Sjötorritoric{ begränsas av en lin 'e so o ... • 

tänkes dragen parallel lt med l il' . J ' m pa 3 SJOmrls avstånd 

vatten till punkten N 54o . 28':u~ . ~~~e~O~c~O~ränslin.~e~ för inre far

punkten N 54 o 27' 51" O 17o "4' å k och danfrån 27oo till 

' " P usten. 

b 2. Puch-bukten, begränsad av en linje mellan Hela och Radlo, 

et r aktas såsom inre farvatten. . 

3. På ett avstånd av 6 ... 'l f . o 

denna går gränslinjen f" . l SJOlllJ :.ran kustlinjen och parallellt med 

inom vilken staten l ot .~.on a~gransande zonen (tillsluttende zone) 

t ill kustförsvaret. can utova sma suveräna rättigheter med hänsy~ 

4. Polskt tullfarvatten b "' ,. . . 

mils avstånd tänkes dra. e"'r ansas av en hnJe, som på 6 sjö-

fö. · . ' gen parallert med kustlinjen och .. l' · 

l lille farvatten Här f" . . grans lllJen 

som kuna bliva e~ fö{jda:v o~ogtl:~pas dlock .oj. de övriga rättigheter, 

5 .De .. es amme ser l m ternationella avtal 

· suverana "tt' h t 
· 

toriet ino d r~ rg e er, som staten kan utova på sjöterri-

' m en augransande h · . 

samma omfattning t" å .. zo?en oc .. r tillfarvattnet kunna i 

den som under vatt:n;~::. s val l luften over berörda vattenområ-

(Dansk Tfs, december 1932.) 
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Finland. 

De nya pansarskeppens 23,4 cm :s kanoner få en elevationsvinkel 

på 50° och en skottvidd av 30,000 m. 
(N. T. S., december 1932.) 

Jugoslavien. 

En se ri e nyanläggningar vid örlogsstationen Spalato äro av
slutade. .Man blir därigenont i stånd att bygga lättare fartyg och 

kryssar P inom J ande t. 
N uvarande byggnaclsprogra m ska ll vara genomföd 1.936 och ,om-

fattar: 

2 st. kryssare, 3,000 ton. 
10 >> jagare, 900 ton. 
1.0 >> ubåtar , 500 ton. 
1.2 >> torpedbåtar, 200 ton, samt 

2 minutläggare och 30 rnotortoi·pedbåtar. 
(N. T. S., december 1932.) 

- 5& -

Innehåll i åtskilliga maritima och krigsveten
skapliga tidskrifter. 

Hustningsbegränsn i u g. 

NedrustningskonfcrensPn Jebr.-juli 1932. Krigsvet. alc:s handl. och 
t idsk r. hihäf tP 1 n:r 7/32. Innehå ll er följande kapitPl: 

I. Konferensens förbercdandl' m. m. 
IL LantstriclskraJtcrna. 

III. Sjöstridskrafterna. 
TV. LuftstridskraJterna. 
V. Sammanfattning. 

Bilaga 1. Presidenten Hoovers instruktion ti ll U. S. A:s 
del egation. 
Bilaga 2. RPsolution, antagen av den allm. kommissionen 
den 23 jul i 1932. 

Baseriugsfrågor. 

Some naval aspPets of the war dept question. Captain Dudley IV. 
Knox, U. S. N a vy (RctlrPd). Proc. maj/32, s. 685-88. En re
dogörelse för den stratPgiska betydelsen av de tyska kolonier 
Eng·lancl och Frankrike erhöllo genom VersaillefrPden. En del 
av dessa kolonier äro av mycket stor strategisk bctydel~;~e för 
Amerika. Förf. anser att vissa av dessa kolonier böra lämnas 
till Amerika mot en avskrivning av skulderna. Mycket läsvärd 
ar tikel. 

Repoir ships advancc bascs, and JlPct mobility in war time. Cap
tain Carl P. Jcssop, U. S. Navy (Retired). Proc. aug./32, s. 
1138-,12. Redogörelse Eör dc amerikanska flytande och fasta 
baser i Europa under världskriget. 
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Sjökdget i allmänl.et. 

The influence of sea power on american colonial wars. Frank. W. 
Morrell. Proc. juni/32, s. 260-64. Förf. påpekar att detta in
flytande icke kommit till sin rätt i historien, sannolikt beroende 
på att några större operationer icke ägt rum i förhållande till 
striderna till lands. Förf. redogör för inflytandet. 

Washington views naval preparedness. Captain Dudley W. Knox, 
U. S. Navy (Retired). Proc. aug./32, s. 1103-9. En undersök
ning av Washingtons synpunkter ang. sjömaktens betydelse. 
Uttalanelen av Washington citeras. Nutiden~ pacifister borde 

läsa art.ikeln. Läsvärd. 

The influence of history upon sea power. Lieutenant comm. L. F . 
Safforcl, U. S. Navy. l'roc. aug./32, s. 877-86. Omfattar föl

jande avsnitt: 

1. Aror och segel (-1815. 
2. Från segel till åror (1816--65). 
3. Sjömaktens förfall (1865-Hl1,1). 
4. Sjömakten vicl sin lägsta ]Junkt (1914-18). 
5. Sjömaktens renässans (1918- ). 
Exempel anföres för de olika perioderna. Läsvärd artikel. 

Högsta luigsledningen. 

Några interiörer från det operativa samarbetet inom ententen aug. 
1914-dec. 1917. H. Kellgren. Krigsvet. ak :s hancll. och Tidskr. 
4. häft,/32, s. 115. Redogör med stöd av Field-Marshal Sir Henry 
Wilson's dagbol<santeckning:.a· för det operativa samarbetert. Slit
ningarna och divergenserna voro talrika och stora. Mycket 

läsvärd. 

Sjöta.ktiken i allmiinhet. 

Command, U. S. Navy. Rear admiral J. W. Greenslade. Proc. ju
ni/32, s. 805-22. Behandlar den högre bdälsföringen till sjöss 

och omfattar följande avsnitt. 

A. Föroret 
B. Befälsföring. 

1. principer. 
2. funktioner. 
3. ar hetsmetoder. 

C. Grundsatser för stabsorganisation. 
D. Uppgift, t ,yp och organisation.· 
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A new type for the navy. Lienterrant J. U. Ladcman, jr. U. S. Na
vy. Proc. juni/32, s. 865-Gf:l. Redogör :för elen verksamhet som 
tillkommer jagarna i det modmna sjökriget samt föreslår en 
ny typ kal lad »protecton> med uppgift att skydda slagfartygen 
mot luftanfall och anfall av u-båtar. 

Enterprise in naval tactics. Lieutenant-Comm. J. D. Preutice. R. 
U. S. I . aug./32 n:r 507, s. 5R9. Förf. framhåller att de största 
segrarna under segelfartygstiden vunnos då den sedvanliga lin
jetaktiken övm·gavs. Den moderna taktiken liknar i mångt 
och mycket segelfartygstaktiken och kräver även elen ändring 
för att framgång skall vinnas. 

Eldledning. 

Die erste Salv('. Kapitänlcutnant Plath. :M. R. juli/32 7. h~ift . , s. 
316-19. Behandlar betydelsen av tidig eldgivning och under
söker betingelserna hädör. Innehåll er följande avsnitt. 

A. Under mörker. 
B. Under dager ,och normal sikt. 
C. Under dager och dålig sikt. 

Grafiske Skyclekort · Premicrlajtnant O. H. Arentoft. D. :r. 8. 
sept./32, s. 395--4:25. Artikeln ii.r hämtad frän Dansk Artilleri
tidskrif't, april 1932, såsom varande av intresse för de danska 
sjöoHicerarna på grund av flottans övertagande av de danska 
kustfästningarna. Omfattar följande avsnitt. 

A. Skjutkortcts kartografiska princip. 
B. Kurvornas karaktiiri stik. 
C. Kurvornas praktiska värde. 
D. Annan form för kurvorna. 
E . Kurvornas geometriska konstruktion. 
F. Bestämmande av målets läge. 
G. Observationer. 
H. Skjutkortets anvii.ndning. 
I. Skjutkortets användning vid fältartilleriet. 
Artikeln förtydligas av beräkningar och figurer varjämte 

lämnas r edogörelser för några skjutningar, vuvid korten kom 
mit till användning. Läsvärd artikel. 

Zielschiff oder Schiessen mit seitlich vertegtcm Treffpunkt. Fre
gattenkapitän Witschetzlig. M. R. sept./32, s. 395-99. Påpe
kar fördelarna med skarpskjutningar med »sidoförlagd>> träff
punkt uneler krigsövning vid engelska flottan innevarande år. 
]<öd. anser emellertid att clct fjärrstyrda målfartygets alla för-
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rklnt· .i c ke upnås, nw n att metocl cm vid lämpliga tillfällen bör 

komtn a iill an vä ndning. Läsvä rd a rtikel. 

Torpcdcl'. 

T he Brcnnan toqwdo. Brigadir-' r-G<'nt•ral W. R a. ke r !J rown. R. U. 
S. I . a. ug. /32 n:r !)07, s. 5!)2. l ans lutning till mr Hn•n11an s n~·

ligl'n inträffade f rå nl'ä ii P (han va r töclcl 1852) åtPrgives h är 

en ko t·t hi storik öve r HrPmlan-to rpedPns utv<•c k lin g och df:'ll 

roll drnna torped SJWia t i Englands kuströrsvar. 

U båtar i allm_änhet. 

Th e wc·apon or 1lw wr ak. Aclmiral Si r Hrrbed vV. Ri.chmond. R. 
U. S. l . aug./32 n :r G07, s. 497. Fö t·l'. gå r tillrätta med satsen 
att uhåtr·n iir f'tt lämpligt vapPn Hir elen svagP. 

Luftkriget. 

J\n anah-s is of thP air IIWn aet·. Cunnn andP r Roljih r . Parker, U . s. 
Nav.'·· L't·oe. maj /32, s. 649- 62. Artikeln e rhöll hcclranclr om

niimn a ncle såsom tävling3sk ri i't 1932. 
EU ,-apens dJckt lll'ro r på proclukten a v följande fa k-

torrr: 
1. Yörstörand<• Yr•rkan. 
2. Eldltastigl1ct. 
;). TräHsäknln·t. 
4. Anta l. 
.). A n v ä n el b a rlw t. 
G. Sårbarhet och. 
7. S kottvidcl. 
D< · o lika faktorernas inve rk an be ltandlas. T,äsvä rLl artikel. 

Tlw fighte r t.actical unit fo r hom c ddencc' . Squacl ron Leadcr H. V. 
Row l<' ~· . H. L·. S. l. a ug. /32 n :r ii07, s. 598. Förl'. väneler sig 

mot d<·n a,· \Ving eo tttmander fndn'ws i Pn tid igare artikPI 

rekomm<' ndPraclP me tod<·n Dtt använda. p a ret i. stä ll rt för grup

pen om h<· sorn s trids<·nlwt. St ri ciS<'n l! eten bör vara den en

skilcla shicl smaskin ens samve r·kanclP ttt rcl andra genom »orga

nizPcl individua li t.n>. 

Flygets nayigeri ngstjii n st. 

Some matl'rirl asvt>cts o[ air n avi gation. :LieutPnant commandf:'i' 

L. D . Wl'hh V. 8. Navy. Proe. sept./32, s. 1285-92. Påpekar 
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svårigltd<' rn a vid luftna\' igl' rin g ocit nöcl vändighPt('D av vissa 

s peeial i nst rutn.<·nt samt redogör Iör <'11 del sådana orh deras 

anviindning. 

Uadio. 

Entwicklung d< ·s i::il'l·Junkwesv ns. Postr a t R llurnun g Kapi tänlPu t

nant a. D. M. R juli /32 7. häft. , s. 308-316. För !. r edogör 

rör r adions utveekling oei L s tå ndpunkt vid mitten av å r 1932 

med särskild l1iinsy n till fö rhålland pna vid tvska ku s ten oeh 

omhorcl tyska fart\ g . Läs d r d. 

N a vi ge l'ingstjä nstcn. 

Anothr r sta t· l'incl<·r and spoti (·r. E. B. Collins. Proc. jun.i/32, s. 

887-92. R edogör rn ed l' -' ' 'tnpcl tör l'll nt etocl att bestämm a 

stjä rnornas lägf:'n. 

Telling tlw tim e h~- th e stars. 
Proe. juli /32, s. 1038-40. 
tillhjä lp av s tjärnorna. 

C.:ap tain ,1. F. L-l c· ll\\'eg, U. S. Nav\·. 
En metod att bPstämma ti.clen med 

Sonw ad ditional uscs fiir H . O. 211. Lientc·nan. t Art. A. Agcton, U. S. 
Nav~·. Proc. jul i/32, s. 1029- 37. Rl•clogör för metod 'fö r astro 

nom isk nav ig·:olt ion. :Förty dl i g·as a v -rig urc· r, diagram och exem

pel. 

trb<'r die Ankl' rungvn des >>Mf'tt•on; auf g roSS<'n Mecrestiden zu cli 

rPktPn S1ronlnwssungl'n. Konte rac1tn it·a l a. D. Dr. 'l1. e. F . 

Spi ess. M. R. sept ./32, s. :.:iHfi-95. Rrdogörelse f' ör ankrings

anordningarna unele r mätningsl':qw<lit ioncn i Atiantrn 1923-27, 

va r v icl omk ri ng 9,000 tf' lllJWratur- oeh sa ltnt ä tningar på i run t 

tal '.!.7 o lika djup oclt 340 olika punk t<· t· utfördes. Omfattar 

följande avsnitt- : 

1. F'örul utförcia s lrÖtttlllätningar på störrP djup. 
2. ]~ a rtygs rön ·l s<·r v icl läng rp förankringstross. 

3. Djupl örank rin gsanordu ingar å >> UC'teon>. 

Artikt> J, som konttnc•r att Jor bsi-ilt as, l'ört.,·clJigas av i' igurer. 

Dbe r cliL' Ankc·ruHg<·n cl<-·s >> 'Mdt·or >> aur gTOSS<' n MeerPsti.c l'en zu di

rektc>n St rotT1 \I tessung< •J1. J\onteraclmiral a. D. Dr. h. o. F. Spiess. 

;y[. R. oki.i82, s. 4:"i7-64. Fortsfittn ing och sJut av a rtikel n i 
fö regåf:'nci <' häl'if'. Om fatt~ r följanek avs ni tt: 

1. Obse rv a tioner fr å n >>1\'f ett·o rs- a n karp la t se r. 
2. NoggTannlwtl'n vid ast ronom i ~ka obsPrvat.io)l(•r l'ör lä· 

gr•lJC'stäntningen. 
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3. Analytiska behand lingen av obse rvationerna, tagna på 

ankarplatserna. 
4. Praktiska förslag beträffande förankringsanordningar 

och obser vation(•ma på ankarplatserna. 

Meteorologi. 

Aerology and t he navy. Licutenant Arnold K True, U. S. Navy. 

Proc. aug./32, s. 1116-18. Behandlar meteorologiens betydelse 

fö r flottan. Ligger i sin linda 1Jc tl'fiiiande amerikanska flottan . 

.Atmosf acrens cirkulasjon og bruk av fronter till forfolkelse av luft

masser. Prcrnierlojtnant H. Lowzow. N. T. S. okt. /32, s. 369-
88. Redogörelse :[ör den met eorologiska vetenskapens hittills

varande utveckling och för närvarande gällande teorier. För

tydligas genom f igurer 

Gaskriget. 

Should poison gas be legalizNl. J~i eutenant cOJnmancler H. A. Gos
ne !J , U. S. Nav·al Reserve. Proc. ju]i/32, s. 1013-16. Polemi

serar mot amerikanska Cbemica l vVar:f:are Service's propaganda 

fö r gaskriget såsom varande det mest humana. 

FramdriYningsmedel. 

Elektri sk f'n' mclri lt av :fart0jer. Gustaf C. Dahl. N. T. S. nov./32, 

s. 492-513. U tdrag ur ett föredrag h å Il et i Sjomilitaere Sam

fund 1932. Omfattar fö ljande avsnitt: 
1. Inledning. 
2. Turbin-elektriskt maskineri. 
3. Diesel-elektriskt maskin eri. 
4. Användning ombord krigsfartyg. 
fi. Användning ombord handelsfartyg. 
G. Användning om bord andra J'artygstyper. 
7. :Maskineriets manövrering. 
S. Hjälpmaskiner. 
Artikeln kommer att fortsätas. 

SkeppsbyggnadSYerksamhet: Kryssa.re. 

Panzerkreuzer reclivivus. Eine Verglcichende Stuclie aus der Geschich

fp clt>s Kri egsschiffsbaus. Al0xa ncler Bredt. M. R. okt./32, s. 

449- 56. En jämförelse med W a.shingt0nkryssarens utveckling 

och elen äldre pan3arkryssarcns. 
(Forts.) 




