
1933.
96:e årgången.

Häfte N:r 9
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Årsberättelse i navigation och sjöfart. 
Avgiven av ledamoten Bouveng. 

(Forts. från h. 8, sid. 468.) 

Sjökort och Seglingsbeslcrivningar. 

I årsberätlelsen 1929 omnämnes, att enligt nådi gt brev av 

den 9 mars 1923 sjökort i skala l : 50.000 finge utgivas över 

s törsta delen av det svenska kustområdet från ö regrund litl 
Idefjord. Nämnda nådiga brev föreskrev därjämte utgivandet 

av en sammanhängande serie sjökort i skala l : 100.000 över de 

svenska lmstfarvatlnen, varemot för kustkor ten i skala l : 200.000 

j ck e bestämdes, i vilken u Is träckning de skulle utgivas. 
Genom nådigt brev den 12 april 1932 hava nya besläm

melser för sjökortsutgivningen utfärdats. 
Den svenska sjökortspor lföljen skall enligt detla brev 

bestå av 
l. översiktskort i lämpliga skalor. 
2. En sammanhängande serie kustkarl ÖYer de svenska 

kustfarvattnen i skala l : 200.000. 
3. Specialkort i skala l : 50.000 över området Nyland

Hårnösand och öregrund- Idefjorden med undantag för vissa 

delar av Blekinges och Skånes kuster. 
Specialkort i skala l: 100.000 där så erfordras, samt 
4. Sjökort över segelbara inlandsfarvatten ävensom spe

cialer och planer över hamnar och ankarsättningar m. m. i 
l ämpli ga skalor. 

Dessutom skall i mån av behov utgivas kustkort och spe
dalkort i lämpliga skalor över andra än svenska kuster i 

Östersjön. 

Tidskrift Sjöväsendct. 33 
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Slutligen medgives alt inom S. k. "ringade omr[tden" S;r\'äi 

3 m. som 6 m. landgrundkonturerna få inläggas varjämte sj ö
korten även inom sådana omdden fä fulls tändigas beträffande 
platser, lämpliga för uppankring av mindre farkoster, smnt 
passager, som omedelbart leda till s~tdana ankarplatser. 

Beslämmelsen om obligatoriskt utgivande av specialkort i 
s[tväl skala l: 50.000 som l: 100.000 över stora delar av kusten 
har härmed borlfalfit. 

l. öuersiktskort. De nuvarande översiktskorlen äro Hl 
givna i skalor varierande mellan l: 300.000 och l: 1000.(!00. 
För delar av Kattegalt och Bälten saknas översiktskort 

I planen för sjökortsutgivningen ingår bland annal l"rll·
nyandet av vissa av dessa kort, av vilka flere äro utgiYna i 
början av 1880-talet. Härvid hör - möjligen med undanlag 
för Finska viken - en gemensam skala tillämpas, ungefärlige11 
l: 500.000, och korlen beräknas för samma medelparallell, Yilke l 
skulle möjliggöra att genom en enkel reproduklions;\lgiinl 
sammanställa kort ÖYer vilka delar av de Sverige omgivande 
farvattnen man s;\ önskar, varjämte korten direkt sku lle 
kunna sammanfogas. Dessutom bör ett nyll ],or l utgivas Ö\ •·r 
Skagerack, Kattegatt, Öresund och Bälten. 

2. Kuslkort. Denna serie är redan nu fullständig. I nLtli 
av nyutgivning bör icke varje kort konstrueras efter eg(·n 

medelparallell ulan endast lvå medelparalleller användas Yid 
kortens beräknande, en för Botlenhayel och BoltenYiken sanll 
en för Östersjön och Västkusten. 

3. Special/.:ort. För närvarande äro alla sjökarleverkch 
för nyulgivning av sjökort disponibla arbetskrafter l.;oncenln'
rade plt den nya serien sjökort i sl.;ala l: :JO.OOO. 

Av redan utgivna sjökort i denna serie äro ell flertal s 1 

gott som uteslutande grundade på nymälningar. Så äi' fallc l 
med sjökorlen 215, 238, 239, 253 a, 259 samt 273- 275 och 277 a. 

För aU ulan dröjsmål kunna fortsätta utgivningen, vilket 
måste anses önskvärt, är det emellertid nödvändigt att m odi
fiera kraven på nymätningar. Beträffande Stockholms skärg[rrd 
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komma sjökorlen all utgivas sedan e ll lJälte längs huntdfar

lederna nymätts. Detta gäller sjökorten 233, 236 och 207. 

Sjökort 205 torde kunna utgivas ulan att några nyllläl

ningar verkställas. 

Beträffande öregrunds och östergöllands skärg~trda1 _ 

sjökorlen 232 saml 251 och 252 - äro de nuvarande mätnin

garna av sådan beskaffenhet, att nya sjökort kunna utgivas 

efter undersökning av de viktigaste allmänna farlederna. Denna 

farledsundersökning torde komma alt bestå i bestämmande t 

av samtliga fyrsektorer, kontroll av att prickar och boj ar äro 

lämpligt placerade i förhållande till grunden samt en del grund

undersökningar. Vissa delar av farlederna komma att nymätas. 

Kalmarsund är till slörsta delen nymätt. Efter en del 

kompletteringsmätningar, bland annat ekolodning av omr~1de t 

Dämman- Jungfrun, kunna sjökorten 255 och ~56 ulgims. 

Detta torde komma att ske på nyåret 1934. 

öresundskorten 271 och 272 kunna utgivas ulan ytterl igare 

större nymätningar. 

Kartan å sid. 470 är avsedd att åskådliggöra planen för ut

givningen av den nya serien sjökort i skala l : 50.000. Om man 

bortser från norra delen av Västkusten, där äldre sjökort i 

skala l: 50.000 redan finnas utgivna, synes, att större delen av 

serien inom en ganska nära framtid kan utgivas. Beträffande 

Smålandskusten, sjökorten 253 och 254, samt södra Kalmar

sund, sjökort 257, äro mätningarna av så dålig beskaffenhet, atl 

nyutgivning utan omfattande nymätningar knappast är tänkbar. 

Som ovan antytts möjliggöres emellertid utgivningen endast 

genom modifiering av fordringarna beträffande nymätningar. 

och de inskrL\nlmingar i detta avseende, som göras. är högst 

betydande. Sålunda komma exempelvis sjökorten öv.er Stocl' 

holms skärgård att utgivas trots att den viktiga nymätningen 

av hela havsbandet ännu ej hunnit utföras. 

De planerade nya sjökorten över Gotlands och Skånes kus

ter böra först efter verkställd nymätning utgivas. 

Ett huvudsakligen för nattnavigering avsett tillfälligt kort 
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1 skala l : 50.000 över farleden Simpnäsklubb-Söderarm

Växlet har utgiYits inneYarande år. 
I planen för sjökortsutgivningen ingår även utgivandet av 

vissa kust- och specialkort över icke svenska farvallen i Öster

sjön. P lanen upp tager 11 specialkor t i skala l: 60.000 över 

farvattn en vid Aland och i Finska viken, vidare specialkort 

över Moonsundet och Irbensundet och elt kustkort över Riga

vil<en saml slutligen ett kort över Danzigerbukten och ett över 

Stettinerbukten. Dessa kort äro avsedda alt utarbetas först i 

den m ån material saknas för utgivandet av nya specialkort 

över svenslw kusten. 
Reproduktion. Samtliga syenska sjökort utgivas i koppar

tryck och plåtarna ha tidigare uteslutande framställts medelst 

handgravyr. Denna metod, som otvivelaktigt ger det kvalita

tivt bästa resultatet, har den nackdelen, aU den är mycket 

tidsödande. Tiden för gravering av en sjökorlspläl av genom

snittstyp torde kunna sättas till ett och etl halvt 3r. 
På senare tid ha en del sjökortsplåtar etsats, varvid origi

nalritningen lill sjökortet först på fotografisk väg överförts till 

plåtarna. Landlon, finare linjer, ramar m. m., som ej lämp

ligen kunna etsas, ha eftergraverats Iör hand. Medelst denna 

metod ha plåtarna n:r 215, 234, 250 a och 277 a framställts . 

Sedan ett år tillbaka har sjökarleverket i samarbete med 

Statens reproduktionsanstalt ulfört försök med en i Tyskland 

uppfunnen metod Iör framställning av kopparlrycksplåtar, 

galvanogravyr. Tillvägag~mgssättet är följande. Sjökortsrit

ningen fotograferas och ett diapositiv framställes. Koppar

plåten övergjutes med en fisklimlösning och torkas, varefter 

diaposith et kopieras på densamma i en pneumatisk kopieram. 

Bilden framkallas i vatten, varvid dessa linj er komma alt fram

träda som blank metall under det att övriga ytor uppvisa ett 

isolerande skikt. Sedan plåten härdats i elt härdningsbad, 

torkas den och brännes över en gasugn, varvid limhinnan 

övergår i en hård, mot syra motståndskraftig etsgrund. Plå ten 

nedhänges nu som anod i eU gahaniskt bad - även katoden 

är en kopparplåt - och vid ionernas vandring i badet lösslitas 
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kopparpar tiklar från de pa anoden blotlade ytorna, vilka all ts;} 
bliYa nedetsade i plå ten. Ef lergraYyren sl.;:er för hand. 

Ingen av dessa m etoder och ÖYer huYud tagel in gen för 
närvarande känd metod kan hell crsölla handgravyrcn. men 
en bel)·dande Lidsbesparing - upp Lill /U it 75 °/o - ctnas. 

Ritnin gen av sjökortsorig in a len planHigges sa, all el en iir 
avslutad korl lid efter mätningarnas fullbordan. 

Trols all OYannämnda arbetshesparande metod erna n ut m• ra 
komma Lill användning vid framställningen av sjökorlspl alar
na, lager dock detta arbete en avsevärd tid i ansprak. Pa 
grund härav utgives vanligen , da sjökorlel är färdi grilal, fiirsl 
en tillfällig fotolitografisk upplaga, för vilken reprodukti ons 
liden enelast är 3 :l J wckor. 

De litografiska korten tryckas i flere färger. 

I?öll elsenrbele. De l.;:ällor, fran Yilka sjökarleverkel n
hMlcr material till rä llandel av sjökort och sjökorlplala r. iiro 
beträffande svenska farvallen huvudsakligen sjömälningama, 
vissa myndigheter vara v i förs la hand Lotsstyrelsen sa m l 
hamnstyrelserna i de olika hamnarna. I enslaka fall im·ap
porlera fartygschefer och fartygsbeHilha vare gjorda iakttagel 
ser. Del vore för sjökarleverkel av s~ort värde, om alla iakl
lagelser beträffande felakti gheter i sjökorlen omedelbar t 1!1-

rapporleracles. 

Rällelsearbelet pEtgår ltrel om och i allmänhel äro de sjö
kort, som lämna sjökarleverkel, rällade till ullämningsdagen. 
Men del ojämförligt största anla lel rältelser meddelas sjökar lc
verket orukring årsskiftet och i ngra \"eras l.Et så snar l ske kan i 
pl_å larna. Vanligen är dellaarbete avslutat omkring l februari. 

Om del skall bliYa möjligt för sjökarteyerke l all sliin clig l 
h ltlla sjökortsplåtar och sjökort <'t jour kan sjökorlsp_ortföljcn 
ej utökas i all l för hög grad. Della är del YikLigasle skälet 
för att ej annal än i enslaka undantagsfall ulgim sjökort i 
både skala l : 50.000 och l : l 00.000 ÖYer samma område. Av 
<;amma anledning horllagas specialerna numera ur de mindre 
<;kulorna alll efter som de inflyta i SJökort i större skala. 
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Rällelsearhelel har under senare [tr blivit allt mer och mer 
,0111fattande och tenderar alltjämt a ll ökas. Som exempel på 
dess omfaUning kan nämnas, alt under [n· 1930 detta arbete 
J.;:rävcle en Lid av 2,700 arbetsdagar, del vill med andra ord 
säga, all n i o personer - 5 grayörer och 4 ritare - ~re l om 
voro sysselsalla enbart med räUelsearbele. För ledmng och 
kontroll av arbelel Lagas dessutom ylled igare två personer i 
.anspdk i ganska slor ulslriicknin g. 

I samband härmed böra påpekas, al l rällelsearhelel i sjö
kortsplå tarna enelast under del senaste år tiondet bedrivits i 
-den ulslräclmi ng som för närvarande sker. A v tekniska och 
andra skäl var tidigare så ej falll.'L Äldre sjökort äro därför 
icke alllid rällade enligt senaste mi'tlningar ileträffande land
konturer och landgrunclkonlurer. Även beträffande friliggande 
grund äro icke alltid sjökorten fullständigt 1ättade utanför de 
allmänna farl ederna. Det är därför av vikt att, där val av 
·olika sjökort kan ifrågakomma, använda det senast utgivna 
(således ej endast det till senaste datum rättade) sjökortet. 
I den mån sjökorten nyutgivas, läggas senast utförda mätningar 
1ill grund för desamma. 

Seg~ingsbeskrivningar . Sjökarleverket utger som bekant 
seglingsbeskriYningar över svenska kusten och inlandsfarvatt~ 
nen, en del av danska kusten saml Östersjöns södra och östra 
kust frå n Ri:tgen lill Odensholm, tillsammans fem delar. 

Under den närmaste framtiden komma seglingsbeskrivnin
gar över Finska viken och Finlands västra kust att utarbetas. 

Nya upplagor utkomma i regel varl femte år, rältelser år
ligen i april m ånad. 
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statistiska uppgifter rörande sjöfarten. 

Nedanstående tabell visar de förnämsta SJ. öfartsidkand . e na-
tionernas handelstonnage den l J'uli 1932 enl iot Llo"ds R · o J eg1ster 

~· 

Ångfart. Segelf. Motorf. o. 
Summa l 

läktare 

1/7 32 b:l 
-~ 

b:l b:l > §. ;. > 8.:-: > s:-' P> ~ b:i 
~ :; :; :; ::::: :--: .,.. 

~s 
.,.. -.,.. .,.. 

!=ö 
.,.. 

~ :::. :-o e. e. ~ö :; :; ~ :; 

-
Storbrittanien med kol. 8,870 19,69 902 2,8! 746 0,25 10,518 22,78 
U. S. A . ............ ......... 2,987 12,08 364 0,74 595 0,73 3,946 1H,55 
Japan .... .. .... .. ...... .... .. 1,614 3,68 350 0,57 - - 1,964 4,26 
Norge .. ...... ........ .. .. .... 1,582 2,42 419 1,75 7 - 2,008 4,17 
Tyskland .... .. ...... .. .. .. 1,642 3,50 493 0,64 16 0,02 2,1 51 4,16 
Frankrike ··· ······· ····· ··· 1,408 3,30 110 0,20 126 0,05 1,644 3,56 
Italien .... ..... ...... ...... ... 883 2,73 208 0,60 232 0,06 1,323 3,39 
Holland ...... .. ...... .. ..... 921 2,23 503 0,73 21 0,01 1,445 2,% 
Sverige ......... .. ..... ... .. 1,054 1,14 299 0,55 80 0,02 1,433 1,72 
Grekland ......... ...... ... 537 1,46 14 0,01 - - 551 1,47 
Spanien .... ..... ... .. ... .... 675 1,03 118 0,22 68 0,02 861 1,27 
Danmark ... .. ... ... ...... . 498 0,73 204 0,44 28 0,01 730 1,18 
Ryssland .. .. .. .. .. .. .. .. .. 367 0,50 79 O 18 3 - 449 
Världstonnage 1932 ... 25,512 58,33 4,420 10:0<1 2,315 1,37 02,247 

o 691 
69

1

73 
• 1931 00 o 25,872 59,29 4,080 9,43 2,392 1,41 02,344 70:131 . 1930 00 0 26,300 59,93 3,696 8,10 2,717 1,58 33,71 3 69,61 

Världstonnaget har under år 1932 minskats med 0, 4 mill. 
br. ton mot en ökning under år 1931 av 0,5 mill. ton. Minsk
ningen kon_1mer i likhet med föregående år på ång- och segel
fartygen, VIlkas tonnage nedgått med l mill. ton, under det att 
motorfartygstonnaget ökats med 0,6 mill. ton. 

Motorfartygstonnaget utgör nu 14,4 o;o av värld~tonnaget 

mot 13,4 °/o föregående år. 

Ordningsföljden de olika nationerna emellan är densamma 
som den l ju~i 1931 med undantag för att Norge passerat Tysk
land och nu mtar fjärde platsen. Ar 1928 stod Norge å sjunde 
plats med Tyskland, Italien och Frankrike närmast före. 
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Nedanstående tabell visar de enskilda ländernas ång- och 
motorfartygstonnage i mil!. br. ton den l juli 1914, 1931 o. 1932. 

-
l l l± 1914 1931 1932 14/31! l± 81 /32 

Stor brittanien med kol. ...... 20,52 23,13 22,53 + 2,01 - 0,60 

u. s. A .. ....... . ... .. ... . ..... ... . ... 4,28 12,89 12,82 + 8,54 - 0,07 

Japan ... .. . ..... . ... ... .. ...... . ...... 1,71 4,28 4,26 + 2,5fl - 0,02 

Norge ............ ... ................. . 1,96 4,06 4,16 + 2,20 + 0,01 

Tyskland ···· ··· ····· ·· ·· ···· ······· 5,14 4,22 4,14 - 1,00 - 0,08 

Frankrike .. . ..... ... ... ...... .... ... 1,92 3,51 3,51 + 1,59 ± o 
Italien ····· ···· ··· ··· ····· ········· · 1,43 3,27 3,33 + 1,90 + 0,06 

Holland ........ .... .. ............. ... 1,47 3,11 2,9ö + 1,40 - 0,15 

Sverige ····· ·· ········ ····· ···· ··· ··· 1,02 1,68 1,69 + 0,67 + 0,01 

Grekland ·· ··· ·· ··· ····· ······ ···· ·· 0,82 1,40 1,47 + 0,65 + 0,07 

Spanien .. ...... ...... .... .. .... ..... . 0,88 1,21 1.25 + 0,37 + 0,04 

Danmark ..... .. ....... .......... ... \ 0,77 1,13 1,17 + 0,40 + 0,04 

Världstonnage .. ... .. .. ... ... .. .... 45,40 68,72 ö8,37 + 22,97 -0,35 

Tankfartygstonnaget (med undantag för fartyg mindre än 
1,000 ton) utgör 8,81 mill. ton mot 8,55 mill. lon l juli 1931. 

Härav kommer på Sverige 0,14, Norge 1,5-± och Danmark O,oi" 

mil!. ton. 
Oljeeldning förekommer på 20 mill. ton, varav för Sverige 

O,o6, Norge 0,7 8 och Danmark O,o6 mill. ton. 

Beträffande framdrivningssättet fortgår ökningen för motor
fartyg och oljeeldade ångfartyg. Nedanstående tabell visat 
ställningen 1914, 1931 och 1932 i procent av världstonnageL 

1914 1931 1932 

segelfartyg 00 o o o ' o 00 .. o 00 o 00 o 00 o 00 o 00 o 
8,06 2,01 1,96 

Motorfartyg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,45 13,45 14,40 

Oljeeldade ångfartyg . . . . . . . . . . . . 2,65 28,52 2B,87 

Koleldade ångfartyg ··· ·· ·· ····· 88,84 56,02 54,77 
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Tonnagets procentuella fördelning med hänsyn till r~nty
gens ~tider. 

Världstonnage .... ....... ... .... . . . 
Storbrittanien med kol. ...... .. . 
U. S. A . ...... ............ . . .. .. ... .. . 
Tyskland ............. . ...... . .. . .... . . 
Sverige ........ . ... . ....... . ... .... ... . . 
Danmark .... .... ............. .. .... .. . 
Norge .......... .... .. .... .. ..... ... .. . 

l 0--10 år 1 10-25 år 

30 

40 

11 

40 

29 

37 

47 

52 

50 

73 

44 

37 

43 

40 

---= 
25 i•r 

och lH"ra 

18 

10 

16 
16 
34-

20 

13 

Under de LYft senaste åren har 7 °/o av världstonnaget i.her
flylla ls fn"in första till andra kolumnen och 2 O/o från an dra 
ti ll tredj e. · 

Tysklaud föreler de s törs ta förändringarna med respektive 
20 och 3 °/o, Norge de m insta med l och O. 

Motsvarande siffror för Sverige äro respektive 4 och ;~ " n. 

De norclisf..:a ländemos hanclelsflollor 1 jancwri 1938. 

(Enli gt Det Norske Veritas statis tik, avseende farty g om 100 
br. reg. ton och däröver). 

Ångfartyg ?do torfartyg segelfartyg Summa 

An-l Br.-ton An-l Br.-ton An-l B r.- An-l tal tal tal ton tal Br.-tou 

-
Norge ......... 1,563 2,357,000 416 1,722,000 9 2,000 1,988 4,081,000 
Sverige ...... 1,031 1,108,000 314 545,000 58 18,000 1,403 1,670,000 
Danmark ... 519 714,000 211 45!,000 16 83,000 751 1,176,000 
Finland ...... 251 303,000 37 21,000 93 72,000 381 397,000 

Sver ige. 

Sveriges handelsflotta minskades under år 1932 med :i2 
fartyg om 34,600 brulloton mol en ökning 1931 av 64,000 brutto .. 
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ton. Av minskningen kommo 24,800 ton på angfarlygen, 7,400 
ton på motorfar tygen och 2,400 Lon på segelfartygen. Brutto
ökningen utgjordes av 15 fa rty g om 22,000 lon. därav 6 nya 

0111 
tillsammans 11,300 lon, samtliga byggda i Sverige. Från 

ullandel inköples 9 äldre fa1"Lyg orn 10,300 ton. Drutlominsk
ningen ut gjordes av 47 fartyg om 56,000 Lon , varav -!4,000 ton 
såld e:-: t ill utlandet. 

Far tyg under byggnad och beslöllda i Sverige, inberäknat 
för utl ändsk räknin g, Yoro 73,000 ton mol 87,000 lon den l juli 
1932. 

Enli gt Kommerskollegii statistik, som aYser fartyg med en 
dräkti ghel av 00 nettoton och däröver hes lod sven~l;a h andels
flottan vid 1932 års slut av 2,458 fartyg om tillsammans 1,759,124 
bruttolon (1,231,532 nettoton). Under år 1932 ha r farl?gsbe·
ståndel i sin helhet minskats m ed :18 fartyg om 39.72:~ bruttoton. 

Norg e. 

Korska handelsflottan minskades under <tr 1\:l32 med 14 
fartyg om 26,400 bruttolon mol en ökning 1931 av 3-14,000 ton. 
Angfartygen m inskades med 21 fartyg om 70,000 ton och segel
fartygen med 3 fartyg om 1,700 ton under del a ll motorfartygs
flollan ökades med 10 far tyg om 45,300 ton. Bruttoökningen 
var 39 fartyg om 83.000 Lon, varaY 18,000 ton byggts vid norska 
verkstäder och 48,000 ton vid utländska. Från utlandet in
köptes 16,000 lon äldre fartyg. Bruttominskningen utgjorde 53 
fartyg om 109,000 ton. 

Under byggnad oeh beställda ~i ro 104,600 ton varav endast 
9,600 t on i Sverige. 

Danmarie 

Under å r 1932 m inskades handelsflottan med 2 fartyg om 
3,000 bruttolon mot en ökning 1931 av 55,000 ton. Av minsk
ningen komma 18,000 på ångfar tygen och -100 lon på segel
fartygen under det att motorfar tygen ökades m ed 15,400 ton. 
Bruttotillkomst 23 farty g om 43,000 ton, varav 11 nya fartyg 
om 15,000 ton byggdes i Danmade Från ullandel inköptes 12 
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äldre fartyg om 28,000 ton. Brutto minskningen utgjorde 25 
fartyg om 46,000 ton, varav 32,000 ton således till utlandet. 

Under byggnad och beställda i Danmark, delvis för ut
ländsk räkning, voro 21,500 ton. 

Finland. 

Finlands handelsflotta har ökats med 25 fartyg om Sö.OOO 
ton, varav 73,000 ton ångfartyg, 7,000 ton motorfartyg och ö,OOO 
ton segelfartyg. 

I tonnagen ingå följande specialfartyg: 

Tanklartyg. 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 195 st. om 1,281,000 br. Norge 
Sverige 
Danmark 

lon. 
.. .. .. .. .. .. .. . .. .. . .. .. 23 )) 143,000 )) 

Finlan 
16 )) 
7 )) 

83,000 )) 
9,000 )) 

Fångst- och fiskefartyg över 100 br. ton. 

Norge . .......... ... .. .... . . .... . .. . 374 st. om 319,000 lon. 
Sverige . .. ..... . .. . .. . .. .. . .. . . . .. . 22 )) 4,600 
Dan1nm·k . ........................ . 30 )) 13,000 

Tonnagets fördelning på de noreliska ländernas större sjö
fartsstäder samt förändringar i detta tonnage under 1932 fram
går av nedanstående tabell. 

IAntal fartyg\ Br. ton Förändr 
!932-3B 

Oslo ... .... ... ....... .. . . .. . ...... .. .... \ 483 1,352,000 + 19,000 
Bergen... ..... ...... . ........ .. ........ 362 796,000 + 3,000 
Köpenhamn .. . .... .. .... .. .. ... .... 340 773,000 f- 3,600 
Göteborg... .. .. .... ....... ..... ... .... 308 652,000 + 17,000 
'fönsberg... .. . .. . ... .. . .. . .. . ... ...... 143 506,000 - 19,000 
Stockholm . . . . . .. .. . .. .. . .. .. . . . .. . . . 3fl4 458,000 - 12,400 
Hangesund .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . . . . . .. 157 333,000 - 10,000 
Sandefjord .. . .. .. .... .. .. ..... . . .. .. . 124 250,000 - 19,000 
Helsingfors. .... .. .. .... ..... ..... ... . 112 186,000 + 38,090 
Hälsingborg .. . .. .. . . .. .. . . . . . . .. .. . 109 164,000 + 2,300 
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Köpenhamn, som tidigare stått främst, passerades 1926 av 
Oslo. Tonnageskillnaden är nu 579,000 ton. Stockholm har 
under den senaste femårsperioden passerats av Tönsberg. Häl

·111o·borcr har passerats av Sandefjord och Hälsingfors. s ::> t> 

Nybyggnader . 

Nybyggnadsverksamheten har starkt nedgått i alla länder 
under år 1932 och visar en minskning i förhållande till 1931 
av 56 O/o samt är den lägsta som förekommit i Lloyds Registers 
annaler. Nedanstående lablå visar under åren 1931 och 1932 
sjösalta fartyg om 100 bruttoton och däröver. 

1931 

Ant al\ Br. ton 

1902 

Antal l Rr. ton 
± från l 

1931 

Storbrittanien med kol. ... 179 l 516,099 116 192,554 - 323,545 
U. S. A. ...... ... .. . ... ...... .. . 57 205,865 18 1-±3,559 - 62,306 
Japan ............. ... .. .. .. ... .. 42 83,721 44 54,422 - 2~,299 
Tyskland ................... .. ... 58 103,934 15 80,799 - 23,135 
Norge ........ .... .. ..... . ....... 20 18,163 8 11,129 - 7,034 
Frankrike ...... .. ... .... ......... 22 103,419 23 89,310 - 14,109 
Italien ........ .. ..... ..... .. .... . 33 165,048 8 47,441 -117,607 
Holland . .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 99 120,296 30 26,232 - 94,064 
Sverige ... .. ...................... 

1 

20 112,103 12 43,000 - 69,703 
Danmark .. . . . .. .. .. . .. .. .. .. .. . öO 125,97 4 18 22,413 - 103,561 

Övriga länder .. ..... .... ..... .. 1_::.:.:36::..._:_...::6:.:1.:;.8;.:_9.:.3 -!---...::1.:.5-+-1...::5..:..,7_3_2+--4_6~, 1_6_1 

Världstonnage .... .... ...... . \ 1,617,115\307\726,591\- 890,524 
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Nedanstaende diagram angiver Sverige sjösall tonnage 
och sjösal l viiridstonnage uneler [u·en 191 0-193~. 
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Del \' ~irl dslonnage, som sjösalles uneler i1tlaa rsperioden 19(11) 
- 1913 uppgick Lill 5-1,3 °/o av del tonnage, som existerade I 

december 1905. Under [tren 1914--1921 sjösatt tonnage uppgick. 
seelan vederbörl ig hänsyn lagils till ersältning av omkring 12,;; 
mill. lon , som g~lll förlorade genom krigsrisker, till 41 ,G 0/o a" 
i december 1913 existerande lom1age och för perioden 1922-192! 1 
var molsvarande siffra 28,5 °/o. All döma av uppgifterna fiir 
1930, 1931 och 1932 är del sannolikt, alt molsvarande tonnage 
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för den löpa nde {Jll a~n·sperioden även skall v1sa en bel~·da ndc 

eda·'\ n " beträffande nviJvggen i proportion Lill del tonnage, 11 " ' o • . ~ 
som existerade vid periodens början. 

Fart u g uneler byygnacl de n 1 jcmuari 1933. 

-
Angfartyg lilatorfartyg 

Sammanlagt 
tonnage 

An- l tal Br.-ton An- l 
tal 

Br.-ton An- ~ 
tal 

Br.-ton 

Storbrittanien med kol. ... 43 209,781 9 :31,386 56 231,997 

u. s. A ... .. .. .. ......... .. ..... 4 58,500 1 503 G 59,628 

Japan ...... .. ............... .... l 2,600 14 60.745 15 63,345 
Norge ........ ... .......... ... ... 4 4,510 3 5,685 7 10,195 
Tyskland ············· ····· ··· 4 2,570 :28 77,740 32 80,310 
Frankrike ...... .. ......... .... 9 82,215 16 19,460 :25 101,675 
Italien ........................... l 1,5 15 6 57,598 7 59,113 
H olland ··· ··· ·· ·········· ······ 2 200 13 39,250 15 39,450 
Sverige ·············· ··· ·· ··· ·· l 1,370 10 57,160 Il 58,530 
Danmark ········· ····· ······· 2 4,900 7 15,885 9 20,735 
Övriga länder ............... , 7 3.355 13 37.337 20 40,69:2 

Världstonnage ............... 78 l 311,466 1120 l 30:2,749 l2o3l 765,7:20 

Anm. I Slorbritanien och U. S. A. äro 5 segelfartyg om 
sammanlagt 1,505 lon under byggnad. De äro i tabellen enelast 
upptagna kolumnen över sammanlagt tonnage. 

A v tabellen framgår alt del i Storbriltanien ]J) ed kolonier 
under byggnad varande Lonnage l utgör mer än ~JO procent av 
allt under byggnad varande tonnage. :)-±.600 lon äro aYsedda 
för utbudska beställare och 45.000 lon byggas p<'t spekulation. 
I Storbrillanien iir arbetet dock fö r närvarande 1tedlagl i slor 
utsträckning och i själYa yerkel äro ej mer än 83,500 ton under 
m·belc. Sistnämnda siffra är alllsft 18,000 lon lägre än för 
Franlzrike och endast omkring 3,000 lon högre ån molsYarande 
siffra för Tyskland. 

I Japan, Tyskland, llalien, Holland, Sveri ge och Danmarlz 
är del huvudsaldigen motorfarlygstonnage, som är under 
byggnacl. 
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Totalsiffran för under byggnad varande Lankfartyg uta0·· ;:, r 
25 slyeken om 19-!,500 ton. I Sverige bygges det största anta let 
tankfartyg, 8 slyeken om 54,000 ton. Därnäst komma Tyskhnct 
och Ilalier1. 

Sverige kommer på sjunde plats bland de skeppsbygg<~ nde 
länderna i världen men står främst bland de nordiska länderna 
med Danmark på andra och Norge på tredje plats. 

Upplagt tonnage. 

Enligt Sveriges Redareförenings rapport över ~venska far
tyg om 300 bruttoton och däröver uppgick storleken a\ det 
upp lagda tonnaget vid nedan angivna tider till följande: 

'/, 1931 96 fartyg 
'/, 1932 113 
1

/ , 1933 148 

0n1 131,055 
180,688 
211,420 

brulloton. 
)} 

Den ' /2 1933 voro 202 fartyg om 301,i72 brutloton uppla~da, 
vilket är den högsta siffran sedan i mars och april förra [n·et, 
den tid på året då uppläggningarna bruka kulminera. 

Den största ökningen kommer på Nord- och östersjöflollan. 
Det upplagda tonnaget utgöres till övervägande delen av 

trampfartyg. Det är sannolikt att uppläggningarna under elen 
närmaste tiden komma a lt ökas till en för många rederiförelag 
katastrofartad omfattning, varigenom bland annat tvångsreali
sationer bliva en oundviklig följd. 

Sjöfarts/u· isen. 

I juli 1932 an log Inlernatinoal Shipping Conferencc en 
resolution, vari tre allernaliva hjälpmedel ur sjöfartskri sen 
rekommenderas, nämligen 

l. Organiserad uppläggning. 
2. Inrättandet av gemensamt centralbefrakningskontor, odl 
3. Systematiserad nedskrotning. 
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Resolutionen behandlades vid möle inom Sveriges redare
förenings östra krets i augusti 1932, varvid nedskrotningsför
slaget salles före de övriga. 

I motioner Yid innevarande års riksdag föreslås am·isande 
av 2,800,000 kr. a lt anviindas till premier för nedskrotning av 
äldre fartyg ävensom importförbud för fartyg av högre ålder 
ån 25 år. 

I den utredning, på vilken motionen grundar sig redogöres 
för de åtgärder, som utomlands vidtagils i motsvarande syfte. 

Förenta Staternas handelsflotta åtnjuter sedan lång tid 
tillbaka stalsunderstöd med stora belopp, under åren 1920- 1932 
beräknade till 10 miljarder 1-::r. och på senare tid lär ha till
kommit fullföljandet av cH särskilt nedskrolningsprogram. 

I motsvarande syfte har nedskrotningsförfarandet kommil 
i tillämpning i Tyskland, Italien och Japan. 

I England lär föreligga elt parlamentsförslag om nedskrot·· 
ning under en treårsperiod av 2 miljoner ton. 

En molsvarande åtgärd, säges i motionen, framslår för 
svenskt vidkommande så mycket naturligare, som den svenska 
handelsflolian är mer än någon av dc nämnda ländernas han
delsflottor i behov av föryngring och modernisering. 

Till belysande av handelsfiollans ekonomiska betydelse an
föras följande siffror. Under år 1930 intjänade den svenska 
han delsfiollan 1 godsfrakter, passagerare- och postbefordrings
avgifter 313 milj. kr. brutlo, därav 270 milj. kr. i utrikes sjö
fart. Sedan farlygens u tgifler i utlandet för bränsle, proviant 
och andra förn ödenheter, lastnings- och lossningskostnader 
m. m. fråndragits, å lers todo 189 milj. kr. Detta belopp täckte 
Underskoltel på handelsbalansen, som uppgick till 112 milj. kr. 
och lämnade dessutom ell icke obetydligt bidrag Lill täckandel 
av andra transaktioner i ullandeL 

T idskrift S jöv äsendel 34 
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"Gottlands" -namnet i vår örlogsflotta. 
Av ledamoten Emst Holmberg. 

l\Ied anledning av flygplankryssaren Gottlands sjösättning 
i Göteborg kan det ju ligga nära till hands, att erinra om. at t 
namnet »Gottland» förut burits av ett svenskt örlogsskepp. \r 
1682 byggdes nämligen i Kalmar av skeppsbyggmästare Gun
nar Roth ett 50-kanonskepp med detta namn, till längden 132 
och till bredden 33 fot samt avsett för en besättning av ;320 
man. Det står upptaget uti 1683 års förteckning på »Skepps
flottan i Carlskrona» och tillhörde den s. k. 3 :dje skeppscer len. 

Av Gottlands expeditioner må följande omnämnas. 
År 1689 deltog det i den stora expedition, som. under m 11 i

ral-generalen Hans Wachtmeisters befäl gått till sjöss för alt 
beskydda hertigens av Holstein intressen gent emot d~.n~ke ~o
nungen. Eskadern lade sig utanför Ystad för att folJa h_an
delsernas avveckling. Det politiska mellanhavandet uppgJor
des emellertid helt fredligt genom freden i Altona. Chef pä 
Gottland var kapten Efraim von Schröer, död som kommendör. 

Sedan deltog Gottland uti krigsexpeditionen 1700 mn t 
Danmark uneler kapten Gustaf Adolf Maclier, död 1706. E ska
dern avseglade från Karlskrona med Konung Carl XII ombord 
på amiral-generalskeppet »Konung Carolus>> söndagen den 17 
juni efter slutad gudstjänst. Uti oktober s. å. avgick en tran
sportflotta till Livland uneler amiral Cornelius Ankarstjerna, <

1 1 

konungen var ombord på amiralsskeppet vVestmanlancl. Ch f 
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på Gottland var då kapten Peter Krook. död 1/26 som kom-

111endör. 
År 1701 ligger Gottland på kryssning i Östersjön med 

kapten Carl Raab till chef, död 1724 som holmmajor i Karls
krona. Hans huvudbaner är upphängt i Am:tskyrkan. 

År 170-i medföljer f~rtyget en transporlexped. at Danzig. 
Chef kapten ~Iagnus Bröms, död 1/11. Del deltog seelan flera 
gånger i de expeditioner. som avgingo till de Nyenska farvatt
nen, sålunda 1706 uneler kapten Jakob Giers , död 1710; år 
1707 uneler kaplen Anders Graan. död 1118 ; ~1r 1708 under 
kap ten Georg \\'ilhelm Lejon len. död 1729 som kommendant 
på kastellet Drottningskär; ar 170H uneler kapten Jacob 
J{raekel. död 1 721 som kom mendör: och 1710 uneler kapten 
Corwitz Paulin, dödsskjulen 1720 på vice-mniralsskeppel Pom
mern uneler aktion mot ryssarna. 

Åren 1711- 12 finna vi Gottland på transportflottorna åt 
Pommern under kaptenerna C. Paulin och Nils Siöhjärta, död 
1716 som kommendör. År 1713 medföljde skeppet expeditio
nen åt ~ycn med kapten Zacl1ris Aberg till chef, till döds bles
serad på sk. Söclcrmanland under slaget i Belt. 1715. Gottland 
deltog sedan i det stora sjöslaget den 28 juli 1715 under amiral 
Claes Sparres Ö\'erbcfäl. Chef var kapten Mathias ~yman, 
död 1725 som kommendör. Uti silt sjökrigshistoriska verk, 
»Den danske og norske somagt , , skriver Tuxen, att den svenska 
flottan flyktade för ful la segel , och Raben (dansk amiral) för
följde den i mörkret. >> Sejren var oomtvistclig paa de danskes 
side >> . Han berältar även följande episod, a tl då sk. Gottland 
och Ösel, som b[1da blivit svårt ramponerade under slaget, voro 
på h emsegling, fingo de. etl obehagligt sammanträffande med 
den danska fregatten ,, Hvita Örn >>, som på vårsiclan s. å. tagits 
av danskanu< uneler slaget i Belt och fått kaplen vYessel, adlad 
Tord enskiold till chef. Kapten Nyman på Gottland yttrade då 
till en av sina officerare: >> han där hälsar på oss i natt» . Huru 
skulle det kunna vara möjligt, svarade denne, att han skulle 
kunna hitta oss i öppen sjö och i det kolsvarta mörkret. Ny
lllan: ,, om natten var två gånger så lång, och mörkret alltid 
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så tjockt, s~t hittar han oss ändå. Och myc~et riktigt. Vid 
midnatt kom H vita Örnen seglande upp mot O sel. Dess chef 
Anders Sjöstjerna (död l 7 39 som vice-amiral) lät preja ho H om. 
Men då \Vessel ej kände den svenska signalen, svara ch· han: 

>> god afton, käre bror! Jag skall hälsa från amiralen. h an ber 
dig. att du ej seglar längre från flottan än att du kan h a hon om 
i sikte ». Sjösljerna: ,, Ar du god vän, så sacka akterut. Jag 
känner ingen bror i mörkret». \\'ess el: >> Känner du mi~ ej, 
så skall du, Guds pin e, lära känna mig ». Så seglade h an på 
honom och hade sina bålsmäll ut på bogsprötet , som aYhiiggo 
kompansflaggan och borttog o de båda lan tärnorna. l hirpa 
lade han bi och sköt med sina kanoner långskepps pa Osel, 
som satte till segel och drog sig undan. \Vessel ropade da till 
svensken, aU drejade han icke upp i vinden, vore han en ku
jon, som borde heta »Bengclstjerna >> och icke »Sjöstjerna . Då 
seelan Gottland kom till. fann \Vessel för gott att avlägsn a sig. 

Uti de närmast följande årens expeditioner i Ös te rs jön 
åren 1716-1720 nämnes kaptenen, sedermera kommen diiren 
Henrik Umberhaven, död 1729, som chef på Gottland . Efter 
år 1724 förekommer veterligen skeppet ej mera i någon skepps
förteckning. Om dess sista öden har ej någon uppgift kunnat 

l\1 o • f o d t ofr·eclens dau.L·a1· äro påträffas. r anga mmnen ran >> en s ora » " 
emellertid förknippade vid detsamma. 
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Flygtorpedens träffsannolikhet 

Replik. 

Till bemötande av i årsberättelse för flygväsende gjorda 
uttalanelen beträffande torpedens och flygbombens träffsanno
likhet, har uneler ovannämnda rubrik i denna tidskrifts 6 :e 
häfte en jämförelse mellan nämnda vapens träffsannolikheter 
verkställts, vilken jämförelse jag emellertid icke anser kunna 
godtaga. 

Författaren skriver följande: 
,på exempelvis 2,000 m . höjd erfordras mot ett stillalig

gande mål av utsträckningen () X 100 m. cirka 57 bomber (se 
luftför svarsutredningens betänkande år 1932, sid. 22) , då där
emot mot ett stillaliggande mål av samma längel på 2,000 m . 
avstånd enelast erfordras 2 torpeder för erhållande av en träff 
( erfarenhetssiffra från flottans torpeclskjutningar) . 

Förklaringen till detta förhållande är att torpeden är be
strykande i hela sin bana, varför så snart man kommit inom 
portehåll för torpeden enelast i riktning i sida erfordras, då 
däremot vid flygbomben även en noggrann bedömning av flyg
planets läge i längelled erfordras. Träffsannolikheten n1.ecl tor
ped är sålunda i detta fall 25- 30 ggr större än med bomb. 

b) Förhållandet är ungefär enahanda, när fartygsmålet 
gör fart över grund rakt fram och erfarenhetssiffran mol ett 
100 m. långt fartyg med cirka 10 knops fart är 
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torpeder: 3 st. 
bomber: 120 st. för erhållande av l träff. » 

Det synes mig emellertid kunna starkt ifrågasättas. huru. 

vida en från fartygstorpedskjutningar erhållen erfarenlwts. 

siffra kan o resenerat läggas till grund för bedömning a ,. 11 ii f f_ 

möjlighelerna vid fällning av torped från flygplan. Vid lo r

pedfällning mot stillaliggande mål skulle cl ella möjligen kunna 

vara motiverat. Vid fällning mot mål, som gör fart över grun d, 

kan man däremot icke räkna med att erhålla samma 11 ii ff. 

procent som vid torpedskjuln in'g från fartyg. För att en ~a dan 

jämförelse mellan flygtorpedens och flygbombens träff~ a n no

likhet skall kunna anses riktig , måste rimligtvis nämJHh. r r

farenhetssiffra vara erhållen från torpedfällningar från t h g

plan och icke från fartyg. 

Det av författaren anförda exempel synes mig äYen n i~s

visande. Den valda måldimensionen 6 X l 00 m. represen t e rar 

enligt åberopad utredning icke ett fartyg utan en järnväg-,hro. 

Ett fartyg av 100 m. längd kan däremot beräknas htn- ;, en 

bredd av c:a 15 m. Delta är av en icke oväsentlig betyddse 

för ett rikligt bedömande av träffsannolikheten vid bombfilil

ning mot fartyg. Enligt den av författaren åberopade u tred

ningen skulle det vid fällning från 2,000 m. höjd mot el! mål 

av 15 Xl OO m. erfordras 24- 25 st. bomber (mot angivn :• 57 

st.) för att erhålla en direkt träff. De indirekta träffar. Yilka 

kunna åstadkomma minverkan, äro sålunda icke medräkn ade. 

Träffsannolikheten med torped skulle under nämnda föru hii.t t

ningar bliva c:a 12 ggr större än med bomb. 

Det kan måhända vara av intresse att i detta sanunanJ~;,ng 

återgiva i SMF bil. l 9 anfört exempel å beräkning av. ertnr

derligt bombantal för träff. 

»Höjd 2,000 m. l\Iål stillaliggande slagskepp. i\Iale ts 

längd 200m., bredd 30m. - - - -

För en träff erfordras 6 st. bomber. » 

Mot elt fartygsmål 15 X 100 m. erfordras för erhalhlJHic 

av en direkt träff under samma förutsättningar 
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·; id anfall vinkelrätt mot fartygets längdriktning l() st. 

bomber och vid anfall i fartygets långskeppsriktning 14 st. 

bomber. 
Del bör emellertid för en rättvis jämförelse a\' träffsanno

likheten vid torped- och bombfällning förutsättas, att den av 

flygplanet i resp. fall framförda projektilvikten är lika. Då 

en 400 kg. bomb innehåller lika stor sprängladdning som en 

800 kg. torped , samt verkan av en torped och en bomb med 

"amma laddningsvikt kan jämställas, följer, att det i anfört 

exempel vid bombfällning skulle erfordras (j ggr - vid beräk

ning enligt SMF tabeller 3 1fz ggr - större projektilvikt än vid 

torpedfällning för att erhålla en direkt träff; detta under förut

sättning att träffsannolikheten vid torpedfällning från fartyg 

och från flygplan antages vara densamma. Inr~iknas i mål

ytan även farliga zonen, framgår, att mitt i årsberättelse i flyg

väsende gjorda uttalande i denna fråga torde vara både moti: 

verat och befogat. 
E. Tomberg. 
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En grundval för riktarutbildningen vid flottan., 

»Metoderna för utvecklaridet av riktarskickligheten vid 
flottans artilleripjäser vila i stor utsträckning på vetenskaplig 
grund. Utgallring och utbildning av riktare ske mot bakgrun
den av fullt tidsenliga undersökningar. Banbrytande i dessa 
hänseenden har varit förutvarande marinläkaren D :r C. G. Bo
ströms undersökningar, utförda redan under åren 1913-15 
och på sin tid följda med största uppmärksamhet av kustflol
fans dåvarande chef och inspektör, amiral \Vilhelm Dyrsse11. 
Den av D :r Boström konstruerade avfyrningsmätaren användes 
alltjämt vid riktarnas utbildning, om ock instrumentet på se
nare tider framträtt i något modifierad form. 

Doktor Bosh·öms undersökningar och slutsatser innehållas 
i hans år 1915 till dåvarande inspektören av flottans övningar 
ingivna rapport. Genom att denna rapport under flera år Ya

rit hemlig, har dess innehåll och till och med dess tillvaro ty
välT varit obekant även för mången av flottans nutida artilleri
specialister. Det är min tro, att ett studium av sagda rapport 
skall vara ägnat att underlätta en riktig uppfattning av den 
nutida artilleriskjututbildningens vetenskapliga utgångspunk l<'r 
och vägriktningar ävensom att förebygga möjliga missförstånd. 
Sedan hemligstämpeln på sagda rapport numera blivit utpla
nad, finnes intet hinder för dess spridande, vartill doktor Bo
ström givit sitt samtycke. 

Tidskrift i Sjöväsendet har benäget tillmötesgått min fram
ställning att lämna plats för rapporten, varigenom den blir 
framförd på lämpligaste plats, och lämnar jag härmed ordet 
till Doktor Boström. » 

Cl. Linclsström. 
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r mitt på uppdrag av Marinöverläkaren och Chefen för 
marinläkarkåren år 1909 avgivna förslag till »skärpta bestäm
melser vid läkareundersökning av manskap, jämväl skepps
gossar, som avses för utbildning till artillerimatroser» (Bil. 
N:o 5, Marinöverläkarens årsberättelse 1908- 1909), framhöll 
jag, att undersökaren vid fastställandel av de undersökta in
dividernas synskärpa skulle försöka bilda sig ett omdöme om 
ögats lämplighet för artilleriändmnål genom att giva akt på 
snabbheten och säkerheten vid dechiffreringen av synskärpc
tabellen eller, vad jag då kallade det, den »Optiska uppfatt
ningsha~tigheten » . Genom ett sådant aktgivande ansåg jag 
nämligen, att man å tminstone tillnärmelsevis skulle kunna be
döma, om den undersökte skulle kunna fylla skjutinstruktio
nens krav på riktning och avfyrning. 

A v beskaffenheten hos den psychomotoriska akt, som ut
säganclet av den hista bokstaven eller siffran utgjorde, trodde 
jag mig sålunda kunna i viss mån draga slutsatser rörande en 
annan psychomotorisk akt hos den undersökte, nämligen av
fyrningen. Mot denna värdesättning av den >> Optiska uppfatt
ningshastigheten >> skulle emellertid hava kunnat göras den in
vändningen, alt undersökarens subjektiva uppfattning därvid
lag finge för sort spelrum, en invändning, ganska berättigad, 
även om undersökaren med största samvetsgrannhet och kon
centrerad uppmärksamhet sökte göra sitt allra bästa vid be
dömandet ; metoden måste sålunda anses som ganska grov; 
och följaktligen blev den klassifikation, som delvis baserade 
sig på delta subjektiva uppskattande, möjligen osäker, mindre 
exakt, måhända ej sällan felaktig och vilseledande. Den ll 
augusti 1910 hade nämligen utfärdats generalorder (N :o 589) 
om företagandet av unelersökningar av synförmågan och den 
>>optiska uppfattningshastigheten ,, hos stamanställda artilleri
matroser . 

Eskaderchefen för 1910 års speciella skjutskoleeskader, 
till vilken undersökningsprotokollen remitterats för y ttrande, 
framhitUer också i skrivelse av 29 oktober 1910 till Statsrådet 
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och Chefen för Sjöförsva rsdepartementet bland annat : 

att skjutskickligheten hos dem, som genomgått kurs vid ~kjut

skolan, synes hava varil h elt och h ålle t oberoende av den !dass 

i avseende ptt synfärmaga och ' optisk uppfattningshasti,.,hct, 

dc resp. skjutande tillhöra. L"nder skjutskolan har emcllvrlid 

skjutits· å jämförelsevis korta antånd och uneler förhall at den, 

då målen som r egel äro väl synliga, varför möjlighel förefinnes, 

att vid skjutningar på längre avst[md och under og~·nlls <t m

mare siktförhållanden resultaten bliva olika. - Enligt min 

mening s ~·ncs hänidlag det personliga avfyrningsmomenld;') 

vara av en stor betydelse vid skjutning från r örligt underlag. 

Ett uppska llande av, huruvida varje mans personliga rniyr

ningsmoment är jämnt eller ej, samt huruvida det är n ormalt, 

jämfört med andras, torde kunna unelersökas med tillhjälp av 

särskilt härför lämpligt ins lrumen l. » 

I min ovannämnda rapport till l\Iarinöverläkaren året tiir

ut hade jag em ellertid med tanke på n ågot dylikt in strunwn t, 

framhållit. att >> mer eller mindre invecklade anordninga r fö r 

erhållande av ett matem a liskt exakt m ått på sn abbheten i . 

uppfattning L01·de för prakti ska ändamål vara obehövliga. J...an

ske rent av olämpliga. ty felkällor insmyga sig så lätt vid :m

vändand et av mera komplicerade apparater >> . Genom ovan 

citerade eskaderchefs uttalande om behövligheten och önsk

värdheten av alt med lämpligt instrument unelersöka det per

sonliga avfyrningsmomentet började jag emellertid ånyo um

gås med planer p å konstruerandet av ett sådant instrum ent; 

mera härom framdeles. 
Om också avfyrningens stora rol vid skjutning från riir

ligt underlag tydligt och klart framhållits i skjutinstrukl1 lll 

1908, och i OYan citerade skrh·else från eskaderchefen för spe

ciella skjutskolan 1910, så har likväl frågan om ayfyrningen 

och vad därtill hörer betydligt kraftigare pointerals och m era 

ingående behandlats i 1913 års skjutinstruktion. Vilken bety-

Som närmare framgår av det följande , ä ro >Optisk uppfattni n go 
hastighet> och »personligt avfyrningsmoment• endast olika beniill1 · 

ningar på samma sak, nämligen reaktionstiden vid avfyrningen . 
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delse som från rent militär utbildnin gssynpunkt på senare 

ticlen tillmätes vapnets avfyrning och dithörande, framgår ock

så med all önskvärd tydlighet av det i denna senare in st ruk

tion nytillkomn a kapitle t: ,J(ontrollövningar» , mom. 150- 157 . 

Som förul nämnt h ade jag redan vid mina undersök

ningar a.v matroser 1908- 1909 och seelermera 1910 genom elt 

noggrant aktgivande på karlens sätt alt dechiffrera syn skärpc

tabellen sökt draga slutsatser m ed avseende på h ans avfyr

ningsmoment Jag framhöll ock så i det föregående, att upp

skattningen av avläsningens sn abbh et var tyvärr blotl subjek 

ti v. För a tt emellertid få ett m era exakt mått på elen under

sökta in dividens >> momen t», för att kun na se, om det var 

,, jämn t eller ej och om del var normalt, jämfört med andras >> , 

konstruerade jag under år 1911 ett instrument för undersök

nin g av det s. k. >> personliga avfyrningsmomentet» , vilket in

strument r edan den 12 m ar s 1912 demonstrerades inför Sven

ska Sjöofficerssällsknpet i Stockholm. Genom att i möjligaste 

mån förenkla instrumentels konstruktion sökte jag övervinna 

de i det föregående uttalade betänkligheterna beträffande eYen

tuella felkällor , men utan att såvitt möjligt uppoffra n ågot av 

den nödiga precisionen. 

l ämbetsskrivelse den 11 december 1911 till Kungl. Maj :t 

anfördes av Inspektören av Flottans övningar till sjöss, att en 

närmnrc· kännedom om det >> personliga avfyrningsmomenteb 

onekligen vore av stor be tydelse för rationell skjututbilclning, 

och alt unelersökningar av delsamma fördenskull borde före

tagas med ett av mnrinläkare Boström konstruerat inslrun1ent, 

som demonsirerals för Inspektören och som synts honom kunna 

väl fylla sin uppgift. Yttranden i fr ågan avgåvos av Marin

överläkaren och Chefen för marinläkarek åren den 15 december 

1911 , av Kungl. Mecl.-styr . den 8 mars 1912 och av Kungl. 

Marinförvaltningen den 22 mars 1912. I sitt yttrande förkla

r ade Kungl. Mecl. -styr ., att densamma för sin del ansåge, att 

det vore önskvärt , att tillfälle bereddes marinläkaren Boström 

att företaga unelersökningar av avsett slag; tillika överlämnade 
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Kungl. l'vi ed.-s tyr. ett av professorn A. Gullstrand infordrat u t
låtande i frågan: , i vilket utlåtande det framhåll es, att det . 

läte sig objektivt bedöma, i vad m ån de ifrågasatta undersö~~ 
ninga~·na skulle kunna vara av värde, då instrumentet h itti lls 
veterligen ej und erställts ve tenskapens kritik. 

l\ågra unelersökningar av det personliga avfyrning51110 _ 

mentet kommo emellertid ej till stånd. l underdånig skrivelse 

den 14 oktober 1912 gjorde Inspektören av Flottans övningar 

till sjöss förnyad framställning i fr ågan, varefter MarinönT

läkaren elen 9 november 1912 och Kungl. l\farinförvaltnino·1•11 

el en 22 i samma m ånad å terigen avgåvo yttranden. " 

Genom nådigt brev av elen 20 juni 1913 har slutl igv n 

Kungl. Maj:t »velat medgiva , att marinläkaren Boström ma 

i enlighet m ed föreskrifl'er, som Inspektören av Flottans ov

ningar till sjöss efter samråd med vederbörande stationsbcfiil

havare äger meddela , utföra ifrågavarande unelersökningar " 
manskap vid flottans båda stationen. 

Ar till erimatrosernas specialkompelens skulle sålunda göras 

till förem ål för närmare utredning. Att det från läkarehall 

ägnas matrosens såväl optiska som psychophysiska föruls~i Ll

ningar en dylik uppmärksamhet synes mig lika naturligt oeh 

nödvändigt som att militärläkaren dagligdags m åste avgi\ra 

t . ex. hjärtats , lungornas själförmögen h eternas förutsättning.tr 

för krigstjänst, måste avgöra, om en individ synes äga f~tlll 
tillräckliga kroppskrafter för att kunna uthärda dc ansträn"-,.., 

ningar, som äro förenad e m ed hans militära tjänst i krig orh 

fred o. s. v. Det synes mig emellertid cgenclomli ot att sln l-o ' . 
!ens person li ga förutsättningar i allmänhet hillills beaktab i 

förvånande liten grad , å tminstone i jämförelse m ed det iu

tresse, som varit tillfinnandes på vapenteknikens område. I 

Laneasters intressanta arbete >> An illus tratecl treatise on the 

art of shooling >> säges också inledningsvis: >> det är ju en a ll

mänt känd sak , att vä lskjutning b eror mindre på geväret än 

på den , som sköter detsamma. Geväret och vad därtill hörer 

hava varit och äro allljämt föremål för noggranna iakttagclsCI, 

men föga uppmärksamh et har hittills ägnats åt den rol, sol!l 
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personligheten spelar vid skjutningen >>. Det ci terade gäller 

sålunda bloll elens person lighet , som sköter geväret, men man 

får väl tro , a tl ungefär detsamma skulle kunna sägas om per

sonligheten h os den som dirigerar kanonen från rörligt under

lag. Under del all arti ll erifa ckmännen genom sinnrika anord

ningar exakt uppmätt kanonens avfyrningsmoment samt sökt 

och söka ytterligare nedbringa detsamma, har nagol sådant 

icke, tror jag, för praktisld militärt bruk varit falle t med rik

tarn es avfyrningsmoment 
Som för u l nämnts, h ade Kungl. iiiaj :t genom nådigt brev 

20 juni l 913 medgivit, alt unelersökningar av det personliga 

avfyrningsmom ent et m å tte ulföras vid fl o ttans båda s tationer. 

Sådana undersökningar togo sin början 13 augusti J 913 i ba t

teriet i Flottans exercishus å Stockholms sta tion och pågingo 

där till i början av oktober. Allt å s tationen t illgängligt man

skap av ±:dc m atroskom p. undersökles till ett antal av 1()1 

man, varje man i regel Yid :~ olika tillfällen , end ast elt mindre 

fåtal blott 2 gånger. P~t samma sätt und ersöktes å Karlskrona 

station varande m anskap , 3 :d je matrosk omp ., under senare 

hälften av december 1913, till ett antal av 227 m an. För un

dersökningarne h ade i 1\:arlskrona skeppsgossekårens exercis

hus ställts till förfogande. Å båda fiollans stationer prövades 

sålunda summa 388 m an förmedels den av mig konstruerade 

avfyrningsmätaren och enligt den m etod , som av mig demon

str·m·ats för Inspektören av F lottans övningar till sjöss; endast 

för några få m an , omkring 15, blevo undersökningarna ofull

ständiga, så till vida som på grund av fartygskommenderingar , 

permission, sjukelom o. d . bloll en enda undersöknin g pr indi 

vid kunde företagas. eller också a priori och på tagligt otillför

li tliga (simulation ( ?) , bristande intresse på grund av nära 

förestående avgång ur tjänsten e. d .) . 
Var sålunda nu det primära m a terialet sammanbragt (när

mare 400 diagram), åters tod det att statistiskt bearbeta det

samma. 
Redan vid första påsee ndet fann man, a tt av diagrammen 

somliga kunde vara ganska jämna, förel e endast obetydliga 
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variationer fra n ett tänkt medel värde samt visa ingen eller 

ringa tendens till för tidig avfyrning t. ex. diagram ~:o 1 

under det att man ä andra diagram kunde konstalera 1 ex: 
ojämnhet, stora variationer, antingen försenade avfyrnini-;ar 

eller för tidiga sådana eller också av båda slagen, t. ex. dia

grammen N :o II och III. 
Såsom egandc ett visst intresse ur kuriositetssynpunk t \ ill 

jag omnämna några andra diagram. Det är ju ett sedan länge 

av fysiologerna fr amhållet förhållande, att reaktionstiden fiir

länges genom kroppslig och andlig uttröttning såväl som ge

nom allehanda störande inflytanden , men att den kan förkor

tas, ofta ganska betydligt genom övning (Tigerstedt) och \ iil 

sannolikt åter förlängas genom brist på övning. Vidare in

verka åtskilliga nervgifter , i all synnerhet alkohol, på r eak

tionstidens längd. Som en illustration härtill m å det diagram 

tjäna, å vilket de första 32 avfyrningarna (vid första under

sökningslillfället) äro påfallande ojämna och även något f ill·

senacle i jämförelse med dc övriga: vid tillfället i fråga bad dc n 

undersökte att få slippa skjuta , enär han hade mycket on! i 

tänderna sedan några dagar, och var han också betydligt 

svullen i högra ansiktshalvan . Ett annat visar, huru brist pH 

övning in verkar: den undersökte hade tjänstgjort som m u l

skeppare samt säger sig ej hava skjutit något på G år. Och 

ett tredje diagram åsHtdliggör i viss mån alkoholens inverk an 

på , det personliga avfyrningsmomentel» därigenom att de sista 

31 skotten a diagrammet äro avsevärt försenade och mera än 

tillåtligt ojämna; en timma eller så före denna sista unelersök 

ning, som ulföretes 10- 11 f. m., hade den undersökte förtär' 

, 2-3 halvor :\Ttirnberg ,, samt dessutom , sovit lite " på natteJt . 

En mera exakt värdesättning a v diagrammet, än vad el l 

subjektivt bedömande innebar, erfordrades naturligtvis för a ll 

få materialet mera användbart i statistiskt syfte: förmedels en 

å en tunn genomskinlig celluloidplatta ingraverad millimeter

skala uppmättes så varje avfyrnings avstånd från O-linjen eller 

"vattenlinjen , , inalles något över 30,000 "skott ". Vid d< 

nämnda massundersökningarna hade nämligen instrumentet 
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inställts för en konstant hastighet, s;"t att varje millimeter sva

rade mot en tid av O.o~.3 sek. För varje individs diagram, 

omkring 80- 85 avfyrningar , uträknades så seriemedelvärclet; 

men härvidlag medräknades ej de under O-linjen fallande 

,skotten , . de för tidiga , av det skälet, att den unelersökte ej 

inväntat del ögonblick, då yattenl injeih verkligen koinciderat 
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III- l 
N:o II. 

med siktkikarens horisontella ann, utan fyrat av dessförinnan, 

var igenom realdionstiden för avfyrningen ifråga blivit negativ; 

likaså eliminerades ett annat slag ay , abnorma skott ,, näm

ligen de som voro högst betydligt försenade (12 mm. (= 0,3 

sek .) över O-linjen). Sådana "skotb som de sistnämnda be

funnos emellertid vara ytterligt sällsynta. Beträffande båda 

N:o lll. 



- 506-

slagen a v >> abnorma skolt» konslatcracles det emellertid , id de 

företagna massundersökningarna, att den undersökte, diir
0111 

lillfn'lgad eflcr avslutad undersökning, oftast fullt riktig l k u n de 

angiva unia let av vid tillfället ifråga i högre grad felnk tigl 

verkställda avfyrningar, ett förhållande, till viikel jag sl'nare 

{tterkommcr i ett annal sammanhang. 

Scdan jag sålunda på detta säll erhållit medelvärcld för 

varje individs realdionslidcr , vilket medelvärde emeller tid icke 

torde få b elraklas såsom för individen ifråga absolut konslant 

och matematiskt exakl ulan i viss mån approximativt, fiirl'log 

jag mig först att närmare und ersöka detta >> avfyrnin~slno

ments >> längd . Som denna undersöknings resultat var a v cu 

fundamcn ta l betydelse för de följand e undersökningarna, '<lldc 

jag blott dc äldre, p ålitligare och mera försigkomna matro

sernas diagram , d. v. s. underofficers korpralerna, korp ralt rna 

och l :sta kl. sjömännen; men jag tog likväl ej med alla dvs•;as 

diagram, utan gallrade jag bort alla sådana, som visade en 

större tendens till för tidig avfyrning, d. v. s. som hade nH-ra 

än 33 % av samtliga »skott» för tidiga , sålunda mera hall

ningslösa kurvor , och vidare diagram från individer, som un

dersökts vid mindre än tre undersökningstillfällen. 

De yngsta, 2 :a kl. sjömännens, m edelvärden , använde jag 

sålunda ej av det skälet, att många av deras di agram vi s Hle 

på ovan nämnt sätt hållningslösa och opålitliga kurvor, Y<lr

jämte jag vid undersökningarna av dem ofta varit i tillfiille 

konstalera bristande koncentrationsförmåga samt lätt aYi l'cld 
uppmärksamhet . 

Jag granskade s{tluncla 234 diagrams m edelvärden ; h iirav 

hade 53 diagram skjutits av undcrofficer~korpraler, 181 av 

korpraler samt l :sta kl. sjömän. 

Av tab. l framgar , huru dc 234 undersökta procenli~k t 

fördela sig beträffande det >> personliga avfyrningsmomenlds>> 

medellängel: abscissan u t trycker reaktionstidens medellängd i 

sekunder och millimeter, orclinatcrna uttrycka i procent anln

lct individer med den å abscissan angivna medellängden ·t v 

det >> personliga avfyrningsmomentel>>. Den h eldragna lin.,.·n 
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utgör samtliga undersöktas kurva, korslinjen underofficers
korpralernas samt elen avbrutna korpralernas och l :st:1 kl. 
sjmännens. Man finner , att blott 3 man av samtliga under
sökta (1,2 %) visa ett m edelvärde mellan 0,025 och O,o0 sek., 
och just dessa tre utmärka sig för övrigt genom ett betänklig t 
stort antal för tidiga avfyrningar; 21 man (8,3 %) hade· ett 
värde mellan O,o5 och 0,075 o. s. v. Det procentiska maximm11 

infaller mellan 0,1 och 0,125 med 61 man (26 %) ; blo tt lO 
man (4 ,3 %) visade ett medelvärde över 0,2 sele Det för samt 
liga undersökta erhållna medelvärdet befanns sålunda 'ara 
0,12 sek. Beträffande denna tidsperiod, reaktionstiden Yid 
synintryck, vill jag nämna, att man hos olika fysiologisk a J iir
fattare finner ganska differerande värden ; den varierar ot·ks ri. 
från individ till individ. Vad beträffar variabiliteten hos reak
tionstiden säger också Tigerstedt i sin lärobok om människ:m s 
fysiologi, band II, sid. 383: »die Individualitet der Reaginen
elen muss hierbei einen sehr hedentenden Einf1uss ausiihrn>'. 
Vid de inom ameril;:anska marinen företagna undersöknin garna 
(Prof. P. M. R. Alger) av reaktionstidens längd hava erhallits 
ungefärligen samma värden , möjligen något längre. 

~är jag nu erhållit detta värde på reaktionstidens m cdt>l
längd, 0 ,12 sek., företog jag mig att undersöka, huruvida mlgon 
skiljaktighet vore att konstatera mellan de i det föreg ående 
nämnda båda grupperna , underofficerskorpralerna å ena sidan, 
korpralerna och l :sta kl. sjömännen å den andra. Därvid 
fann jag, att 24 man av den förstnämnda gruppen (= 45 ,G %) 
visade ett medelvärde under 0,1 sek., men blott 4 7 man 'lY 

181 (= 25 ,s %) ur den sistnämnda; undersöker man r eak
tionstiderna av 0,1 sekunds längd och däröver, finner m;ln 

underofficerskorpralerna i procentisk minoritet, 54 ,± % mot 
74 ,2 % för den andra gruppen. På ordinaterna mellan 0,110 

och 0,07ii sek. samt mellan O,o75 och 0,1 ligger korslinjekur
van betydligt över den avbrutna, under det att man mellan 
O 1 och O 125 och därutöver finner ett omvänt förhållande. 

' För ~le 53 underofficerskorpralerna erhöll jag ett medel
värde av 0,11 sek., för de övriga 181 däremot 0,12;) sek., under 
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det att, som ovan nämnts. medelvärdet för samtliga var 0 ,12 

~ekuncler. Till ungefär samma siffra för underofficerskorp
;alerna, eller närmare angivet: 0 ,10± sek., kom jag även sedan 
jag från dem gallrat bort de 9 sämsta, mera ojämna diagram
men; som ojämna betraktade jag sådana diagram, vars »me
delvariation " övers leg 3,o mm. (= 0 , 073 sele ) . Vad jag menar 
med »meclelvariation ». skall jag i det följande nännare ut
veckla. Som ju var all vänta, befanns sålunda reaktionstidens, 
det ,, personliga avfyrningsmomentets », medelvärde i allmänhet 
kortare hos underofficerskorpralerna, och torde jag väl ej taga 
alltför mycket miste , om jag skriver detta förhållande på den 
längre och grundligare utbildningens, träningens, det mera 
mognade omdömets och instruktörserfarenhetens konto. De 
nu relaterade undersökningarna beträffande längden av »det 
personliga avfyrningsmomenteb synas mig emellertid giva mig 
ett stöd för det påståendet, att en reaktionstid av ungefärligen 
0,1 sekunds längel skulle kunna betraktas såsom ordinär eller 
>>nonnah. 

Av skjutinstruktion för Flottan, Artilleri 1913, mom. 4 
och 154, framgår emellertid med största tydlighet, alt det för 
uppnåendet av en god verkan av artillerielden ej är nog med, 
att det : per~ on liga avfyrningsmomenteb är kort; det bör dess
utom vara , konstant hos en och samma riktare samt möjli
gast lika hos skilda riktare >> , d. v. s. att det bör vara så jämnt 
som möjligt. Ja , jag har t. o. m. hört sjöofficerare med stor 
praktisk erfarenhet i artillerisliska ting såsom sin uppfattning 
uttala. att jämnheten är det väsentliga. 

För att emellertid fa ett mera exakt och för den statistiska 
bearbetningen mera användbart uttryck för diagrammens jämn
het, uträknades den s. k . >> meclelvariationen >> på följande sätt: 
på seriemedelvärdets höjd i mm. över O-linjen markerades på 
diagrammen >> individens egen medellinje » genom uppdragandet 
av en med O-linjen parallell linje, den gröna linjen å de bi
fogade diagrammen. Från denna n~ra medellinje räknat upp
Illättes så ånyo alla avfyrningars avstånd, vare sig de lågo över 
eller under linjen. varvid likväl sådana >> skotb , som lågo på 
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mera än 12 mm. (= 0,3 sek.} avstånd åt ena eller andra hnllet 
icke togos med i räkningen, betraktades såsom »abnorm··; så
dana voro emellertid synnerligen stora sällsyntheter. lw110 111 

att för varje diagram dividera den erhållna millimelersu111 _ 

man m ed antalet räknade »Skotb, erhölls så ett värde pa 
»medelvariationen >> för hela det undersökta materialet. 

Vid den statistiska undersökningen av m edelvarialionen:; 
förhållande tog os med även dc yngstas , 2 :dra kl. sjömän u ens, 
diagram, vilka av anförda skäl icke använts vid undersökning
en av reaktionstidens m edellängd; däremot bortgallrades iiven 
här de i det föregående omnämnda ofullständiga eller p i\.l;,:;lig t 
otillförlitliga diagrammen . 

Tab. 2 visar, huru m edelvariationen förhåller sig saväl 
beträffande samtliga 373 unelersökta som beträffande \a r jc 
grupp: underofficerskorpraler 75 , korpraler och 1 :sta kl. sjö
män 196, 2:dra kl. sjömän 102 m an . Jag har använt samma 
beteckning i denna tabell som i den föregående, varj~imle i 
tab. 2 tillkommit en finpunkterad linje, utmärkande 2 :dra kl. 
SJOmännen. Den heldragna linjen (samtliga) visar en syn
nerligen brant stigande och mera långsamt fallande k mva. 
vars av trubbade topp ligger mellan O,o 5 och O,o7 5 sek. , och 
framgår sålunda, att 52,65 % av samtliga undersökta före te 
en medelvariation liggande m ellan dessa båda värden; rndast 
något över 5 % visar en m edelvariation understigande O,o r. 
sek. Redan denna spridning kring ett uttalat procentmaximum 
synes mig i viss mån tala för , att en , om jag så får utt rycka 
mig, >> normah m edelvariation uppgår till O,o5-0,07 G ~ek.; 
föga plausibelt synes det mig, att denna skulle vara mindre 
än O,o5 eller större än 0,075. 

Man måste ju förutsätta , att artillerimatrosens utbildning 
och träning inverka på h an s avfyrningar i den riktningen, att 
de bliva så säkra och så konstanta som möjligt ; syftet med 
utbildningen , rikt- och avfyrningsövningarna, är ju just detta. 
Man borde sålunda i de olika utbildningsstadiernas diagrarn 
finna ett uttryck härför, likasåväl som det >> personliga aviyr
ningsmomentets ,, medellängd minskas med fortskridande ar-
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tilleriulbildning, som framgått av tab. 1. Redan av ett fly k

studium av de olika gruppernas diagram kunde man fiin noda 
delta. En närmare undersökning gav emellertid vid ha nd t•n 
att det också förhöllc sig så, vilket framgår av tab. 2. \Ia 1~ 
finner visserligen, att 0 ,51 % (l man) av korpralerna '> ch 
l :sta kl. sjömännen , eller 0,27 % av samtliga undersökt a. pn•
stcral en medelvariation .mellan 0,0:25 och O,o3G sek .. mt•n i 
allmänhet befinnes det, att mellan O,o3G och O,o :; sel-. ligger 
minimigränsen, som även denna uppnas av ett ringa faLt!. av 
underofficerskorpralerna i 6,G 7 %, men av 2 :dra kl. sji\m ii n

nen i blott 2,n.Jc %, av samtliga i ±. s G %. Alt märka är t'mel
lerlid, att redan mellan 0,05 och O,oa;; sek. nå underofk· t'r ,
korpralerna, och blott dessa, silt procentmaximum m ed ;)i),!l !l 

%, under det alt värdena för de båda andra utbildning~ ~ta 

dierna falla starkt ned till 25.5 % och 19.G %; n ågot ;a1 h ut 
kan emellertid icke konstateras vid medelvariationer, som ~iro 

längre än O , oG:~ sele, men väl här och var en stigning av pm
centtalet, från underofficerskorpralerna räknat och nedal. sa
som mellan 0,076 och 0 ,1 sele - En jämförelse mellan ~tnn
man av procentvärdena för medelvariationer. kortare än (),o~>;: 

sel.:. å ena sidan och summan av samma värden för nwdel
variationer, längre än O, OG 3 sel.:. upp till 0 . 1 sek. ~\andra idau , 
för varje utbildningsgrupp, visar också en lika avgjord sur:
cessiv sänkning av procenttalen nedåt beträffande de kor tare 
medelvariationerna som en s!igunig beträffande de liingre 
(Tab. 3. ) 

Medelvariation: 

Und.-off.-korpraler (75) ..... . 
Korpr. + l :sta kl. sj. (196) .. 

2:dra kl. sj. (102) . .... . .... . . 

Tab. il. 

0 ,0 2u - 0.0(i:> 

42,1i G % 
31,11 % 
22.:>-l % 

O, or ;:; -0, 1 

4/ .!1!> 
ryt 
f) 

58, 1i"J 
o· 

l) 

()2. 7 2 
o :r 
;0 

Underofficerskorpralernas deciderade procentmaximuttl 
(Tab. 2) mellan O,o5 och O.O G3 sek. i motsats till de bftda andt .. 1 
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kurvornas alltmera avtrubbade toppar och elen från underoffi
cerskorpralerna och nedåt gradvis försiggående sänkningen av 
kurvorna jämte deras samtidigt skeende förskjutning upp mot 
de h ögre värdera på medelvariationen synes mig svårligen kun
na frånkännas ett direkt kausalsammanhang m ed graden a v 
skjututbildning och -träning. Finner man sålunda å ena sidan, 
att dc längst och omsorgsfullast utbildade artillerimatroserna 
procentuell äro starkare representerade bland dem, som preste
rat en kortare medelvariation, men svagare representerade 
bland dem, som befunnits hava en längre sådan, torde man väl 
å andra sidan i viss mån vara berättigad att av diagrammens 
m edel variation draga slutsatser beträffande individens valör 
vid kanonen ombord - i vad på avfyrningens verkställande 
a nkommer. - Ty »avfyrning skall verkställas så, att fullbor
dad riktning icke må fördärvas genom avfyrningen , (Skj.-instr. 
fö r Fl., Art. 1913, mom. 101 ). 

Och härmed är jag inne på frågan om möjligheten att 
värdesätta diagrammen, något som ju för såväl den ifrågava
rande statistiska undersökningen som från praktisk synpunkt 
är nödvändigt. skjutinstruktionen fordrar ju, att det >>person
liga avfyrningsmomenteb bör vara ej blott kort utan även 
kon stant; det bör sålunda vara så kort som möjligt, men med 
sam tidigt undvikande i största ;möjliga mån av för tidiga 
avfyrningar, vilket senare ju för övrigt också ligger i instruk
tionens krav på jämnhet. 

För att få ett siffervärde på diagrammet använde jag också 
mina på ovannämnt sätt erhållna värden: Ett betgg på medel
variationen förskaffade jag mig genom att subtrahera densam
m a uttryckt i mm. från 10, en siffra, som jag sköt in i be
räkningen av skäl, som jag i det följande närmare skall fram
lägga. 

Ett betgg på reaktionstidens medellängd erhölls genOJn att 
-ävenledes från siffran 10 subtrahera skillnaden i mm. m ellan 
»individens egen medellinje >> och 4, vilken siffra i mm. angiver 
det medelvärde, som torde få anses som det ordinära eller >> nor
m ala , och som motsvarar en reaktionstid av 0 ,1 sek. (jmf. sid . 
.508 och tab. l ) . 
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Varföre jag i denna min beräkning av de båda betygen 
använde siffran 10, skulle jag vilja' förklara därmed, att jag 

ville hava diagram betygen i viss mån kommen surabla lllecl 
skjutbetygen, vilket också därigenom lyckades; och vidare an

såg jag det naturligare, att en högre siffra angav en stiirre 
förmåga att »träffa rätta avfyrningsögonblickeb än tvär!o1n. 

Som förut framh ållits, ansåg jag jämnheten vara elen ojiim
förligt viktigare fak torn vid värderandet av diagrammen, vi l

ken uppfattning jag också funnit delas av m ilitära auktorile
ler; fördenskull beräknade jag diagrambetyget = 

1
4 m. 1.) 

eller ; 
m. l. - 4 

2 (10 - m. v.) + (10 

3 

m. v. betecknar meclelvariationen, m. l. reaktionstidernas me

dellängd. 
Med det gjorda antagandet, att ett ordinärt, morm alt» 

medelvärde av reaktionstidens längd uppginge till 0,1 S!'k. 
(= 4,o mm.) och att deras ordinära eller »nonnala » m edl'l
variation uppginge till omkring 0,0 63 sek. (= 2,5 mm.), skulle 

man med användande av ovannämnda beräkningsmetod er
hålla ett betyg på diagrammet = 8,3. Enelast för det fall at L 

reaktionstidernas medellängd uppginge till 4 ,o mm. och m edel
variationen samtidigt vore = O, skulle man sålunda kunna er

hålla e tt diagrambetyg = 10, det ouppnåeliga idealet. 
Med användande av ovannämnda värdesättningsmetod för

skaffade jag mig sålunda siffervärden för samtliga undersöktels 
diagram, varigenom de blevo sinsemellan jämförliga. Men 
härigenom blev det också möjligt att undersöka, huru de er

h ållna diagrambetygen förhöllo sig till skjutresultaten. Redan 
nu vill jag pointera, att jag, när jag sålunda gick att anställa 

jämförelser mellan träffresultaten å ena siclan samt resultaten 
av de företagna undersökningarna av det »personliga avfyr

ningsmomenteb å den andra, ingalunda väntade mig någon 
s törre överensstämmelse eller hade rätt att fordra någon sa
dan, framförallt av det skälet, att på träffresultaten inverkar 
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en m ångfald fak torer , av vilka riktarens personliga skjutfärdig

het, riktning p lus avfyrn ing, ju är blott en, något som med 
största utför lighet framh ålles i sk ju tinstruktionen. Visserligen 

]1ar »det sätt, varpå avfyrningen verks tä lles, det allra största 

infly tande på räffresultateb, men därför är man ingalunda 
berättigad att fordra en kongruens mellan avfyrningsdiagram

mens värden och träffr esultaten eller en s medelvär den av dessa 
senare; dessa senare, sås01n varande icke »rena » värden, äro 

följ aktligen icke användbara och tillförlitliga som k ontroll p å 

avfyrningsdiagrammen, lika litet som man på grund av träff
resultaten har möjlighet att fälla en absolut rättvis dom över 

någon annan för träffresultatet viktig faktor , nämligen t. ex. 
eldledn ingen eller ammunition ens b eskaffenhet ; a vfyrningsclia

gram men göra helt naturligt icke h eller något anspråk p å att 
tjäna som kontroll på träffresultaten och skjutbetygen, utan de 

avses blott och bart att vara protokoll vid elen unelersökning 
av de t »personliga avfyrningsmomenteb, som enligt mom. 154, 

skjutinstruktion 1913, skall före tagas såsom en »kontrollöv
ning >>, vilket ord ju också satts som rubrik över mom. 150- 157 
i samma instruktion. »Avfyrningsmätaren » har sålunda av 
mig avsatts att vara eller bliva »det särskilt konstruerade in

strument», varom mom. 154 i 1913 å rs skjutinstruktion talar 
eller det instrument, som åsyftas i citerade skrivelsen av 29 

oktober 1910 från eskaderchefen för speciella skjutskolan. 
En statistisk under sökning före logs likväl för att se, huru 

skjutbe tygen förhöllo sig till diagrmnbetygen. De i artilleri
matrosernas förhållningsböcker införda »betygen för skolskjut

ning med artilleripjäser » voro emellertid icke användbara för 
detta ändamål, enär de omfattade skottserier, skjutna med 

. olikartade siktmedel, från stillaliggande eller uneler gång va
rande fartyg mot stillaliggande eller rörligt mål och på avstånd, 

varierande mellan 350 och 1,800 meter. I 1911- 1913 års 

skjutböcker betraktade jag som i största möjliga mån stricls
mässiga blott sådana skottserier, som skjutits med svårt och 

m edelsvårt artilleri uneler gång, med siktkikare och på minst 
1,000 meter. För var och en av 152 man, tillhörande olika 
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utbildningssladicr, men till det övervägande flertalet korpr<der 

och l :sta kl. sjömän, lyckades jag samla 3- 4 sådana wr ie

betyg, och för dessa uträknades medelvärdet. Önskligt hade 

emeller tid utan tvivel Ya rit. om för denna jämförelse si n r:w 

från skjutningar på vida större avstånd , på t. ex. 6 ,000-t~.ooo 

meter, hade slått att erhålla. 

Tab. 4. 

Diagram b e t y g: 

l 

--
Skj utbetyg: 

8,0 oeh däröYOr 7,9 och därunder 

8,0 och 

l 
46,1 °/0 (18 man) 

l 
42,5 0

/ 0 ( 48 man) 
däröYer 

-

l l 
7,\J och 

53,\J 0 /o (21 man) 57,5 °/0 (65 man) 
därunder 

l (39 man) l (l ] :3 man) 
l 
l 

Av tab. 4 framgar , hurusom av dc 39, som hade ett dia

grambetyg: >> 8,o och däröver», crhöllo ett något större pro

centtal med högre skjutbetyg än bland de 113, som hade l'lt 

diagram betyg: "7. u och därunder». Ehuru pekande åt r iilt 

håll, äro likväl differenserna för obetydliga, och m åhända iir 

även det statistiska materialet för litet för att därmed bevisa 

något ; att del sätt, varpå avfyrningen verkställes , är en aY dl· 

domincrand~ fakto r erna för erhållandel av ett högt skjutbetyg, 

det vet man ju förut. 

Förhållandet mellan diagrambetygen och skjutbetygen h ar 

jag även sökt att grafiskt åskådliggöra i tab. 5 a . 

Denna kurva omfaUar samma 152 man som i tab. 4, des~ 

abscissa angiver mellan 5,o och 1 O. o så vål diagrambetygens som 

skj utbetygens valör, dess ordinater angiva, i procent uttryck t, 

antalet av dem, som presterat de å abscissan angivna betygen : 

de båda kurvorna följa varandra ungefärligen, tack vare in

skjutandct av siffran 10 vid värdesättningen av diagrambety

gcn. båda kurvornas procentmaxima infalla mellan 7,5 och 8.o ; 
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spridningen kring diagrambetygens nwxinnun är mindre än 

kring skju lbetygens; det tyckes sålunda vara lällare alt ernå 

ett skju tbetyg över 8,o än ett diagrambetyg över denna griins. 

:Men äYen p å en annan v~ig och ännu tydligare än genom 

den nyss nämnda skjulboksstatistiken är jag nu i tillfälle alt 

visa, att genom diagrambetygel verkligen angives en synnerligen 

viktig fak tor för ernaendet av ett gott Lrtiffresullat. Efter 

stockholmseskaderns trävlingsskjulning 19 oktober 1914 tog 

,O 5 ,s 6 ,o 6 ,5 7 ,o 7 8 ,5 ,O 8 ,5 9 9 .5 ' ,O 10 

35 

Afbruten lin, e = l , , 
• Öi agrarnbetyget . l • 
Dra~ en Ii nie= medel- l l 

va r et af 3-'t skott- l l 
l 

5erier(under gån9, l l 

öfver 1000 m
1 

sv. ö m. l l [\__• 
sv. art.) åren 911- 13. 

l 

5 ~ 152 man, U.O._K.,K., l ··; \ 
1~~ o 2~~ ki.Sj. 

l ~ _L 

l 
l l 

... \ 'L 
l / l 

. 1\ l 

l ! 
' r/ \ ' ' / . 

30 

25 

20 

15 

10 

-~ v ~ . o 
T~h .. J a. 

jag i mina tabeller reda på, vilka diagrambetyg var och en av 

de i Lävlingssk jutningen 18 deltagande crhiHlit vid de av mig 

företagna massunderökningarna; endast en man av dessa 18 

var icke undersökt med avfyrningsmätare och detta på grund 

av sjökommendering vid tiden för mina undersökningar. Me

delvärdet för samtliga 17 undersökta befanns vara 7,±9 (Tab. 

5 b ), för dc 6 pristagarna 7,sa och för de övriga 7,28. Bland 

pristagarue fanns ingen med diagrambetyg under 7 ,o, m en två 

över 8.o; bland dc övriga funnos fyra under 7,o, ingen över 8. 
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4,318 7,s 1 
3,610 8, -1 l 3,549 7,7 

~ 
prislagare 7,86 

3,658 7,3 ( (6) 
3,189 7,9 l 
3,238 8,3 J 

4,308 7,ol 1 
4,141 7,7 

4,333 6,8 
3,185 7,7 

3,627 6,8 övriga 7,28 

3,2 19 7,5 (Il ) 
3,622 6,9 
3,243 7,5 
3,384 7,ol 
3,626 7,5 
3,522 6,9 

Medelvärdet för samtliga 7 ,4D. 

Tab. 5 b. 

På samma sätt som förut vid undersökningen av det >> }W 

sonliga avfyrningsmomentets" medellängd samt av diagram

mens medelvariation granskade jag så de på dessa värden has

serade diagrambetygen i avsikt att utröna , huru de tre på olika 

utbildningsstadium stående grupperna förhöllo sig med aYsP

ende på den procentiska fördelningen av olika diagramvalörer. 

För detta ändamål indelade jag diagrambetygen i trenne klas 

ser: l ) >> 8,o och däröver», vilka jag betraktade som >>goda •,, 

2) >>7,9-7,o ,, = >> medelmåttiga >> samt 3) >> 6,9 och därunder 

= >> dåliga >>. Undersökningen omfattade hela det undersök ta 

materialet med undantag av de få ofullständiga och otillförlit

liga diagram, som förut omnämnts, sålunda 373 man, varav 

i första gruppen, underofficerskorpralcr, 73 man, andra, korp 

raler och l :sta klass sjömän, 207 man, samt tredje, 2 :dra kl. 

sjömän, 93 man. 

1) U n derofficerskorpraler 
(70 man) 

2) Korpraler och l :sta kl. 
sjömän (207 man) 

3) 2:dra kl. sjömän (93 
man) 
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D IA G RAM BETYG: 

S,o och 

l 
7,9-7,0 

l 
6,9 och 

däröver därunder 

35,Gl 0/ 0 

l 
50,68 o l o 

l 
13,7 Ofo 

26 man 37 man 10 man 

23,67 °/ 0 

l 
65,21 0 / o 

l 
11,11 o/o 

49 man 135 man 23 man 

9,G7 of 0 

l 
66,67 ° j 0 

l 
23,65 Ofo 

9 man 62 man 22 man 

Tab. 6. 

Resultatet framgår av tab. 6: så t. ex. finner man, att 26 

man (= 35,GI %) av första gruppen tillhöra den högsta dia

grambetygsklassen, men blott 9 man (= 9,67 %) av den tredje. 

Inom de båda lägre betygsklasserna finner man ett fullkom

ligt motsatt förhållande, i det att de högsta procenttalen er

hållas hos 2 :dra kl. sjömännen. En förklaring till det något 

högre procenttalet för första gruppen än för den andra inom 

betygsklassen: >> 6,D och därunelen skall jag söka lämna i det 

följande. 
;Forts. ) 
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Utdrag ur kungjorda patentansökningar 
meddelade genom Th. Wawrinskys Patentbyrå, Stocklwlm. 

Datum l n~~~~~-~ 

1/6-33 3512j30 

2768/3"2 

4227/31 

2469/32 

8/6- 33,1445/31 

115/6- 33 

4018/291 

141J j32 

2177j32 

1193,'32 

Uppfinningens art 

Förbräningsmotor med rotorande kolvnr. 1. l'. 

Söding & Halbacl1, Hagen, B. Hein, Iscl"h,1, 

och ~\Iaschincnfabeik Gustav Hellman, Sulld
l'.'ig, Tyskland. 

Anordning för rationellt utnyttjande av kom p i

me ra-t. J luiclum i torpeder och andra ma~ki

ner. ~chncider & Oio, Paris. 
Anordning iör borttagande av åtcrinförandf' nv 

lö~ingbara bottnar iill patroh~·lsor. Sclm, .
der & Cie, Paris. 

Instilllningsr.norclning för elektriska nedslags 
rö r, som äro instiillbara för att verka 11wrl 
ellf'l' utan fördröjning. Rlwinische :Metall 
wnaren- und Maschinenfabrik. Diisseldo r.t 
Dcrendod. 

Anordning vid lastrumsl uckor å fartyg. R. _'c. 

Ekrberg, Göteborg, och R. Ohlandcr, Ström
stad. 

Båtmotor med vrrtibl drivaxel fö r propellern. 
,l ohnson Brothers Engineering Corp., \Y n n l 
kcgan, A. F . S. , 

Anordning vid rodclövningsgymn a st i kappara i N 
• \ . Ahplanalp, London. 

Sätt för fästande av trindhattar vid stubintr:ul 
jämte härför avsett ver ktyg. NitroglycoriJJ 
A.-B., Stockholm. 

Anordning för direkt avläsning av vrrkliga pejl
vinkeln vid radiopejling. Telefunken Geseli 
schaft flir drahtlose Telegraphio m. b. IL 
Dr rl in . 
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~~ Diarie-1 Datum nummer Uppfiningens art 

15/6-33 705/31 l Kom!Jint·rad nnorclning Jör reglering a\' siclo- och 
skcYniugsrodrcn vid fl~-gmaskiner. .:11. de 
Bcn a r d i. Rom . 

21/6-33 

29/6-33 

6/7-33 

13/7-33 

20/7 -33 

27j7-33 
3/8-33 

17/8-33 

4974131 Anordning iör reglering av elclhnstlghetl•n vid 
automatiska eldYapcu. Fabriquc nationale 
cl'A.nll l '" dl' guerre, Socictf' Anon:nnc it Rcr

5329.30 

1619;31 

2690/30 

46G2 130 

217U j3l 

3578/30 

4131/31 

3602/32 

2277/31 

1872j32 
65/31 

G62j31 

4056/28 

3689/30 

stal-L<'r, Licgc. Hcrstal, Belgien. 
Anordning Jör uti förmin ska Jartmoto;tåndct vid 

fartyg. G. 1\I:uconnet, Paris. 
Ljmlsignalapparat avsedd att. utsända tmtoniga 

signall'r. Julius I'inisrh A.-G., Brrlin. 
~ätt att [rumställa plustiska eller gclatint'rRdo 

SlJrängämnen. A. ~tottbaehcr, Zlirich. 
Propeller. J. J. Callahan, CormYalls Ucights, A. 

F. S. 
~ätt för lramshlllning av raketer, s;irskilt för 

:Dygtekniskt br uk. R. Tiling, Osnabri.ick. 
Riikncvcrk för lortlöpaudc bestämni11g av av

ståndet till eller vinkelhastigheten hos ett 
rörligt mål. Gesrlscltafi. flir elektrische Ap
parate m. b. H ., Berlin :Marionlelhe. 

~äkring5anorclning i'ör skjutvapen med i längel
riktningen rörligt slutstycke. Eheninische 
Me1alhvaan·n- und UachincnJabrik, Di.issol-· 
do r i. 

Tratt 1ör mottagning eller utsändning a\· ento
niga ljudsignaler. Julius Pintsch A. G., Der
lin. 

rrojt>ktil nwd automatisk tätningsanorclning. E. 
\\T. Brandt, P;uis. 

.Patronram, A.-B. Bofors, Bofors . 
l tvåtak1 ar],etande flygmotor. Sicmens & Hal 

sko A. G., Berh n-Siomonsstadt. 
F j ä n m ä tningsanordnin g. A l J gem ei n e-Eloktrici

t >i t s-G escllschaft, Borlin. 
Höjdmätningsinstrumcnt. IL D. :Myrhcck, Väs

terås. 
Kom vass. Allgemeine El e ktr icitets-Gesellschaft, 

Berlin. 
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Uppfinningens art Datum l Diarie- l 
nummer 

--------~------~------------------------------------------
24/8-32 4881/30 Spetsbrandrör med sprängkapselsäkring. J\1. :M_ 

Tiukka, Vihtavuori, Finland. 

31 /8- 33 

333/32 Anonlning för utnyttjande av havssjöva ~or~; 

l kraft. S. Lcwcrentz, Stockholm. 
1874/32 

1537j3L 

2461 /32 

5652j30 

Driv- eller kontrollanordning för lastrumsdönar 
slussportar och el y likt. J. Stone & C :o, Ltd: 
Kent, England. 

Driv- och styranordning för vattenfarkoster. J. 
M.Voith, H eidcnheim. 

Anordning vid enhetspatroner för artilleripjäser. 
.t\..-B. Bofors, Bofors. 

Gasdrivet automatiskt skjutvapen. White Auio-~ 
matic Gun Corp., Boston. 

T b. W awrinskys Patentbyrå 
Innehavare: H. ALBIHN 

16 Birger Jarlsgatan, Stockholm. 
Telegrafadress: WAW, Stockholm. 

Telefoner: Riks 74911, (Växel), 74912, Allm. ö. 2248, !ng. Alblhn privat 7491 3. 

GRUNDAD 1891. 

Ombesörjer uttagning av patent och registrering av varumärken 
mönster och modeller i Sverige och utlandet. 

Verkställer tekniska översättningar och utredningar rörande i>l· 
trång i patenträtt, patents rättsliga omfattning, giltighet m. m . 




