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Vikingatidens nordiska skeppstyper. 

(Forts. från h. 8, sid. 484.) 

Roddskepp. 

Under denna rubrik sammanfattas här fartyg, som an
tagas ha ·varit av den långa typen, byggda med tanke på an
vändbarhet i härnad, huvudsakligen avs·cdda :för rodd, varvid 
mrj e åra i regel betj.änades av endast en man, men därjämte 
förs edda med fäUbar ma·st o·ch segel, odäckade och sMunda i 
regel ej havbefarande. Såsom varande »långa» borde den 
naturliga •benämningen på hela denna grupps fartyg varit 
långsk epp, men denna benämning användes under vikinga
tiden, så ' 'itt känt, varken i Sverige eller Danmark (Steenstrup, 
I, s. 353) och var i Norge en specialbenämning för större 
roddskepp, i allmänhet ti,llhörande rikets ledning och ock.så 
kallade »'sessor». Benämningen långskepp är använd om far
tyg 1från bö rjan av Harald Hårfagers ·tid, men detta torde ej 
behöva betyda mera, än att benämningen ingick i d ens ord
förråd , som har nedskri,,it sagan. Den långa typen har lfalk
tiskt fönkommit ·i Norden långt tidigare, ty Nyelam-båten 
(omkr. 4. årh.) är på grund av sina pwporlioner (7: l) dit 
hänfö.rlig och dit får väl också hänföras den båt, som för 
några år sedan upp täcktes vid Hjortspringkobbel på ön A•l s 
Hrån omkr. 5. år h. f. K.). 

Roddskeppen kunna, om man >så vi·l•l, uppd elas i två grup
Per, •mindre och större. Falk använder en sådan indelning; 

T idskrift i Sjöväsendet. 35 

' 
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men däremot kan invändas, att han ej lyckats träfl'a 'k lara 
ski lj el•injer emel,lan d essa under-grupper, v.arförut·om sanmw 
ToddS'kepp, som vid början •av 800-tal et 1kuncle anses stort , \id 
början av 1000-talet möjhgcn föreföll oansenligt. :De l ii r 
näml~ ge n antagligt, att dels ckn nydaning i Norge, ·som hlC\· 
en följ.d av s'la get i Hafrs fjord , dels kung Allfr eds modernisc
l'ing å r 897 av det engelska sjöförsvaret, föran ledde de nor
diska länderna i gemen a tt eft,crsträva kraftigare fartygsly pcr, 
eventu ellt även 'bättre sjöförsvarsorganisation. Emell er ti d 
torfl c, i anslutning t i Il ·Fa ll< , r edogörcl sen lämpligen ku nna 
börjas med de mipdre typerna , som voro karv (gl. no. »k arfi ) 
och sku la. Dessa intogo en m ellanställning m ellan d e små 
ro·ddskeppen, båtarna, och d e egenniga ledingsskepp cn, oeh 
.torde ·ofta ha b enämnts små-skepp . .r~ .rån den tid man k än nl'r 
något nämnvär•t om dessa båda typer, bcfun no d c sig i aHm iin 
het i privat ägo .och ·anwändcs .för privata värv, vilka äw n 
kunde omfatta fejder •av ·olika slag. De br ukad es även un<ln 

krigståg. 
Karvar. T ekniska skillnaden emellan karvar ·och sku lo r 

l<an ej anges. Det är emellertid i ögonen fallande, att kan ·e n 
ej brukades i öppna sjön, vilket måh ända stod i samhan d 
m eo aLt el en i äldre tid lär ha föga brukats und er s egel. :Diir
emo~ transpor le·rades den ofta över land för ·att •använd as .]J å 
någon insjö . Troligen va r k arven ett lätt far tyg av j ämfön+ 
sevis svagt 'byggnadssätt oc11 ri.nga lastdryghet och som låg 
lågt på vattn et ( Hjortspringbåten ?) , m en som kund e S·k.i u ta 
.god .fart fö.r årorna och läm p a .sig ·vid plötsliga överfall. Kar~ 
ven är icke .från vikingatid·en ·känd i Sverige, m en -omtala" l 

Eriks-krönikan, och är känd förnämligast från nordliga ~orge , 
där l<arv·ar tid tals ingingo i ledingsflottan. Snorre St ud as son 
berättar dessutom (Kung Inges hist . Kap. 6 ), att Sigu rd Släm
becljäkne läl 'hos »f·innarna » (i Norge ) bygga två »skulor» , 
som voro bundna m ed senor och .saknade sömmar ( nitfoga r 
em ellan bord en ) och som ej voro förbundna med knän ut an 
med vi·djor. Och dessa skutor, som förd e 12 roddare vid varje 
bord, .sades vara mera välseglande (Eithodda ?) än andra far -
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tyg. >F rånva ron av »Sömmar » och väl.scglingen varsla om, •a\'t 
dessa »sku tor » i olikhet m ed a ndra fartyg härupp e kunna ha 
var it kravdbyggcla. Måhända fö r eligger ett samhand em ellan 
beteckningarna kravel och karv. Det grek is•ka Harabos (lat. 
Cacr abu s) beteckn ad e enligt somliga -l<äJl.or (hl. a. Isiclorus ) 
slännbå tar , 1111edan andra antagit , att beteckningen syfta t på 
]<ravdbyggda fartyg , och att d e kallats karahos på grund av 
bord läggningsplanlwrnas hopfogning ·l<ant i kan t, liksom sköl
da rn a på kräftans stjärt. Karabos 'be tyder nämligen kräfta . 
Den l,itleräre, gr-ekiske K ej sa ren Constanlin VII ( » Porf)'rogen
netos ») h a r kallat också de fartyg, vanned Oleg år 907 hotade 
J{ on s tan tinop el karabos ; m en förmenad e då, ·att karabos va r 
ett fartyg av urhålkad typ, som skull e ha brukats i Svarta 
havet. Häri har han troligen .missta git sig. Oleg var en 
»rus», av ska ndinavisk 'härstamning, -och det saknas ·anJ,ed
•ni'ng !förmoda, •att ·han ;begag•nat sig av fartyg av så åld e rdom
liga typer som var e sig urhålkn·ingar eller skinnbåtar. Där
emo t förefaller det som om d en l-ätta k a rven skulle ha varit 
som s•kapad fö r elyli k a expeditioner, under vilka elen kunde 
tran s·port eras över ·land förbi forsarn a uneler flodfärder na i 
Ryss land, Beman nin-gen på Olcgs fart yg, 40 m a n, mots-varade 
vad som k unde för ekomma på stora karvar (Fornmanna sö
gur, VI, 105, 109) . Dc minsta karvarna synes ha rolls med 
sex par åror och V·Oro sålunda tolvårade . ·De ·största roddes 
av 16 man vie! va r t bord (Gre ttis saga), varjämte plats före
fann s för e t t mindre antal icke roen de. Att Olcgs fartyg ,]<al
lades karabos kan väl också 'ha berott på förväxEng m ellan 
ka rv och karabos. 

Karven för-efaller att ha va r~ t en å lderd omlig och int•r es
sant .typ , som tidigare brukats som härskepp ·och kan ha haft 
ungefär de t u tsee nd e som Nyelam-bå ten (omkr . 4. å rh .) eller 
som Oscb ergs eller Gakstaels-skeppen (omkr. 9. å rh .) , samt
liga dessa dock ldinkbyggda . I storl ek äro d essa jämförbara 
l11 ed de danska lån gsk epp en uneler 9. och 10. å rh . och torde 
även haft den m ed dem gem ensamma egenskapen att ej ' 'ara 
störr,e, än a lt d e bor t ku nna föra·s avsevärdn s l•räckor övm· 
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·land. Ingenting motsäger, att Nydam- och Gokstads-skeppen 

på sin tid :j norden betraktades som typiska härskepp. DeL 

sl<>epp, som i Väs·t:göt·a-lagen betecknas. som »stjornfasl», t onic 

varit ett mindre roddskepp med fast sidor:or, karv eller skuta . 

Benämningen skuta (av 'lågtyska schiit e) förekom mer 

ofta i den gamla nordiska litteratul'en och betecknar ett far 

tyg med mågs•idig användning. Den egentliga skulan var san

nolikt hksom 'karven, clt lätt byggt .r,oddfartyg med mast oc h 

segel ~mnl 6- 16 par åror. Det ·förekom vi.sser ligen fall , då 

»skutor» 11ade m~ndrc .bemanning än 12 man, t. ex. i Nial s 

saga åtta huskarlar. Men dels vet man ej , om det då är fniga 

om ve~·kliga ,skutor, de'ls ej onr de vid liiJ.fället voro fu llbem~w

Hade. Sku to r, som fö•Prle :bemanningar om 30 a 40 man, v oro 

sto.ra. Frith}ofs ENMa torde varit en skuta (möjligen t' n 

ka·rv) med endast åtta par åror. Benämningen ·skuta anYftn 

des ej sällan i samma allmänna bemärkelse som små-skepp. 

Troligen är det såd•ana (eller båtar) som åsyftas, då i sago r 

uppges, att vid vissa tillfä.Jlen •skutor rotts av allenast en .m ~l'1; 

i 1Pinnboga saga !betonas emellertid , att det är fråga om l'll 

stor skuta. Skåne-lag•en.s sexår·ade båt är i ett fall benäm nd 
skuta, och även den gottländska ·byrdingen har b livit likställrl 

med skutan. I en engels·k, sakkunnig översättning OI'kneyi n..;a 

Sa cra· återcres sk u ta med »cutter» (Vigfuss·on). Skutans fi'r -
"' , "' hållande till andr'a fartygstyper belyses i .litteraturen av sa-

dana uttrycks.säH som: »några s:kutor och smärre s,l,ep p» 

(skepp kan syfta även på håtar), »sex storskepp (:knarra r) , 

fem skutor ·och tre byrdingar», »några små-skepp och skut o'''' • 

»S'kutor ·och .andra stora fä-rjor». Då s·lmtan sammanstä Jl•·s 

med små-·skepp, l1'ämnes den än efter än .före dem. Den sy nl'~ 
yanligcn 'ha seglats och b etraktades såsom ett snällseglande 

f-artyg, vilket väl ocl<så :kan uttrycka, att den var lättro d(~ . 
Då den ibland lwllas roddskuta , framgår ej om därmed åsyl 

t•as, att ,dJet itfrågavarancle fartyget ,alltid ·eJI.e.r enelast vid ti ll -

fället rodrlcs. 
Uneler perioden 1000- 1200 var skutan i Norge ofta hru~ 

kad ,,iii Jwstfart och i insjöar sa!nt vid härfärd er. Ehuru eJ 
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egentli gen havbefarande deltog den i sjötåg till BrittisJ;;a öar

n•a<, .men rl-:om •trolig.cn ej så långt västvaTt som till FärÖa'rna 

eller Island . Under krigsoperationer torde den på grund av 

sin rör.Jighct hava gjort sig särskilt .gällande vid spanings

och avisotjänst Simtor omtala:s .från slaget vid Swolder. En

ligt Södermanlands-l agen rustades för ledingen 'Llto:m snäckor 

även skutor. Om syfl.et med ·deras ruslanrle är i detta t:all 

intet särskilt känt, men i Eriks-krönikan talas (1249) om 

»snekkior ok löpande skutor». Skulornas r ustande skulle 

kunna förklaras med, att jämte snäckorna också ruslades 

några lastfartyg. Det heter sålunda i den norska Gulathings

]ia,gen C§ 315), att »vikveri.r » (folket i Viken) förutom 60 

tju gu -sessor (som sannolikt vor o av ek) också hade a l t r u s ta 

4 granskepp, förmodligen förrådsfartyg, kanske »vista-hyr
din gar». 

Dc stora rod,dskeppen vor·o föl'eträclesvis avsedda för 

strid , men voro ej i nutida mening krigs•skepp, utan anvä ndes 

des·semellan för fr edliga ändamål. rDe ha ·bl,ivit kollektivt be

nämnda än härskepp, än ledingskepp, än långsk·epp (för att 

nu inte erinra om »vikingaskepp »). Härskepp var icke be

nämni ng för någon viss typ, utan kunde användas om vilket 

skepp som helst (även segel'skepp), då det användes i här

nad. Ledingsskepp voro sådana, som ·enligt dåtida form av 

värnpli·kt rustades till de nordiska rikenas försYar. Denna 

benämning torde i viss mån hava varit •en . .typbenämning, åt

m'instone inom vart land, tagel för •sig; men den omf•altade 

ej stora roddskepp i privat ägo. Den norske storbonden Hand 

förm odas nämligen ha för .eget ib·ruk byggt den beryktade 

Orm en (senare kallad »d-en korte» , »Orm r hinn skam mi »), 

som var större än Olaf Tryggvessons eget storskepp Tral/1an 

C'Sn. Sturl., O. Tryggu. hi st. I, 78), fa·st Dåda hade samma 

antal åror (·60). Ormen var i H.auds ägo ett långskepp, men 

knappast ett ledingsskepp, därför att Raud otvivelaktigt byggt 

fartyget för alt med dess hjälp värna sig emot kungligt över

Våld. Å andra sidan kunde begreppet ledingsskepp omfatta 

även fartyg, som icke v oro alt rä•kna till stora roddskepp, så-
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so:m i Norge karvar, fl eysk epp och »granskepp». Ben ia 111 _ 

ningen långskepp ha r framför de andra företrädet att vara L' n 

klar typbenämning, men är oformlig i det avseendet, all de t 

ej är känt, att elen brukades om svenska eller danska rodd

skepp. ·Men då 'benämningen utom 1 Norge förekom äw · i 

England och för övrigt är särdeles uttrycksfull , tord e man 

kunna acceptera Tuxens definition att långsk eppet var ell lr 

dingskepp, avsett för rodd, men jämväl .förande segel och {rrw 

vilket kämpades med handvapen . :Karvar och skutor, som 

mobiliserades i ·ledingen, torde ej ha räknats S·om långskepp, 

ej h ell er tord e de m ob ilis·emts såsom kampskepp. 

Det kan a ntagas, att inom varj e land långskeppen YOr8 

så pass en sartade, att med till gång bill uppgift om a nt al åror, 

tofter ·eller »rum » ett ·skepps ungef·ärliga. &torl ek kan bedöm a ~ . 

»Rum » var skeppsrummet emellan två närliggande tofter, och 

sådana voro a nordnad e vid varje spant, där det fanns utrym

m e för rodd. För varje toft förekom ett år-par. Avstån de t 

em ellan spanten varierade m ellan O,o m. på små långsk epp 

och 1,1 m. på de största. Ett skepps ungefärliga längd k an, 

eni'igt F•alk, erhåll as genom atl multip licera ani•a!.et 1·oddtofter, 

årpar eller r um med 0,9 a 1,1 ~)eroend e av Sk·eppets 'SlOr iPk 

och därefter ö·ka produklen med hälften av dess eget vä rde . 

18 
T. ex. heträft'ande ett skepp om 20 rum: O,o X 20 + 2 =27 m . 

AU med stöd -e nbart av någo n beman ningsuppgift draga 

sluts•ats angående ett »vikingaskepps» typ eHer storlel{ är diir

emot ogörligt, emedan alltför många oberäknel·iga fakl or'-'r 

spela in. Ett fartyg i privat v iking förde exempelvis vanli gt n 

mindre bemanning än e tt staUigt häi's·kepp; men, om det ya r 

en knarr ell er en butza, lmnd e det vara betydligt överhem an

naL Man möter i sagorna uppgifter om S·keppsbemanningar 

om 120, 100, 80, 60, 40, 30, 24, 14 och 12. man eller »li ds ». 

Enligt Jomsvikingasaga (900-tal et) var 40 man normal besä lt 

ning på ett jomsvi'lönga.skepp. S•teenstrup :förmod ar, att un der 

800-tall,et danska roddskepp (»a,skan>) m ed 15 par åror fö rde 

c :a 50 man'S besättning. (Det kan. ock vara fråga om, hu r t -
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vida icke det normala, i h cmvlands-farvalten, var 31 il 33 

man ). Vid normannernas belägring av Paris antages vart 

skepp ha fört en bemanning om 40 a 50 man. Men des.sa 

far.tyg vorosannolikt transportskepp (Sleenstru p). Skepp om 

GO å 70 m an om'bor·d voro enligt Jomsvikingasaga stora skepp. 

HaPald Gråfäll och Knut den s-tor·e ·seglade m ed flottor, vars 

fartyg .förde standardbesättningar om 80 man och säkerligen 

voro långa .fartyg. Det föreJwm, .som redan sagts, slora b e

manninga•r äv·en på segelskepp. Ett< segelskepp, som av Ha

rald Gråfäll ·skänktes till Olaf Paa, 'hade en b emanning om 

60 ma n, och den redan omtalade ~mtza, v·armed Tore Hund 

seglade ·till Bjarmaland, .förde 80 man. Såclana fartyg kunna 

ans·es som i plundringssyfte överbemannade transportfartyg. 

När sagor rörande 900-talet eller tidigare 'uppgiva beman

ningm· oQ111 100 a 120 man kunna alltid överdrifter misstänkas . 

Att kung Raknar av Gästrikland (Halfd. Eystenss. saga) 

skulle ha ägt ett skepp med 100 rum, d. v. s. med 100 1)ar 

åror .och 200 roddar~ är icke att taga på allvar. Från och 

med 11. seklet före'lwm det likväl i nord,en bemanningar, som 

J'äknades i hundPatal, exempelvis på Onmen långe, som med 

34 par åror hade ·omkring 300 mans besättning. Det had·e 

näml·igen i Norge bHvH brukligt, att ledingsskeppen medförde 

dubbel radelibesättning förutom en del extra p ersonal, såsom 

st.amboar, kock o. a., så att ett krigsrnstat 40-årat s·kepp .ge

nomsnittli gt .förde en -bemanning om 90 man, med 4 man för

deJad e ti.Jl varje rum (2 i vart »halvrum»). För ett 50-åra t 

skepp brukad•es ungefär 5 man pr rum och för 60-årade eller 

·större g.enomsn.ittligt 7 man. Likl1'and e utveckling är ej känd 

beträ ffande svenska och danska Jedingsskepp, vilka dessutom 

förefa lla att ha v·arit av lägJ·e storleksordning än de norska , 

exempelvis vid Swoldei'. Dubbla Todd\besättningar fördes väl 

ookså endaost i särs;kilda fall, varför ·e tt 40-årat skepp nog i 

tegel ej förde mera än omkring 50 man. I Orkneyinga saga 

ta·las om ett 60.-årat skepp, som ägdes av en skotsk j ard och 

Var ·bemannat m ·ed 80 man (Vigfusson, l c el. sagas HI, 341) , 

troHg·en en normal 'bemanning på ett sådant skepp. 
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Äldre sa.gors uppgifter om härskepp med bemanningar 
om 30 man eller mindre gälla antagligen fartyg 1 privat hä r
nad, smn ofta utfördes med segelfacrtyg, men troligen också 
med 'Skuto,r och karvar. V·id .sådana sjötåg förekom na tu r
ligen <fartyg av ·högst växlande hes·kaffenhet. 

I den nordis.J{a historiens •gryning brukades av nordborna 
ett på sin tid •stort roddskepp, som av folk på nordsjöku sten 
benämndes »Esche», men i the Englo-Saxon ChJ·onicle kallas 
»aesc», 1ned anledning varav det antagits, aU nordmänne n 
s}älva benämnde typen ask. tFranke,rna kallade den »barl<» 
(•Steenstrup I, 353). Med aesc eller Esch e rmenade de fr iim
mande folken ett sjöröuarlartgg av d en typ, som använde s av 
nordborna; och en nordisk sjörövare var för dem en »ask
:ma:n». Ännu så sent som .från år 994 berättas, att .sådana 
aslk-män före tagit •ett tåg till :Saxland och ·löpt upp i \Veser 
(,Steenstrup, III, 245). V·igfusson förmodar benämningen ask 
härledd därav, att sådana faDtyg möj.Jigen va.rit byggda av 
askvi.rke. Det torde under 800'-tald varit vanligt, att d.e da n
skes askar roddes med 15- 16 par ·åror - i .Jikhet med Ose
bergs- och Gakstads-skeppen - ty då Alfred den .store i Eng. 
~and år 897, tilll skydd emot de danskes plundringar, åt sig 
lät •bygga stora skepp, som roddes med 30 par åror eJ.ler något 
mera (32), sägs om dem i A.-S. Chronicie, att de voro 1 de t 
närmas~e ·dubbelt så långa som de daruskes •asl{aL Förfa tt a
•r.en har härvid sannolikt tänkt sig antalet årpar som ett p.rak
hskt uttryck för fartygslängden. Vid den tid, då de nordi s·ka 
•historiska sagorna upptecknades, a1nvändes benämningen ask 
antagJ.igen ej längre. Den förekommer dock i sagan om H ja l
mar och Orvar Odd .såsom typnamn på de skepp, viHm för de 
dem till striden med Arngrimssönerna på Samsö. Sina skepp 
skulle de .förr·e ha fått av kungen ·i Svithjod. Och då sa.gan 
om dessa sjöhjä·ltar även för övrigt är fö·rbunden med svens·ka 
förnållanden (.det har 'bland •annat framstälUs en förmodan, 
att Arngrimssönerna va.rit småländingar från trakten av iBol
men), synes den ge anvisning om, att asken var känd även i 
Sveir'i,ge. !Då eme~Hertid Hrågavarande ·aJskars bemanning u pp-
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6 es till än 40, än 100 man (100 »lids», »C-manna »), är det 
" )11indre talet det mest sannol~lm. 

As·k kan vid vikingatidens början ha varit en kollektiv
betec'kniBg för nordiska ·härskepp av ~ång typ. Mot slutet av 
vildng~tiid en brukades ·i Norge lbenämning.en sessa såsom kol
J eldi~beteckning för de långs·k epp, som ti!lthörde J·ikets le
din . Denna benämning (av ses.s = s•äte, bänk, toft) gav upp
lysning •om an talet roddbänkar i skeppet (t. ex. 20-sessa) Q ch 
förekom även i Sverige, fast måhända kke ·s·om kollektivbe
teckning. I Norge voro, enligt P.a'lk, ses·sorna alU ef.t.er stor
J,ek uppdelad e i tre klasser, varav den läg.sll:a omfattade sessor 
med 13- 20 roddbänkar och årpar. Ett .fartyg i denna klass 
kallades också snäcka (sne:kkja) och stundom (i Nm-.ge ) sam
tidigt både sessa och snäcka, t. ex. » snekkjta tvi,bugsessa» ( = 
20-se•ssa). En 13-sessa kunde ·sålunda ka~las såvä'I snäcka 
som långskepp. Os·eJbergs- och Gakstadsskeppen med sina 
15 resp. 1·6 par åror (alltså flera årpar än 13-sessan) hava 
emellertid av vår tids •saklnmniga icke blivit :betr a1ldade såsom 
ses•sor , utm1 so:m karvar eller s.kutor; sannolikt av den for
men·la anledningen, att dc ej 'befunnits utrustade ·med rodd
siiiten (sessor). Huruvida roddarue få tänkas ha utfört ;rod
den sittande på tvärbalkarna eller annorledes, lmn ej ans·es 
utrett ( »Osebergsfundet», I, 318). Eme'Ilertid torde ej finnas 
stöd för, att särskilda roddsäten voro hrukliga på 800'-ta~erts 
ledings skepp. 

'Dill närm:ast högre ildass, än snäckorna, hänfördes i Norge 
de ,r oddskepp med ungefär 2·5 Toddbänkar, som ka.Jlades skeid, 
och til'l högsta Mass drakar, som hade 30 •eller flera r·oddbän
kar . Skeidar och drakar kunde också tbcnämnas sessor, t. ex. 
32-sess:a, men kallades också •gemensamt »stor skip». Och 
i motsats härtill benämndes snäckor ibland ·endast »langskip» 
eLler »skip ». Men tidens termindlogi va.r vacklande. Då Olaf 
'I'ryggve·ss.on byggde den 30-bänkade Tranan (en drake), lär 
denna ha kallats snäcka. 

Draken kunde förtjäna ett särskilt :kapitel, om dess er.
sMLcl:heter vore bättre kända. Ursprungligen torde man i nor-
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d en. m.ed drakske·pp ha menat eH faJ'lyg , som förde d·rakh m ud. 
Sådana fördes antagligen er:.da·st: på för sin hd s.tora h ärskepp, 
Enhgt senare och nyktrare ·terminologi skulle dessa far tyg 

måhända ·enda<st erkänts .som skutor ell er knarrar. F r ilhjofs 

E.lfida ha·r ·sål undra kal1als drake, fast elen roddes m ed en dast 
å llt•a par åror och sålunda und er 11. seklet antagligen h ade hc

trakta:ls såsom en små-sk u ta (uppgifterna IQJTI Elilida vii xla 

em e'llertid ·emellan 6 och 16 år pm·). 1En drake var pyntad med 
målning och sniderier. Ibland föreles djurhuvuden i båd a iin
darna; ibland akt erut, i .s täll et .för huvud, en draokstjä n el ler 

en »knorr », !båda bilderna h els t för.gyl'lda. Djurhuvuden hi ra 
fö.r övr igt ibland även ha förts på norska skeida·r och m ycke t 

stora ·köpskepp. Bruket av sådana stävhillder kan spå r as ti ll

ba.ka t ill hällristningsl-icl en, alltså kanske 1500 år f. K. Unde r 
vildngatiden, troligen p å Okuf Tryggv·essons tid, preci serade s 

i Norge begreppet drake till att gä:lla erttroddskepp m ed m inst 
30 pa.r åror, d. v. s. fartyg av ungefär samma sto.rl e>k som 

brukaLs i Eng•J,and allt sedan slut-ev av 800-balet. Dc ~1ors ka 
drakarna voro sålunda ofö.r sin t·id icke några jätteskcpp . 

Den ·a]i]männa förutsättningen .för att -ett skepp •skul le he

trarkta•s som drakskepp torde dock ·ha varit, aH d et bru.kades 
som chefsfartyg för någon h övding (konun.g, jarl eller sjö
konung), vil!;_cn ofta .själv ägde sk eppet och satte upp d ra k
huvudet som et,t s1ags bcfäls,tecken . Man finner redan i oh i

st-orriska •sagorna, hurusom i varj-e .sjöstyrka som ~- e ge l före
kom endast ett draksk2pp, nämligen för högste befälhava ren. 
Det är väl troligt, att det ocl<:så förekommit något tidigt sl;;ede, 

då på ·ensk,ildes fartyg fönmdet av drakhuvuden var en smak
sak. Något egentligt förbud al't föra sådana torde ej ha fu n

n~ts, m en d e.t kunde inn ebä ra eH 'brott emot eti•k etten >a tt fiira 
dem. Då Ragavald jarl på Orknöarna år 1150 beredde sig 

föT eU sjötåg till Palestina, under vilket han, enligt överens
kommelse bland deltagarna, skulle inom flottan ensram fö ra 

drark'huvucl på sitt skepp, för.enade sig med flottan utom pro
grammet ~ e n nackstyv norrman, som inte .r espekterade den n~ 
över enskommelse, utan til1ät sig ~H också f öra drakhuv ud pa 
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5,jtt skepp. D etta väckte förtrytels e ho s de a nrclra , m en vid ar e 
verka n förmäl es inte. (feel. sagas, Orkn.-saga, vol. 1, 150). 

Dra•karna för ekomma i verkligh eten icke så ta lr ikt som 

i 51a.gorna. Und er första hälften av 11. å rhundradet ingick i 

den norska ledingsflottan blott en dra ke, m en 11 6 st. 25-sessor 
(soke irdar) och 19•5 s·t. 20-s·essor ( srnäclwr ). Olra f Tryggve'S

son medförd e li1kväl vid Swold·er tre draka r, och då Knrut 
den store 102:6 från EngJoand S•eglad e öv·er bil Danmark 
på .en dmrk,e m ed 60 par åro'l' - elen s tör sta som i nor

den omt•a la•s, m en ej historiskt sä ker - förd e i sam
ma fl obia Hakon jarl en annan drake m ed 40 pa r å ror. År 

1277 voro i Norge alla ledingsskepp 25-sessor, utom d·e s om 

rustades i Namclal och Hålogaland, som voro 20-s essor (Norsk 
hi st. t<iclskr. 1927, 1) . Omkring 1350 ru stades i Norge endast 
20-s essor, varelera förande omkring 100 man, och härm ed l!:'or

cle d e skandinaviska ländernas samtliga ledingsskepp blivri•t 
jämför.bara i storlek, a1la av snäckornas klass. 

Beträflande d e danska ledingssk eppen finn es en uppgi.f,t 
,från 120.0- tal et om a1ntalet roddar.e på de skepp, som rus•tad>es 
i Halland, ·och varav framgår, att antal e t varierade mellan 16 

oc:h 42, Ya n ligen 26. De Yoro sålunda g.enomsnittligt minclr'e 
än de norska; de flesta 13-sessor, de minsta, m ed endas.t åtLa 
wdd'bänkar, väl ·närmast att anse som sm å skutor. Troligen 
voro-de rent dans lm sessorna något stö.rre. Den danska l'eclirngs

flolita n omfaLtacle år 845 åtminston e 600 och år 1136 ·omkr. 
1100 •s,kepp. Enl igt Knytlinga saga (:Kap. 8 o. 119) tord e 
även S!k eida.r ·ha förekommit bl·arncl de danska skeppen på 
såvä l Knut den stores som W"a'ld em ar I:s tid, möjligen en

da•st 1 ·egensrkap 1av oflagg.skepp, va•rjämte unclantagsvi·s torde 
förek ommilt någon drake. Det GO-bänkad e sk epp, vanned 
kung l{ nut år 1026 skul.le h:a· s·eglat fr ån England tit.l Dan
Inark får anta.ga•s ha varit ett ~e ngelskt skepp och sannolikt 
llLera ett prakts](!epp, än ett härd~gt, »sjöförh skes:>p .. I 
•England brukacl·es länge en typ , .som kallad es ».scegd » 

(skeoid), troligen samma typ, som å r 897 hade skapa1bs 
arv Jmng Alfred. Det är väl sannolikt, •att det är ett dyllikt 
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fartyg, man på Bayeux-tapeten finner framställt som knnn 
t> 

Harelds skepp, om nu något bevisvärde ·kan rtill mii las 

sagda tapet. Den ryske fö r faMa·r en Nestor använder benii 111 _ 

ningen »skecl ija» om dc fartyg, varm ed Igor under 9-!0-ta le t 

drog emot Byzanz. Om härmed å·syfttas skeiclar, tord e skeiden 

ej varit okänd för snnska viki ngar. 

Om de svenska ledingsSikeppen under vikingatid en iir 

ingenting m ed •säkerh et 1k ä~1!t. Sannolikhet·en att svea r del

tag,it i de danska »normannerlågen» gör emellertid antagl ig t, 

aU - m ed h ä nsyn till .bruket att transi·tera s1k eppen Ö\'er la nd 

emcllian Hecl eby (Slesvig) och Ejders biflod Treene - i 

Sverige på elen tiden fö r ekom ·sk epp av u ngefä,r samm a tyv 

som de 30-å racJ.e danska skeppen. Möjl igen förek omma 

oc·l<så s törre ledingsskepp. Någon tilltro förtjä nar sanno

likt uppgiften i sagan om S·igmund Bres tes.so n, att kun g Erik 

Segersäll s två »lanch ·arnarmen », Vanclil och Adil, som u töyade 

sambefäl över en sjöstyrka motsvm·ancle nllit•id en•s kust fl ot ta, 

däi·vid voro embarkerade på var si n drake. De fö•rsta , säk ra , 

m en m yck et magra upplysningarna om svenska ledingsskepp, 

påträffas i några la·ndskapsl agar. Men des·sa äro sammanfal· 

tad c etl ,par hundra år efter vikingartidens 'Sl ut. 

I östgöta-l.agen omtala·s »fja'pertiugh sa'ssa » och ».f iu ra

tighi sessa ». ·Dessa beteckningar åsyfta de enligt den norska 

termin ologien sk epp m ed 40 pa11· åror, men syn es i Sverige ha 

använts om skepp med -!0 å ror ( 20~sessor). Det är överhuy ud 

taget ·ovisst om något s·kepp med 40 roddhänkar någonsin 

byggts i nord·en och därför knappa Sit anledning fö rm oda. oH 

östgötarna sk ull e ha mobiliserat ul!eslutancle clyhka sto ra 

s·kcpp . Även om uppgiften gä;llt de go<tt'ländska leclings sJ,ep

pen, som vid inställelse alllid ·hade •aH passera öppet va tte n, 

hade 'den varit osannolik. öst:göta-sessans benämning m aste 

därför an t·agas h ava varit karak,tärioserad ej av antalet :rodel

bänkar , u tan av an talet sittplatser för roddare eHer antal åro r. 

Detta benämningssätt överenss tämde fö.r övr•igt m ed antik r ns, 

enligt vilket dt r oddskepp med 25 roddbänl,:ar kallades fem ti

ärat ( »femtirodda r e»). De sven~ika ledingsskeppen ben ämn as 
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eJj es i landskaps lagarna vanligen snäcka ·el ler häradssnäcka. 

I Vä•stgöta- lagen •kallas dc »hrerskip », i Upplands-l agen !blott 

»skip ». Men i Söderman·Jand rus t.ades, såsom r edan n·ämnts, 

j äm~e snäckor äv en »skutor». Om b eskaJrenheten av de sven

ska •snäckorna är för övrigt ingen ting känt. Enligt Söde•r·kö-

pings-rät.ten (14. å rh. ), som ä r känd endast crenom fra am e11t 
t> t> ' 

före·kom i ·svens,Jd språkb~· uk , förutom det redan omnämnda 

uttrycket »'la ngwägis » leding, även uUrycken »ntlöpis skip» 

och »ledung upl öpis skip », vi lka icke ä nnu erhållit nöjaktig 

förkl•aring. Jonas Bure (död 1655) har h eträft'ande »up'löp·is 

sld·p » antecknat, a.tt dess bem anning skulle ha uppgått rtiH 20 

man, alltså ett litet skepp i fö~·hå llande ti'll den 40-sessa, .•wm 

elj es .ru stades i sa mma landskap. Lå ngväga ledi ng kan ej 

syft>a på normann ert.ågen, S·Om fötr länge sedan upph ört, utan 

antragligen på transba'I.Liska .sjö tåg. Sådana kunde lämpligen 

utfÖ'r·a•s m ed 40-sessor (20-SeS'SOr) . l\tf,en ä Yen »kogh och holk», 

vilJ(Ja •enligt Ka rl skrö nik an åren 1427 och 1429 rustades såsom 

lecl•igsskepp ·lämpade sig ·härför och kunna även under 1300-

taJ.et :h a bruka ts som 1-e dingss,kepp. »Ledung upl öpi'S sk ip » tor

de varit sm å skepp (skutor ), som bruka des endast i kust- och 

inre farvaUen. Det är så lunda tänklbart, a tt i östergöl-land 

för•ekom tre slags l·eclingss kepp, Yarav dock kogg och holk san

noiJi:kt enela st tillfälligt mobiliserades. »Ut•löpis skip » syfua~· 

antagligen på köj)'skepp. 

De sven ska l·edingsskeppen anses ha brukats omväxlande 

för k r igs- och afTärsresor. Detta h ä lften bruk med staten som 

nä ringsidkare forlänade ledings in s titubon en en seg livskraft, 

måhänd a till skada för det a l1lmänna ; ty fartygstyp en bl ev 

eft·er ·h and föråld,rad och otjänlig för såYä l 1-:rigs- som han

delstj än st, v ilke t torde bidragit h 'll atl svensk h a nd elssjöfart 

tinrda n.trängdes av tysk. Det är uppenbar t, att de trånga, låg

botidiga •och öppna Tadel skeppe n icke sku lle kunna såsom ha n

delsskepp konkurrera m ed kogga rna. F ör längre krigståg 

Vor.o cJ,e aHtför obekväm a . Bristen på sjöduglighe t gjorde de t 

a'l!tid till ett problem, om vid mobili ser ing elen go ttl ändska 

ledingslwntingenten skuHe ·få tillfälle att laga sig över till 
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l;a•stlanclet. Även dc stora, nol"s];:a rodelskeppen Yoro ej i egL nt. 

Ji,g mening havbefarande. Det f·innes bevarat ett yttrand e av 

Hakon Ladejarl (slutet av 900-t1alct), att man ej medlångsk epp 

kunde färdas t·ill Färöarna. Än n u mind re kunde man kom 111 a 

l'i'll Island. Men det förekom en oavlåtlig strävan aH g(> ra 

dem mera sjödugliga. Det heter om Ormen långe , att borden 

vor.o höga som på havskepp (Heimskringla); men det fö rlJlc \' 

likväl ·e tt öppet och tTångt fartyg med onöjakli·g be'boeli gh.e t 

för den sto•ra besättninge n. V•icl Y al av lämpliga väder leks

förhåHanden kunde dock sessorn.a, via Shetlandsöarna, fiir r

~aga färder till Orknöarna och Skottlancl. Färden från ~orge 

till Shetland (Hjalitland) erfordrade 1253 två nä tter. 

Ibland omtala.s ( t. ex. Svarfd::e•la saga, ,Kap. 4) härskcp p, 

som kaHa.s järnbm·d. Detta innebar att skeppets för st äv 

(bard ) ·Och möjlig·en även någou sporre v.oro mer eller mi nd re 

järnbeslagna ti'll vinnande ·av styrka . .Benämningen !brukades 

ibiland även såsom egennamn på fartyget. 

Under härtåg förde l ccli ng~s'kepp förgylld flög (Sju rd a r 

kv::edi, NI, 49). Då Hårek från Tjootta 1026 efter slaget \ id 

Helgeå !·ämnade Olaf den hehge och sökte ·obemärkt .smyga 

genom ÖPesund, masken 1cle han sitt långskepp såsom k ii p

ISkepp ·bl. a. genom att n .. 1ga tflögen. Ett tr ekantigt m e·t. d l

föremål, ·som s·er ut att ha yarit en elylik flög, förv,aras i 

Stat·ens historiska museum i Stockholm. Hövdingen förde på 

chef,sskeppet clessut·om siH »märke», som kunde ·vara fö.r scl t 

med 'fr·ansar eller 4 a 5 »Lung.or>>, föregångar e tiJ.l tungor·na i 

d e nor·cliska Tikenas nutida kr.igs,fl,a.ggor (Worsaae, Minder s. 

93). Enligt vi·lka regler el j ur huvudena i stä varna förd es ä r 

ej närmare känt. De \'Oro emelle:rlid losstagbara, och en li gt 

L'andn:'lmab6k var det allt seelan hednaliden bruldigt, at t ej 

fora dem upps.aUa till sjöss. 

Hu vudet har måhända 'före kri,st.endomens .i111förand e uJe

tll·aktats som en skrämmande febisch, som fördes då man gick 

emo.t ,fieruden, men e.Jj es icke. Sköldarna uppsattes enligt l'pp

lands-l·agen ( l\fanhclgis balken, XI, 3) i nnnmet vid fr ~ m

sta'lllmen. Men på gottländska bilcls•tenar ser man sköldar 
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uppradad e långs relingen. Båda sätten voro därför antagligen 

pruk·liga . 
Förutom dc skeppstyper, som här ovan omtalats, före

ko111 äYen andra, exempelvis i skeppslistan i Snorre Sturlas

sans Edda, men de äro a lltför litet ]<ända för att kunna kom

m en ter a.s. 

Stockholm oktober 1928. 

P. Dahlgren. 

I texten till bildc:ma å sid. 478 oc lt 479 haYa namn en bli\·it Otil

. kastade. 
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Årsberättelse i navigation och sjöfart. 
Avg iven av ledamoten Blix. 

Årsberättelsen inkom till Kungl. Orlogsrnannasätlskapet 

september 1929 och avgavs i mars 1930. 

I enlighet m ed det medgivande, som återfinnes i s~il lska 
pcts stadgar § 29, kommer denna årsberättelse endas t aU 
avhandla en del av den gren, f1 rsberättelsen skall omfalla, 
nämligen vinte rsjöfarten i de svenska lwstlwven och under 
senare år vidtagna statliga åtgärder för densommas unclcrlii t

tande . Anledningen till denna ämnesbegränsning är d els , a tt 
dessa frågor icke tidigare berör ts i sällskapets handlinga r (d 
ler tidskrift), dels a lt ifrågavarande ämne under de sen a re 
å ren bilvit allttner aktuell , särskilt under den sistförflutna 
stränga isvintern (1928-29), dels slutligen att s jökomm un i
kationernas upprätthållande även i isbelagda fa rvatten torclc 
vara a v den allra största betydesle icke blott för örlogs- och 
handelsflottornas rörelsefrihet, utan även för vårt ekonorn i-; ka 
liv överhuvudtaget , på grund varav en r edogörelse för det nu· 
varande läget h ärutinnan synes vara på sin plats. Att sal11 · 

tidigt behandla övriga, »navigation och sjöfart» berörande 
frågor inom årsberä ttelsens ram , torde icke vara möjligt p:1 
grund a v d en givna begränsningen fö r denna berättelses m n· 

fattning. 
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Såvitt bekant Yar det vid 1913 års riksdag, som s tats
J1lakternas intresse första gången påkallades för en förb ättrad 
vintersjöfart De t var då, och har även senare alltjämt va
rit behovet av m era regelmässiga och billiga sjökomnmnika
tioner på Norrlanclshamnarna, som varit den drivande motorn 
i alla frågor rörande vintersjöfartens underlättande. Utan 
tvivel är d et fullt riktigt, att Norrlandsintressena tillåtas spela 
en dominerande roll härvidlag, på grund av de därstådes be 
fintliga naturtillgångarna och industriens betydande utveck
ling uneler de senaste decennierna samt på grund av att Norr
landshamnarna äro de enda svenska h amnar, som alltid , även 
uneler milda vintrar, m ås te räkna med en begränsning av sjö
farten på grund a v ishinder. Samtidigt ligger det dock en 
stor fara i att alltför mycket sammanblanda begreppet svensk 
vintersjöfart med de speciella Norrlandsintressena, hur vik
tiga dessa senare än m å vara. Uneler svåra isvintrar ho tas 
nämligen hela vår sjöfart att lamslås genom de isblokacler, 
som kunna uppstå i förträngningarna vid vestkusten , spe
ciell i Öresund. Vi studerande av de många problem, som 
ä ro förknippade med vintersjöfarten, måste man därför från 
början göra klart för sig, dels att vissa å tgärder äro nödvän
diga för att möta de varje år uppträdande, relativt likformiga 
ishindren å Norrlandskusten, dels att man måste vara rustad 
för de mera sporadiskt uppstående, men i allmänhet till sina 
verkningar långt mera allvarliga ishindren å våra södra och 
västra kuster. 

Den vid 191;) å rs riksdag väckta motionen föranledde till 
en början ingen åtgärd. Några år senare, 1916, tillsattes dock 
efter förnyade motioner en kommitte, den s. k . vintersjöfarts
kommitten, m ed uppgift att utreda lämpliga åtgä rder för un
derlättande av vintertrafiken utmed Norrlandskusten och på 
de norrländska hamnarna. A v denna konunitte inlämnade 
hetänkanclen , år 1918 och 1919, innehöllo bl. a. följande vik
tigare positiva förs lag: 

byggande av en stats- (havs) isbrytare, huvudsakligen av
sedel at betjäna Norrlanclstrafiken , 

Tidskrift i Sjöväsendet. 36 
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uppdrag ~tt statens mctcreologisk-hydrografiska amtalt 
att övertaga den vetenskapliga ledningen av isundcrrättd sc-

väsendct, sam t 
vissa förbättringar beträffande nautiska säkerhetsan~t a l-

tcr i och vid Bottniska Viken. 
Av dessa förslag har hittills endast det först nänm~l_a h_li-

vit realiserat genom byggandet av statsisbrytaren , son: fa nhg
ställdes i februari Hl26. Dessförinnan hade dock vart b nd 
år 1915 erhålli t sin första havsisbrytare, näm1igen Stockhol ms 
stads Isbrytaren II, vilken staten genom att bidraga mc_d bvgg
nadskostnaderna förbehållit sig rättighet att un~lcr v_~ssa b e
tingelser disponera under de tider , då fartyget eJ bchovde ta-
gas i anspråk för nämnda stads_ räkning._ ... 

Dc åtgärder , som kunna vidtagas till ett uncledattande 

l .. f" t'l l f" l 'ande fvra !H'UI)IWI'. av Yintersjöfarten, kunna 1an oras 1 o J J ~ 

nämligen 
1. Anskaffande av isbry tarfartyg (havs isbrytare och lo-

kala isbrytare) , . . 
2. Förbättrade säke:rhetsanstaltcr för na v1gcrmgen och 

fördjupande av vissa farleder , . .. .. 
3. Lämplig isförs lärlming av för vmtcrSJOfart avsedda 

handelsfartyg, . 
4. Etablerandet av en lämplig organisation för l ednmg-

en av den statliga verksamheten för vintersjöfartens under-

lättande. 
Här nedan komn1er 

nu att lämnas översikt över de at
äro vidtagna sam t 

isbrytarverksam 'tet 
gärder , som i ovan berörda hänsecnde~l 
"n redocrörelse för hittills bedriven statlig 
~ b . 

och de erfarenheter , som därvid erhållits. 

· 1 t dess hittilsvnwnde Sverig es mworcmde isbrytornwteru: snm 
verksamhet för stotens rökning. 

l. Havsisbrytor e. 

d 
.. t a" Q:a v1' f. 11. (l"?." ) endast tYenne h r· S01n re an namn s . ~ "-" 

tyg , vilka kunna inräknas i hav_sisbrytarens klass , nämli~en 
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s tatsishrytarcll och 
stocl<holms stad . 

Isbry taren Il , den senare tillhörande 

I nedanstående t ab lä 
dessa fartyg sam t, såsom 
de kraftigaste finska och 

Namn 

s brytaren II .. .. .. ... I 

s 
J 

L 

tutsisbry taren ...... 
ääkarhu (Finland) 

enin, (Ryssland) .. ,. 

Tontal 
(d ep L) 

2,100 

2,400 

4,900 

6,000 

angivas några viktigare 
jämförelse, motsvarande 
ryska isbry tarna. 

Ind . hkr. Brän sle Förprop. (max. ) 

4,000 kol l 

G,OOO olja l 

9,000 olja l 

8,000 kol 1 l 

data fiir 

da ta för 

Akt. 
prop . 

l 

l 

2 

2 

Ehuru huvuddimensionerna å stutsisbry taren endast obe
tydligt överstiga I sh ryturen II :s är, som synes u v ovanstående 
tabE, det förra fartygets effektivilet avsevärt större. Dessut
om ä r statsisbrytaren , som ju är c:a 11 år yngre, förseeld 
med betydligt modernare utrustning i alla ayseenden. Här
vid må bl. a . n~imnas förekomsten å statsisbrytaren av rudio
pejlingsapparat, rad iotelefon, möjligheten att medelst kom
primerad luft hastigt skifta vattnet mellan krängningstankar
na m . m. Den största fördelen utgöres dock av en tack vare 
oljeeldning betydligt utökad ak tionsradie. stalsisbrytaren kan 
sålunda , utan komplettering av förråden, vara i verksamhet 
20 a 25 dygn. Motsvarande siffror för Isbrytaren II är 6 a 
7 dygn, vilk et give tvis måste b etraktas s ås~m ganska otill 
f~edsställande för en ha vsishrytarc. Vad de tta innebär i prak
tiken belyses hl. a. av det förhållandet , att Isbrytaren II un
der sin c:a 6 veckors verksamh et {t syd- och Yc~tkusten ~929 , 
Jnåste vid fem olika tillfällen a vbryta verksamheten för all 
komplettera kolförrådet . 

Isbrytaren Il. Som tidigare nämnts har staten vid Is
b~y taren II :s byggande bidragit med ett engå ngsbelopp av 
il_ao,ooo kr. samt dessutom med 38,750 kr. å rligen i bidrag 
hU driftskostnad ern a för sta dens båda isbrytare. Efter Stats-
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isbrytarens tillkomst har staden återlämnat n~imncla engangs. 
belopp , varjilmte det årliga bidraget till staden minskats till 
26,500 kr. Att döma av vissa uttalanden av Slackholms hamn. 
direktör och vissa andra staelens myndigheter vill det synas , 
alt man hyser ett ganska avsevärt missnöje med· anledning 
av det sålunda minskade statsbidraget. statens dispos ions
rätt över Isbrytaren II kvarstår dock tillsvidare oförändrad_ 
I enlighet med denna rättighel har fartyget anviints för sta

tens räkning vid nedanstften de tillfällen: 

1918 under c:a 7 veckor i Ålands hav (Mäntyluoto). 

1922 
1924 

1926 
1929 

4 
2 

3 
3 
7 

å vestkustcn, 
i Gävlebukten och 
i södra Östersjön och Oresnncl, 
å Norrlandskusten, 

södra Östersjön, Öresund och 

Kattegatt. 

stotsisbrytaren överlämnades till kronan den 4 februari 
1926 och togs omedelbart i anspråk för sin avsedda verksam
het i verkligheten t. o. m. innan alla kompletteringsarbeten 
vm-'o fullt a ~s l u ta de. Den har sedermera varit rustad ' ar je 
vinter, vanligen från slutet av oktober eller början av no
vember till början eller mitten av juni. Med undantag av 
vintern 1929, då fartyget under c :a 2 veckor arbetade i södra 
Östersjön och Oresund, har dess verksamhet varit huvudsak
ligen förlagd till Norrlandskusten samt under kortare tidspe
rioder Ålands h av och farvattnen i och ulanför Stockhollns 
skärgård. Antalet dagar, som fartyget under de olika a ren 
vari t under gång för elfektiut isarbete utgör sammanlagt 

vintern 1926 c:a 13 veckor, 
1926-27 )) 14 

1927-28 
1928- 29 

lO 
10 ,, Sista vintern var far ty · 

under reparation med an ted· 
l 929 utanför Trel\ l'h or~-

get under c :a 6 veckor förlagt 
ning av grundstötning elen 9 februari 
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Av {u· 1927 fastställd pion för Stutsisbryturens vcrl.-sumhet 
Jllå följande viktigare delar anföras: 

Vid samtidigt inträffande behov av statsisbrytaren å skil
da delar av rikets kuster skall fartyget i första hand dispo
neras å västkusten , därnäst bispringa sjöfartsförbindelserna 
med kontinenten och slutligen Norrlandskusten. 

Beträffande fartygets verksamhet å Norrlandskusten gäl
Ja följande direktiv. Från mitten av oktober anes fartvo·et ,, b 

vara klargjor t för att omedelbart kunna utgå å expedition. 
Sjöfarten å Luleå och nordöver beräknas kunna upprätthållas 
till omkring den l december. I farvattnen utanför Luleå
Nordm alingsfjiirden beräknas verksamheten kunna upprätt
hållas till medio december , i Bottenhavet till omkring elen 10 
februari. Tiden den 10 februari- början av april, då isförhål
landena beräknas omöjliggöra sjöfart på hamnar nord Ålands 
hav, avses fartyget vara förlagt i Stockholm. I början av 
april beräknas fartyget ånyo kunna påbörja sin verksamhet i 
Bottenhavet med förflyttning nordöver beroende på isförhål
landena . I Bottenviken beräknas verksamheten kunna börjas 
uneler maj månad för att helt avslutas för årei' i slutet av 
samma månad eller början av juni. 

Slutligen framhålles i den allm änna planen att en nöd
vändig förutsättning för handelsfartygs deltagande i vinter
sjöfart i ovan angivna områden och under nämnda tider är, 
att erforderliga anordningar vidtagits å fartygen för att kun
na motstå påfrestningarna å skrov och maskineri såväl vid 
gång i isränna som under gång i drivis samt att fartygen ärc 
heredda att möta d e svårigheter i övrigt , som förekomma un 
der vinternavi crerin a . o D 

.. Innan detta avsnitt om havsisbrytare avslu tas, bör även 
agnas några ord åt frågan om örlogsfartygs användning s<\
~0In isbrytare . Svenska flottans pansarskepp av Sverige-typ 
aro i viss mån konstruerade med tanke på att vara isbrytande 
(speciellt de två senast byggda ). Ar 1922 utfördes med pan
sarskeppet Drottning Victoria en del försök , varvid konstate-
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f. t ··1 kur'de ta ga sig fram i kärnis a v U !)[) rades, att a rtyge va ' · ~ ~ 
till 1 m eters tjocklek, men att det däremot ick e lämpadl' sig 
för forcerinc; av packisbälten. Dessa erfarenheter hava \llP r-

~ o d l o 

ligare bestyrkts vintern 1929, då fartyget, pa gnu: av c a ~:a -

d d ·· 11:· o·c ar1vändes för assisten s av handelstar tyg . Dar-an e noc <Lb , • .. 

vid ulföreles dels en rekognosering av isförhåll.andcna l ,oLlra 
·· ··· l ·1· f"l ·e l·or'VOJ·er mellan DanZig- Stockh olms Osters JOn, c e ~ er ~ ' · . 

k
.. o d ocll F alsterbo-Gdvnia Sammanlagt assrsteradcs s argar c J • • 

·· ~ 1 ') ·• f ·t · Att pansarskeppet under ifråga varan <le vm. darvrc -'.t ar yg. · .. . .. 
ter utfört e lt n yttigt arbete för vintersjöfartens raknmg ar 

· ·1 kt.· ·t· c1a··1-av f"a' 1· i'·ke drao·as den slutsatsen. a lt otvlVc a · rg , n1en ' · ' " b 

l ·· ··1 ed llJ"äli) av dessa fartyg ens under svara n1an Jor ra u1a n1 ' · c 

· · s· ··1 Ho·· «s te Befälhavaren över Kustflottan ~om rsvrntrar. ava av b ' .. .. 

t. o ···t· ·t ·l "ll ll"r framh ållits det okloka i att an vanda or-ran SJO ar s 1a " • ' · ... 
l . J tsfal'et för ha vs-logsfartyg för isassistens. Det van 1ga ar )C. -. c 

f l l l ch dnvrs är smn ovan 
isbrytare, farvatten upp yl c a av pac (- o '. . _ . 

:
1
· 1111- ts för hårdarbetat fö r pansarskeppen, var till kom m u' nc J • • •• 

att de ingalunda besitta den manöverduglighet 1 rs, som ··a. r en 
av havsisbry tarens viktigaste egenskaper . Dessutom bot ': ~-
tänkas att ~)rlogsfartygen i första hand äro konstruer-~dt> for 
h elt m:dra uppgifter, på grund varav den isbrytande_tor maga 
de besitta blivit en sekundär fråga och under al1a forhal: Jn-

, ' .· :·1 1 ·:·1 Slu llt•>en 
den vidtauen uteslutande m ed tank e pa sp v 1P P· '" 

b · kt · J· ara riktiot att ut :.,:tlta kan det ur ekononusk synpun · tc -. e Ve c b c • .• 

( k f.f . . l ·tnad r ·a 10 onT Stah· ,tt ~·01 dvr·bart fartvo ans ·a nmgs o\.OS c - • · b b . 
e ·" ·' J b f ' k l ''l isbrvtar~ns) för de betydande risk er, som äro o ran ·om 

1 ~' 
· · , 1 d . a' ' ,·il-t 'ltt kon sta tera, "d · ·l -t Det synes sa un a v::na c ~ L vr rsar Je e. • · , f l' 

att våra pansarskepp tyvärr icke kunna räknas sasom ~.~: . 
1 

,
L l'" d '-loJlr"·cn 
••·'\.ng i arbetet för vintersjöfartens under attan e. t. .., 
b< t cl t · för isreko•' no..,cc
skulle man dock kunna göra e t lll1 an ag . "'. .·. 
rin" till havs av den art, som H. l\L S. Droltmng Vtd<)l ~.el. 

b . . . . . . (') . . . .. D r likt arbete bOl 
utförde i februan l 929 l sodt a stel s Jon. ) . 1 . t-
nämliocn kunna utföras utan att den dyrbara matenecell ~ ' 

"' 1 1 ·· l var fl J' sättes för någon allvarligare risk oc 1 Jor wnna L . li"l 
stort värde för ledningen av isbrytarverksamheten ,. sam l J< ~~ 
som den giver örlog!'.flottans personal en värdefull erfare!lhe 

beträffande framkomligheten i isbelagda farvatten . 
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2. Lokala isb rytare. 

Havsisbrytarna äro huvudsakligen avsedda för arbete 
utanför kusten, sålund a för ledande av konvojer och assis tens 
i övrigt å t fartyg till sjöss. På grund av de med havsisbry
tarens anskaffning och drift förenade höga kos tnaderna måste 
J11an räkna med att deras antal - även om statsmakterna 
komma att inse behovet av att fl ere isbrytare snarast an
skaffas ·- m ås te bliva ganska begränsat. I stort sett blir det 
darför dålig ekonomi, om dessa isbry tare i alltför stor ut 
sträckning tvingas syssla med brytning av hamnar och inre 
farleder, för vi lket arbete de dessutom , på grund av stort djup
gående, i regel icke äro lämpliga. För detta senare arbete 
bör därför havsisbrytaren kompletteras a v mindre lokala is
brytare. Dessa hava hitintills alltid ansetts böra anskaffa s 
och underhållas av de hamnar, som äro i behov därav, s?t · 
lunda icke av staten. Hedan vintersjöfarlsko mmitten fram
höll såsom lämpliga type r för dylika isbrytare, dels en större 
om 1,200- 1,500 hkr. maskinstyrka och 11 ,5 m. bredd för de 
viktigare Norrlandshamnarna, dels en mindre typ om 600-
800 hkr. och 9 m. bredd för övriga för vintersjöfart lämpliga 
hamnar samt slutligen en hjälpisbrytartyp - isbrytande bog
serbåt - med isbrytarstäv och 400- 500 hkr. m askinstyrka 
för övriga lastageplatser i Norrland. Med den senaste vin 
terns erfarenheter för ögonen synes det välbetänkt, om den 
större av dessa typer jämväl avses för Öresundshamnarmt. 
En granskning av Sveriges resurser i förevarande hnnseende 
giver vid h anden följande ungefärliga tillgång: 
Norrlcmdsku sten : 

Hamnisbrylare:'') l st.. Gevle, 368 to n, 611 hkr . 
Privata : l '2 st. , varierande m ell a n 70- 320 ton och 180 

--1200 hkr. 

*) Med >> hamnisbrytare>> avses h är av vederbörande hamnstad 
bekostade isbrytare; med >> privata >> av enskilda bolag bekostade; en 

b
stor del av do senare böra hiinföras till typen >> isbrytande bogser
åtan. 



-514-

Stock hol m : 

Hamnisbrytare: l st., 612 ton , 1,020 hkr. 
Privata: 3 st. , varierande m ellan 170- 300 ton och ;300 

- 700 hkr. 

Ostkusten syd Stockholm: 

Hamnisbrytare: 2 st. , Norrköping, 426- 450 lOJ\ och 750 

- 950 hkr. samt 
2 st. , Kalmar och Västervik , 200- 500 h k1. 

Privata: 2 st. , Oxelösund och Norrköpin g, 320- 780 ton 

och 700-- 1,000 hkr. 

Öresund och Skånes sydkust: 

Hamnisbrytare: 2 st. , Malmö och Ystad , 100- 40 7 lon 

och 200 ...-605 hkr. 
Privata : l st., Malmö, 400 hkr. 

Västkusten: 

Hamnisbrytare : 2 st., Göteborg, 230-720 ton och 40:} 

- 1,300 hkr. 
l st., Halmstad, 157 ton och 300 hkr. 

Privata: 3 st. , Göteborg, 210--280 ton och 300- 620 hkr. 

Dessutom är ifrågasatt anskaffandet ;av :ytterligare en 

hamnisbrytare för vardera Göteborg och Uddevalla. 
Förutom de ovan nämnda lokala isbrytarna finnes clt 

flertal mindre isbrytande bogserbåtar tillhörande enskilda före

tag. Om man så vill , kan man bland de lokala isbrytarna ii. ven 

inräkna den förut omnämnda Isbrytaren II såsom uteslutande 

tillhörande Stockholms stad och i främsta rummet avst•dd 

för öppenhållande av farlederna till Stockholm. På gr :t nd 

av dess storleksordning har det dock ansetts riktigare a tt in· 

ordna detta fartyg i havsisbrytarens klass. 

3. Flygspaning såsom h j ä! pmedel till isbrytarver ksumheten. 

Ehuru flygplan tidigare då och då använts för isspan ;ng, 

var det dock först under den svåra isblockaden å syd- och 
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väs tkus ten 1929, som några m era betydande erfarenheter an-

11äende detta hjä lpmedel erhöllos. Det visade sig därvid att 
e u ' 

flygplan en vor o a v ovärderlig nytta för a L t snabbt fastställa 

Jäget av nödställda fartyg och vid behov proviantera dem 

samt även för att g iva isbry tarledningen och isbrytarnas be

fälhavare orienterande uppgifter angående isförhållandena till 

]1avs. Beträffande flygspaningens israpporter måste man 

dock alltid räkna m ed en viss osäkerhet i vad de gälla isens 

beskaffenhet, el. v. s. möjligheten för fartyg att Laga sig fram 

genom isbelagda far;vatten. Tillgång på erforderligt anta l 

flygplan giver visser ligen större möjligheter än något annat 

hjälpm edel att hastigt införskaffa uppgifter om varest öppna 

ränn or finnas och vilka delar av havet , som äro isbelagda, 

medan det däremot är synnerligen svårt alt från flygplan 

med n ågot större säkerhet bedi)ma isens karaktiir. I\Ian har 

sökt vinna större säkerhet genom att från luften upptaga fo

tografiska bilder av isfälten och tänkbart är ju , att en för· 

bättrad teknik på detta omr{l dc kan åstadkomma vissa för

bättringar. En ofrånkomlig nackdel vid isspaning från luften 

är att riskmomentet vid nödlandning blir mycket stort för 

såväl materiel som människoliv. Flygspaningen under ovan

nämn da vinter utfördes dock utan något allvarligare haveri , 

ehuru elen synes hava varit mycket slitande för såväl p ersonal 

som m ateriel. För att dc av fl yg planen gjorda iakttagclscrn:l 

skola kunna utnyttjas med största fördel ä r det nödvändigt 

att de använda flygbaserna äro utrustade med goda förbin

delseccntraler, försedda med såväl radio- som tråclförbindclse . 

I detta hänseen(k synes en del hava brustit vintern 1929. 

För isspaning anYända flygplan hava hittills till större 

delen utgjorts av militära dylika , tillhörande dc marina flyg 
stationerna. 

Vintern 1929 voro för isspaning disponerade flygplan bn·· 
seradc i 

Karlskrona och Halmstad den 1 3/c-10/-t , 
Götehora b 

Malmö 

28/ 20/ 
:!-- 3 ' 

30/ H / 
,'3- /4• 
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Dc olika gruppernas arbe te blev, på grund av rhclande 

fö rh ållanden , ganska olika organiserat. 

Göteborgs-gruppen, soJn spanade sydva rt till Fal kenhlTgs 

latitud , kunde ta ck vare det ringa antalet >> fastsitta re " i dPttQ 

område, genast från början inrikta sin verksamhet pa n·~cl

bundna spaningsflygningar över hela det anvisade om rndet. 

Med ledning av dessa spaningar utsändes 2 gån ger dagli gen is 

rapporter via Göteborgs radiostation orh per rundradio ~a m t 

upprättades dagliga iskartor, ,-ilka meddelades genom hamn ko n. 

Loret. Israpporterna inn ehöllo även segelanvisningar om liim p

ligastc väg genom området, vilket synes h a varit av s~·n tH· r

ligcn stort värde. Sam manlagt utfördes 43 spaningsflygn ingar 

med en total flygtid av 70 timmar. Den vid flyggru pjwns 

ankom st på grund av bristfälli ga israpporter till stora dPlar 

inställda sjöfa rten på Göteborg synes r edan efter ett par da

gar åter haYa konnnit igång tack Yarc flygspaningen . Gii lc

hor gsgruppen har även från flere håll mottagit ett berä ll i~ . .ral 

erkännande för s itt arbete. Hiirvid kan hl. a. nämnas en av 

27 fartygsbefälhavare undertecknad skriYelse, vari be ty ~ as, 

att flyggruppens israpporter >> i hög grad underlättat n ::n- ige

ringen för angöring av Göteborg >> . Givetvis skulle förh:d h n 

dena gestaltat sig ännu gynns::unmare, därest gruppen fatt 

börja sin verksamhel ett par veckor tidigare. En märhltar 

br is t i organisationen Yar ~ivcn , att de båda grupper na i ()Ö 

teborg och Halmstad ick e ställts under gemensam ledning. 

Ö1n· iga lfyggmpper nödgades dtiremot huvudsakligen in

rikta sin verksamhet på fastställandel av läget å nödsl iil 1tl:l 

fartyg , deras bevakning samt proviantering av fartyg , som ej 

kunde nås på annat sälL H almstad-gruppen var , särskilt fii r<~ 

den 15 mars , då gruppen vissa tider förfogade över endast 

ett användbar t flygplan , mycket klent utrustad. Av sagda 

grupp utfördes sammanlagt 48 span ingsflygningar I ned en lo· 

. t al flygtid av 80 timmar. 

I flygspaningen i dess helhet å syd- och väs tkusten dcl

togo sammanlagt 8 flygplan , vilka dock aldrig voro i \' ('r k

samhel samtidigt. I rapporternl,l framhålles att flygspan ing-
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en - om. den skulle hant bedrivits med den intensitet, som 

förhålla ndena påford rade - bort förfoga över omkring dubb . 

Ja antalet flygplan med besättningar och dessutom större sta

tionspersonal för rapporlers och meddelandens distribution. 

4. Isbr yturverkswnheten a Sv eriges södm och viisim 1-.:usl er 

under j"ebnwri och mars m ånader 1929. 

Då isförh;\llandena i södra Östersjön, Öresund och Kat

tegatt unel er februari och mars månader HlZ9 m edförde de 

svåraste rubbningar, som hittills drabbat vår vinlcrsjöfart, 

synes ett kortare omnämnande av vad därvid ti lld rog sig va

ra på sin plats (en officiell redogörelse för den under denna 

Lid anordnade statliga isbrytarverksamhcten å terfinnes i ,, kom

mersiella m eddelanden 1929, häfte 9 >> ). 

a) lsförhclllondena i de aktu ella farunlln en . 

(hu vudsakli gen g rundat å officiell a rappo rte r och en i Na utisk 

tidskri ft , h Mte 5/29, in lörd uppsa ts av f iL d: r Ostma u). 

Med dc >> a ktuella farvattnen , avses här huvudsakligen 

de vattenomrrtdcn , som beröras av trafiken mella.n svenskn 

sydkusthamnar och Östersjöns sydkust, genomfartslederna 

mellan Östersjön och ;\Torcl sjön (Öresund, dc da nska Bälten, 

Kielcrka nalcn ) samt KattegaLL 

Sjöfarten genom Ores und har under de senasic 50 åren 

varit h elt stoppad ~ncl ast tvenne gånger, nämlign 1893 och 

1929. Det förstnämnda å ret var dock trafik en av större ~l. ng 

fartyg icke ]Xl långt när så utvecklad som nu, ej h ell er för 

fogade man över isbrytarmatericl av praktiskt Yärd e, pa grund 

varav erfarenheterna från denna vinter äro a ,- mindre bety

delse. Förutom n ämnda år har isbrytarhj~ilp i s törre ut

sträckning varit behövlig åren 19 17 , 1922 och 1924, särskilt 

i Kattegatt, men även i Öresund och södra Östers jön. Ång

färj etrafiken Trelleborg-.Sassnitz. öppnad 1909, har på grund 

av ishinder varit avbruten under kortare ticler å ren 1922. 192-! 

Och 1929. 
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Den i slute t av å r 1928 begynn ande kölden blev särsk ilt 

sta rk omkring m edio januari 1929. För södra delen av lan

det va r januaris m edeltemperatur lägre än n ormalt , med 

stör sta und ersko ttet, -3 grader, å västkusten. Kölden hö]] 

i sig hela februari . I södra och m ell er sta Sverige var un der 

skottet 6 a 8 grader , vilket är mycket ovanligt. Redan den 

4 februari observerades i Göteborg ·-12 grader och i i\lalmö 

- 18,2 grader. J\Iinimitempera turen inträffade den 27 fe b

rua ri , då i Göteborg observerades - 19 och i Malmö -l \),8 

grader. Under mars månad steg tempera turen hastigt och höll 

sig under s törre delen av m ånaden omkring O-punkten, dock 

med gansk a stora va riationer för vissa dagar. Sålunda obser

verades r edan den 2 mars en tempera tur av omkring O grader , 

den 7 mars å ter sjunkande, - 8 till - 15 grad er , den 1:~ mars 

+s gr ader. I samband m ed den blidare temperaturen upp

stod emellertid tjocka , som under vissa dagar var synnerl i

gen intens iv. Oberoende av isförhållanden a var p å grund 

av denna tjocka såväl all sjöfart som även flygspaningen m

ställd under ett flertal dagar. 

Fr. o. m . den 4 februari börja isförhållandena alt h astigt 

för svå ras. Flere ångare fa stna i Oresund och fä rjtrafik en p[t 

Sassn itz arbeta r med stora svårigh eter. - Den 6 febnnri 

fram fö res för första gången i pressen stark a krav på s tats

isbrytarens förflyttning till syd - och västkusten samt ordnan

det av samarbete därs lä des m ed de da nska isbrytarna . l 

samma tidning framh ålles vidare, a tt den ihallande k i.i ld 

och det r elativt lugna väder , som varit r ådande under den 

senaste tiden, komm e att m edföra en m ycket hastig isbildn ing. 

Alla fyrskepp i Kattegatt vore intagna och drivis förekom 

talrikt, särskilt i södra delen. Stora Bält var otrafikabelt 

utom för myck et starka ångare och i Oresund, där avsevärda 

drivismassor voro i rörelse, befunno sig sedan ett par dagar 

fler e fartyg i hjälplöst tillstånd. Vid syd kusten av Östersjön, 

där fl ere far tyg sutto fast sedan en vecka, var tyska slag· 

skeppe t Schleswig-Holstein redan i fu ll verksamhet. - :\ ted 

ovans tående för ögonen kan man icke undgå a tt röja en 
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dss förv å ning över de första r aderna i den offic iella berättel

sen, över isbrytarvcrk samheten , enl. vilka först >> den 6 februa 

ri på eftermiddagen ingick underrättelse till sjöfö rsva rets kom

]11andoexpcdition, a tt issvårigheter började uppslå i Ka ltcoall 
. . o 

och Oresund '' . P å följand e dag beordras s ta tsisbryta ren , som 

då befann sig i Gävlcbukten, att avgå till sydkusten, dä;· den 

inträffade den 9 februari kl. 15. Härefter ökades issvåri <> .. 
b 

heterna oerhört snabbt i såväl södra Os tersjön, som i Oresund 

och Kattega tt för a !t under tiden den 10 februari till om krin g 

den 20 m a rs ku lm inera med svåra pack- och drivisbälten bl. 

a. å Sassnitztraden. vid Falsterbo och i m ellers ta delen a\ 

Öresund och i södra Kattega tt . 

Det skulle givetvis vara av intresse att här kunn a fram ·

lägga en verk lighetstrogen bild över isförhållandena i dessa 

fa rvatten under februari och mars. Så ~i r em ellertid icke 

möjligt, enär dc enda käll or som stå till buds i delta. h än

seende - m ed kontinuerliga , dagliga rapporler - är lotss ty

relsens isberättelser, vilka som bekant omfatta endast de de

lar av havet, som äro synl iga }'rån land, m edan dc däremot 

giva föga lednin g för isförh ållandena till sjöss. Man får dock 

en ganska god uppfattning om läget genom a lt s tueleta fram 

komstmöjligheterna å de större trafik ådrorna inom nämnda 

va tten . Ett kort sammandrag beträffande berörda tra fikle

der göres här nedan. 

Ang ffirj elede n Trelleborg-Sussnitz. 

Febr. 8. De första ishindren visa sig, m edförande smä rre 

förscn inga·r. 

Febr. 11- 20. ;\[ycket svår is å tyska s idan , medförande sto 

r a trafikrubbningar. Natturerna ins tällas fr. o. m . den 
11

/ ". Dagturerna kä mpa m ed allt s törre svårigheter. Over 

fartstid ern a variera mellan f:i- :H timm a r mot om kr. 4-

timmar n ormalt. Uneler fvra dagar är ingen för binde lse 

möjlig. De sista dagarna av df'nna per iod uppeh ålles tra 

fiken endast med hjälp av Isbrytaren U, som dock pa 
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kvällen den 27 måste lämna Sassnitzrouten å t sit t öde 

för a tt avgå till Falsterbospärren, där issi tuationen ntt 

förvärrats. Följden härav blir, a tt 

Febr. 27- mars 5, tmfiken måste h elt in ställas . Sannolik t ha. 

dc detta kunnat undvikas , om m an haft en isbrytare till 

förfogande. 

Ma rs f)- 13. T r afik en begynner ånyo. till en hörjan endas t 

dagturer och med stora förseningar. Samt idigt som is 

tryck et börjar lätta komm er tjocka såsom en högst be

svärande faktor , särskilt den 10-13. 

Mars 19. Samtliga turer utföras för första gången seela n den 

JJ /", dock for tfarande med rätt stora förseningar. Ingen 

persontrafik . 

Mar s 27 . Normal trafik å terinträder. 

D en längsgående trofiken genom södra Öresund. 

( ungef. omr[tdet mellan la titud erna genom 

Falsterbo och Malmö) . 

Uppgiftern a äro här betydlig t osäkrare, särskilt som dc 

svenska och danska israpporterna stundom visa en beklag lig 

brist på överensstämmelse. 

Febr. 7. Ehuru isen sedan flere dagar varit besvärande, in

träder dock först fr. o. m . denna dag en a llva rligare s i

tu a tion , som gör trafik med andra än särskilt sta rka far 

tyg omöjlig. 

Febr. U. Lngefärligen fr ån denna dag är trafik m öjlig l' Jl · 

dast m ed hjälp av isbrytare. Tidvis fullkomligt st opp, 

särsk ilt på grund av den svftra packisspärren Fals tl rbo 

- S tevns. 

Mar s 9. Denna dag inträder gynn samm are isförhållanden, 

m en i s tälle t börjar tjockan bliva mycket besvärande. 

Mars 16- 19. Tillfällig försvåring av isförh ållandena i ö re· 

sund , där sjöfart möjlig enel ast med isbrytarhjälp. 

Mars 25. Drogden och Flintrännan prak tiskt taget isfria och 

trafik fi.ir :"mgare tämligen obeh indrad. Dock fortfarande 
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under omk r. en vecka ganska svåra ishinder utanför 

Falsterbo och syd Skåne; framgår bl. a . a v det för hå L

lan det, att Lenin unel er tiden den 25- 28 ass isterar ;)8 

fartyg m ellan Falsterbo- Bornholm. 

Tmfikleden Malmö- I<öpenlwmn . 

f ebr . 11. Svenska ångfärjan fast i isen för första gången. 

Febr . 12. Från denna dag mycket stora trafikrubbningar 

färje tr afiken . An ta le t turer måste väsentligt inskrän kas ; 

~-ftast endast l tur per dag i va rel era riktningen m öj lig. 

Oresundsbolagets båtar instä lla alla turer fr. o. m . den

na dag. 

Mars '1 och 5. Svårigheterna störst. Sistnämnda dag ingen 

fö rbindelse. 

Mars 6. Isförhållandena bliva n ågot gynnsammare, men i 

s tä llet föranleder tjockan stora rubbningar. 

Mars 12. Öresundsbå tarna å terupptaga trafik en efter c:a -1 

veckors avbrott, till en början med rätt s tora förseningar. 

Mars 16. Färjorna utföra 4 dubbelturer. 

Mars 21. Samtliga turer utföras, dock med förseningar på 

grund av tjockan. 

Mars 25. F r ån denna dag någorlunda normal trafik . 

Trofikleden H elsingborg--He/singör. 

Febr. 11 . Färjetrafiken inställes. Persontrafik med isbrytare 

l ganska in skränkt om fa ttnin g. 

Febr. 15. Godsfårjan åter i g~mg . Utför flertalet följande 

dagar någon tur pr dag med isbrytarhjälp. 

Febr. 25 och 26. Tillfällig lättnad. Alla turer utföras , ehuru 

delvis försenade. 

Mars "- 8. I r·· h "ll d o 
'~ s or a, an ena svaras t. Ens taka turer m ed is . 

brytare (ingen färja ). Sistnämnda dag ingen förbindelse . 

Mars 9. Istr·-u. ·eket la·· ttar·. TslJt ta ·· d 1· t 1 1 
. . ; - ·y r en gor ag 1ga urer, c oc.~ 

mycket hindrad av tjocka. 



?,fars 16. 
?1lars 22. 
::\Iars ')~ - ;) . 
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Fäjorna åter i gång , vissa turer med isbry tarh j"i lp. 

Sam tliga turer u tföras. 

l'iormal trafik återintriider. 

Den längsgående fraliken genom KaltegaU. 

(Kullen- Skagen.) 

Uppgifterna äro även här ganska osäkra. I stort sel! var 

isen mest besvärande i södra delen för att sedan succesi vt 

Hitta på nordöver och ungefär nord linjen Skagen-Marslra nd 

försvinna. 
Febr. 5. Isen börjar utgöra ett allvarligt hinder för sjöfarten. 

Febr. 9. Sjöfart nästan omöjlig utan isbrytarhjälp . 

F ebr. 18- 20. Förhållandena svårast. All sjöfart praktiskt 

taget inställd. 

Febr. 21. Sjöfart åter möjlig för starka fartyg med isbry

tarhjälp. 
JV[ars 20. Sjöfart möj lig för starka t111gare. 

Mars 27 . I stort sett normal trafik återinträder. 

Såsom komplettering av ovanstående uppgifter bör om

nämnas att ryska isbrytaren Lenin under tiden den l H--23 

mars utförde sitt väsentligaste arbete i Kattegatt , under vil

ken tid denna isbrytare hjälpte loss sannolikt alla fastsitta r(' 

i detta hav och förde dem syd- eller nordöver till fr itt vatte n. 

Aven Stockholni s Isb rytaren 11 a rbetade i Kattega tt den J;, 

- 20 februari och stora delar av tiden den W- .10 mars. 

Stom Bält. 

(h u vudsak ligen ån g fä rjelcdcn. ) 

Febr. 5. Sjöfart möjlig endast m ed isbrytarhjälp. 

Febr. 15. Allmänna sjöfarten stängd. Dc officiella ruppor· 

terna angiva trafiken under tiden den J 1- 25 febru nri 

såsom , praktiskt taget s längd >> eller »otillförlitlig >' . 

l\1ars 10. Sjöfart möjlig för isbrytare. 

Mars 15. Sjöfart möjlig för starka ångare. 

Mars 20. Sjöfarten i stort sett obehindrad . 
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Trafikleden Gjedser- vVarnemiinde . 

febr. 11. Isen störande. Färjornas nattm·er inställas. Inga 

personvagnar. Dagturer med stora förscninaar . 

)fars 4. Isförhållandena särdeles svåra. Dock u~prätthålles 
f~rtfarancle färjtrafiken, ehuru med mycket stora rubb 

nmgar. En tysk färja rapporteras på drift i isen sedan 

elen 
4
/3 ; angives fortfarande den 7/3 på drift ostvart mel

lan Darserort och Arcona. 

.Mars 7--15. All trafik inställd. 

Mars 16. Trafiken å terupptages, till en början med stora 
rubbningar. 

Den ~ 2/3 tillfä lligt stopp. 

Normal trafik återinträder sannolikt omkrina elen 2 " / . • 

D r· . b ·" 

enna t ra 1kled var av den största betydelse för v:\ rt 

land, enär den blev vår enda förbindelse med kontinenten 

under den tid , Sassnitzrouten måste inställa sin trafik. Som 

synes av ovan kunde denna senare ångfärjeled - eh uru m ed 

stora rubbningar - åter igångsä lta trafiken just då Gjcdser

\~Tarnei~1i.inderouten helt stoppades av isen. Kontinentaltra

f_I;ei~ . VIa Danm_ark. var dock enelast helt oväsentligt tillgä ng

ho for godstrafik bil och från Sverige. 

Traj'iken på Göteborg, västvart nord Skagen. 

-~il/ sjöss utanför Ving(/. Som förut nämnts förekom inaa 

besvarande isbildningar nordlinjen 'l\1arstrand-Skaae
11

. Av:n 
svd d l' . . o '-' 
· enna lllJC var Isen av betydligt lättare art än i förut 

Omhandlade farvatten . Sjöfarten på Götehora var dock utan 
an l "'l . b 1

Ja P av havsisbrytare, på grund varav, särskilt före Gö-
teborasfl)r«anlas k t 1 ''' ! o 
11 ° t~ < < an oms · c en - , "' manga trafikrubbningar 

d~pstoclo och clt flertal fartyg fastnad e i isen. Av allt ~att 

i 
0111

a synes dock detla hava b erott uteslutande på bristfälliga 
SLinderrättel , 1 el 

av . ser oc l , som re an n ämnts , den totala frånvaron 

l. havsisbrytare. Efler den 27
/ 2 synes, tack vare uoda sen-

In "s · . o • b t> 

Volt'l anviSiungar fran flygspamngen, isen till sjöss icke hava 
a lat alltf" t o · 1 

tra . - ?r s or~ SYang 1eler. Efter den 3/a r apportera s all 

fik en Vmga- Skagen kan fortg ii liimligen obehindrat. 

Tidskrift i Sjöväsendet. 37 
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Farlederna från sjön till Göteborgs llamn. 

Febr. 7. 
Febr. 0. 
Febr. 13. 

Sjöfart för mindre fartyg bes_värlig. . .. 
Sjöfarten upprätthälles med lsbrytarhplp_._ . 
Endast leden förbi Vitten användbar. Ovngu le. 

der stängda. 
Febr. 23. Issvårigheterna störst. .. 

n Isf. örhållandena lätta. Två leder trafikabla. Mars "· 
Mars 13. Alla tre lederna (nord och syd Vinga) trafikabla. 

för ångare utan isbrytarhjälp. 

J(ieler k cm al en. 

Denna trafikled omnämnes här huvudsakligen för all vi
sa, alt Kielerkanalen ifrågavarande år liksom i allmänhet, 
med avseende på isförhållandena , är elen sämst lottade av 
Ostersjöns utfartsvägar. o 

Febr. 4. Sjöfart möjlig endast för mycket starka anga rc . 
Febr. 11-mars 17. Farleden stängd. 
Mars 18. Med isbrytarhjälp är trafik åter möjlig för st~uka 

ångare. 
Mars 30. I stort sett normal trafik. 

b) Jsbrytarleclningens organisation och verksamhet. 

För ledninoen av isbrytarverksamheten i de aktu ella far
vattnen var ur:~er tiden den 17 februari- 13 ~pr~~- etablerad 
en gemensam svensk-dansk ledning med säte l h.openh:•n~~~ 
I denna ledning var Sverige representerat av komn~end.;~r 
kaptenen vid flottan Tiselius och Danmark a~ -~hefen_ 1a
handelsimnisteriets sjöfartskontor Krogh med b1trade a' 1

' 

·gationsclirektören Lorck . I viss mån samverkande med_ de.~:-
Vl . l l d . l S JO' na ledning har den ordinarie svenska 1s Jrytar e nmgen 
försvarets kommandoexpedition (se nedan) fungerat. 

f o att Av den svensk-danska ledningens rapport ramgar . 
dess verksamhet huvudsakligen inriktat sig på följal1(1 L åt· 

gärder: 
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l ) Anvisande av verl,samhetsområdcn för dc olika is
brytarna , 

2) fungerande ~åsom förbindelse- och upplysningscentral, 
3) utsändande av all:nänna segli ngsanvisningar (till sy

nes mera sporadiskt) samt 
4) samm·hele m ed isunderrättelseväsendena i Sverige 

och Danmark. 

Till följd av otillräck lig tillgång på isbrytarmatcricl och 
för sent igångsalt verksamhet b lev isbrytarnas arbete till över
vägande del inriktat på assistens av nödställda fartyg . i ett 
flertal fall även omfatlande dessas förseende med proviant 
och andra förnödenheter. Anoronandet av regelbundna kon ·· 
vojer har väl försökts , men , av ovan angivna skäl, icke kun
nat förverkligas annat än i undantagsfall. Ryska isbrytaren 
Lenin ledde visserligen ett ganska stort antal konvojer genom 
södra Kattegatt och norra Orcsund , men någon regularitet 
kunde dock icke heller beträffande dessa konvojer förmär 
kas . Enligt uppgift (obestyrkt) skulle dock för danska far
tyg hava ordnats regelbundna konvojer för utgående trafik 
varje fredag från Helsingör. 

Under hela Liden inträffade endast två totala förlis ningar 
av hand elsfartyg (därav den ena strängt taget ufonför områ
det för den svensk-danska verksamheten ). Med hänsyn till 
det stora antalet fartyg i allvarligt nödläge. får detta anses 
vara en myclcct lil g förlustsiffra . I båda fallen räddades be
sättningarna å dc förlista fartygen av tillstädeskommande is
brytare. 

Från svenskt sjöfartshåll har framhållits olägenheterna 
av a lt isbrytarledningen förlades till Köpanhamn i stället för 
till Malmö samt elen för Sveriges vidkommande bris tande en
hetlighet i kdningen, som uppstod dels genom att denna led
ning i viss mån var uppdelad å två centraler (i Köpenhamn 
Och Stockholm ), dels genom den svenska flygspaningens sor
terande under tvenn e andra myndigheter (Högste Befälhava
ren över J(ustflottan och Chefen för Flygvapnet). 
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c) Au staten använda isbrytare och dessas verksamhet. 

De tider , som av stalen d isponerade isbrytare m . m . Yoro 

i verksamhet, framgår av neda nstående översikt. 

statsisbrytaren, den 9/ ~ och den 28
/:,-"/. . Overksamheten den 

1 0
/ 2-

2
' / 3 var föranledd av grundstötning utanför T rel le

borg den 9/2· 
Stocklwlms Isbrytaren II, den u /2-"0/3. 

Flgg-is -spaniny , den "l/2-"'/,, baserad å Göteborg, I-Ialm ~ta u , 

Karlskrona och Malmö samt omfattande tillsammarb 8, 

tidvis endast 4, flygp lan. 

Norrköpings Isbrytaren l , den 16
/ 2-

2 8
/ 3 • 

L enin, förhyrd av Ryssland, den 1 6
/ 3-

2n/3 ; disponerades a v 

Sverige och Danmark gemensamt. 

Pansnrskcppet Drottning V ictoria, den 26
/ 2-

2/s isrekognosc l'ri n~ 

i s. Östersjön, "/3-
8

/ 3 konvoj Danzig-Stoekholm 11
/:,-"'/, 

konvoj Falsterbo-Gdynia. 

Dessutom utförde Malmö stads isbrytare Bore vid fle re 

tillfällen ett arbete, som vä l kan anses hava gagnat ln ndd .-; 

allmänna sjöfartsintressen, ehuru detta fartyg icke dispone

rades av staten. 

Antalet handelsfartyg, assisterade av ovannämnda isb ry

tare samt det antal dagar, resp. isbry tare voro i verksa mhet , 

(räknat t . o. nt. den 30
/ 3 utgjorde: 

I s b r y t a r e IAss:e fartyg! 

statsisbrytaren ··· ··· .. ...... . . .. .. .. .. ... ... . . . ... .. ·l 6 

stockholros Is brytaren II . . . . . . .. . . . . .. . .. . . . . . . . 11 O 

Dagar i 
verks. 

J 

4.3 

Norrköpings Isbrytaren I .. .. .. .. . ... .. . ...... ... 81 31 

Lenin. . ... . .. .. . . . .. .... .... . .. .. .... . .... .. ... ... ..... .. .. 143 14 

Psk Drottning Yictoria .... .... .. . ... . ... .. ..... .. 
1 
___ 2_4--i---9-~1 

Summa 364 

Av de assisterade fartygen voro c:a hälften svenska . 

I samma farvatten som de svenska isbrytarna arbd ade 

tidYis, under gemensam svensk-.dansk ledning , de dansk t is· 
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brytarna Isbjörn och Lillebjörn samt av Finland r. D _ 

k ·· k · f.. , or an 

mar s ra nmg orhyrda , Sampo och Jääkar·I1 t (d 
• 

c 1 en senare 

endast 3 dagar). 

Av Jääkarhu assis terades sammaniaert '>5 far·tya d .... 
b - L b ' a1av 

11 dan~!' a. och 9 svenska . Det an tal assistenser som utfördes 

av de ovnga av Danmark disponerade isbnrtarna 1 . · k 

t t 
.. _ , 1ar re , e 

kunna u r onas. 

Såvitt _man. kan utläsa av de offici ella rappor terna voro 

de av Svenge chsponerade isbr~r tarnas verksamhet h ela r l 

. "k t el o tt . r l( en 

mn a pa a I · or~:ta hand stödja genomfarten genom Ore-

sund och denna trafikleds förlän•>ninuar i E:at·te<>att 1 ··d. 
.. ... 

t> t> t>" OC1 SO ta 

OstersJon_: oberoende av de assisterade fa rtygens nationalitet , 

medan daremo t de danska isbrytarna JsbJ"örn ocl1 Jr ·11 l ···. 

l d kl . . ~ e)jOlll 

m vu sa rgen svnas hava arbetat i B""lt 1 1 
• < . a en oc 1 an c ra rent 

danska vatten och Sampo endast under en del av t"cl 

d 2a; 31/ . . 1 en --

en 2- a - i Oresuncl och Kattegatt. 

. I s tort se tt förd elade sig verksamhetsfälten för de svenska 

Isbrytarna och L enin sålunda: 

statsisbrytaren - Skånes sydkust. 

Isbryta ren II - . den '" '_~o; so·· d . 
1 2 2 ra del en av Kattegatt, 

22
/"- "'/c ulanför Falsterbo 

2
''/2-

27
/2 Trelleborg-- Sassn;tz , 

29r,--' "/3 syd Sld\ne, 

'G/ 3''/ a·· l 
3- . 3 resune och södra delen av 

Kattegatt. 
lsrytar en I _ 

Lenin _ 
Söclra Östersjön , Öresund och södra 1\atteaatl. 

el l(i/ ""/ t> 
en :J---·· 3 E:aLtegatt, 

24/"·-"r'/a syd Skåne. 

På grund av haverier, upplwmna uneler isbry lnrverksam 

het h ava d · · · 
n ' o ne an angrvna rsbr)· ta re varit overksamma under 

edanstaende a n tal dagar: 

statsisbrytaren . . . . . . . . . . . . . . 45 dagar, 

Isbrytaren II . . . . . . . . . . . . . . . . 3 

lsbry~rcn I . . . . . . . . . . . . . . . . 10 

Lillebjörn .. . .. . .. . .... .. .. 9 
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Ä Y en S:llnpo ådrog sig vissa skador, vilkas repa ration dock 

kunde anstå till efter iskampanjens slut. 

Frå n så väl svensk som dansk sida gjordes försök al t, 

förutom ovannämnda Sampo, förhyra ytterligare finsk isbry

tarm a teriel. Dessa s trä vanelen lyckades dock endast i så mat. 

lo, a lt J ääkarhu , i samband med ledandet av en finsk kOtwoj 

till Öresund, arbetade under tre dygn i den s. k. Falsterbo

spä rren . 
Beträffande Lenins förhy rande är av intresse alt komla. 

lera , att förhandlingarna härom med Ryssland inleddes den 
2

" / 2 , att avtalet avslutades den "/a och att fartyget den ' ''/ .. -

sålunda 19 dagar ej'ter j'örhandlingarnas inleclancle - an kom 

till sitt arbetsområde. Då varje dags uppskov under sådana 

förh ållanden, som voro rådande denna vinter , kunna mecl fi)r a 

de mest oberäkneliga följder , synes härav huru ytterst vamk

ligt det är , att till någon del basera sin isbrytarbcrcdska p på 

främmande lands hjälp. 

d) Antald nödställda ell er ou isen losthållna farty g. 

För att kunna bilda sig en uppfattning om sjöfartens och 

industriens förluster på grund a v isförhållandena vore del gi

vetvis av värde att känna, huru många fartyg som blivil fast 

i isen, antalet dagar som de därigenom fördröjts och karak U· 

r en av deras laster. Detta förutsätter dock tillgång p{t ett 

källmatericl, som av lätt in sedda skäl icke stått till buds. ='le· 

danslående uppgifter, huvudsakligen enligt rapporter fntn 

flygspaningen och de sta tli ga isb ry ta rna , avse därför entlast 

att n-iva en un o·efärlig upr)fattnitH! om de högst a bnori.n a fij r-
D V v ..__, u 

h ållanden, som voro r ådande i dessa farvatten. Framh allas 

bör ä,·en , all en del av de fastsittare , som n edan angivits i ett 

område, m åhända ing{t även bland dem, som vid andra t ider 

upptagits i andra områden. Up pgifterna erbjuda sålunda en· 

dast en situationsbild fö-r en viss tid i ett angivet omradc. 

Det ä r dock sannolikt att flertalet av nedanstående up pgift er 

hii.nföra sig till dc svåras te situationerna å resp. platser 
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området Falsterbo-Steuns . den ""/2 

(samtidigt omkr. 20 fartyg fast i isen syd 

Skåne). 

den "/a - enl. okontrollerbar kä lla . . 

Möen- Kjög ebugt , den ' /a ..... . ........ . . 
Orcsund, den 1 0

/ 2 - vid l-Iven - .. .... . . 

22/2 .. . .. ...... . .. .. . .... . 
1 ';/a - m ellan 

Kullen, enl. 
källa 

Helsingborg och 

okontrollerbar 

Falkenberg-Falsterbo, unel er tiden elen ' /3 

-
23

/ 3 rapporteras olika namngivna far

tyg till ett antal av sammanlagt .... 

Kattegatt, södra delen, under ticlen den 1
:;/2 

-
1 /s rapporteras olika namngivna far-

tyg till ett antal av sammanlagt .. ... . 

den 13/ a .... .. .. .......... .... . .... . 

den 14/3 rapporteras enbart i området 

Hesselö- Hornbrek . ... . .. . . ... . .... . 

Kattegatt, norra delen, tiden den 27
/ 2-

1 5 / 3 • • 

l div erse hamnar kvarlågo på grund av Is

förhållandena i början av mars, i 

Malmö, Landskrona och H elsingborg 

Göteborg (medio mars) .... .. . ...... . 

e :a 35 fartyg . 

)) 60 

minst 23 

c:a 10 
33 

c:a 

c:a 

c :a 

50 

66 

35 
45 

35 
7 

50 
150 

Erfarenileter av hittillsuawnde isbrylaruerksamhet. 

Erfarenheterna av vår hittillsvarande isbrytarverksamhet 

hänföra sig dels till de 3 1/2 vintrar i följd , som statsisbry

taren regelbundet varit i verksamhet å Norrlandsims len dels 

till de m era tillfälliga iskampanjerna å syd- och ,-äs lk~Isten , 
varvid i synnerhet den senaste, å r 1929, varit rikt givande. 

I stort sett torde man kunna säga, att beträffande Norrlands

sjöfarten erfarenheterna nu hunnit bliva tämligen stabilisera·· 

de. Man har konunit under fund m ed svårigheterna och vet 

llngefär, i vad mån de äro möjliga att bekämpa. Beträffande 

syd- och västkusten är däremot situationen va nskligare att 
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bedöma, i synnerhet vid så vidriga isförhållanden som de vil 
ka uppstodo Hl29. Dc största svårigheterna härvidlag lig;.ta 
givetvis däri , att all isbrytarverksamhet kostar pengar , oc h 
ganska mycket pengar. I första hand blir därför ifråga' a
randc problem en fråga av nationalekonomisk art. Det g iii 
ler att avväga förhållandet mellan å ena sidan dc förlu ste r. 
som staten åsamkas genom vintersjöfartens begränsning eller 
avbry tande på grund av isförhållandena och å andra sidan 
dc riskpremier i form av anskaffnings- och underhålls- (dr i f! s-\ 
kostnader för isbrytare m. m .. som staten är villig att b l'l al~t. 

Ehuru den ekonomiska sidan sålunda måste betra ktas sa'-om 
en huvudfråga i vintersjöfartsproblcmet, kommer elensam ma 
att endast helt kortfattat beröras i det följande, .enär dl'n 
är förknippad med alltför många invecklade omständighl'll' r, 
för att kunna allsidigt belysas i en avhandling av här fi irc
liggande natur. 

Den kritik , som riktals mot vår isbrytarverksamh cl i 
pressen och annorstädes, har stundom varit särdeles h ard, 
vilke t ju är ganska naturligt, då så stora allmänna och t' ll

ski lda intressen stå p å spel. Företeelsen ifråga är dock icke 
något särdrag för vårt lund. Aven i våra grannländer, sii r
skilt Finland, har man icke sparat pfl hårda ord, då det g-i li t 
att komma isbrytarverkskamhctcn tilt livs. Det tord e ' .1 ra 
od isp utabelt, att presskritiken ofta varit ganska oveclcrh ii fl ig 
och innehållet betydande överdrifter. Dock får man hoppa~ 
att den haft det goda med sig, att elen i någon m ån öpp nat 
allmänhetens blick för vinlersjöfartens utop1ordcntliga ])('l y

delse för vårt land. Isblockaden är till sina verkningar m \' C

k et lik handelsblockad uneler krig , ehuru elen förra, · ii ven i 
sina svåraste former , giver en mycket svag bild a v vad vi k tu l
na komma att få utstå vid en eventuell örlogsblockad. I ha
da fallen är det dock våra sjömaktsintrcsscn , som hotas, oc h 
därför bliva alla åtgärder, som kunna vidtagas för vinlersjö
fartens underlättande av vital betydelse för svensk sjöma ld 
i såväl fred som krig. 

I nedanstående översikt äro dc viktigaste hittillsvarande 
erfarenheterna sammanförda till ·vissa avsnitt. hänförliga till 
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dels de erfarenheter, som ankny ta sig direkt till själva isbr~' 
tarverksamheten . dels vissa erfarenheter. å andra områden , 
som hava betydelse för vintcrsjöfarlcn. 

l sbrytorucrksnmhctens ledning. 

En på förhand organiserad led ning av isbrytarverksam 
heten fines endast i den mån , densam ma berör s tatsisbryta
rens arbete. San11na ledning har dock fungerat även vid an
nan stallig ishrytarverksamhet, såväl före som efter statsis
brytarens tillk omst , utom 1929, då ledningen i viss m;,ln över
flyttades till den förut omnämnda centralen i Köpenhamn . . 
Ledningen a v S latsisbrytarens verksamhet är förlagd till sjö
försvar ets kommandoexpedition där expeditionschefen, direkt 
und er Kungl. Maj :t, i praktiken bliver isbrytarledningens verk
ställande direktör, ehuruväl formelt sclt det är Kungl. ~laj :t i 
komm andoväg, som utövar den höusta leclnim!'en av sa"cla 

l v v b 

verksamhet. Vid sidan av denna ledning finnes en s. k. stats-
isbrytarnämnd , bestående av fyra ledamöter med supplean
ter. Dc ordinarie ledamöterna hava hittills utgjorts av che
fen fö r hand elsdepartementets handels- och sjöfartsbyrå samt 
trenne riksdagsmän , varav en samtidigt direktör i svenska 
redarföreningen . Isbrytarnämnden äger att Lill ledningen av
giva de framställningar angående statsisbrytarens verksam
het, som elen kan finna lämpliga , samt är skyldig att yttra 
sig Över dc isbrytarfrågor, varom chefen för sjöförsvarets 
konuna ndoexpedi tion gör framstä llning. I budgethänseende 
är s tatsisbry taren tilldelad handcslclepartcmentets stat. Dess 
bemanning, skölsel och underhåll åvi lar flottans myndigh e
ter . Om man frånser isbrytarnämnclen , som ju huvudsakli
gen har en n'tdgivancle karaktär , är sålunda statsisbrytarens 
ledning och förvalln ing helt militärt betonad och ledningen 
förla gd till ett organ , som i övrigt har föga att skaffa med 
frågor av liknande art och dessutom betungad med en mån•'-
fald andra mycket viktiga uppgifter. " 

För isbrylarverksamhetcn finnes även vissa lokala hjälp 
organ , nämligen de s. k. isbrytarombudcn. Dylika finnas f. 
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n . anställda i Gävle , Sundsvall , Hä rnösand , Örnskölds, i k, 
Holmsund, Skellefteå och Luleå , sålunda endas t å Norrl::i nds. 

kusten. Sa mtliga ombud äro anställda av r esp. Hi.nsstyrl'ise r. 

Deras uppgifter ä ro i stort sett att fungera såsom fö rmedlande 

länk m ellan allmänheten och isbrytarledningen r esp. Sta ts. 

isbrytarens chef, ex e m p el vis genom a tt mottaga framstä ll

ningar om önskad assistens, att förbereda konvojers ordnan

de, föranstalta om lokal isbrytning, m . m . OrganisationPil i 

sin h elhet får tillsvidare, till dess vidgad erfarenhet vunnih, 

betraktas såc;om tämligen provisorisk . Att densamma bör vi

dare utvecklas till a tt omfa tta även övriga delar av r ikets 

kuster synes dock redan nu vara klart, liksom även att den 

bör förstatligas. 
Om man betraktar motsvarand e organisa tioner i Finland , 

där isbry ta rverksamheten seda n gammalt bedrives i bngt 

s törre omfa ttning än n ågo t annat land, finn er man att h•d

ningen och förvaltningen därstädes utövas av sjöfartsstyrel

sen , som i sig bl. a. innefattar motsvarigheten till svenska 

handelsdepa rtementets sjöfartsbyrå och kommerskoll eg ium. 

Någon motsvarighet till den svenska isbry tarnämnelen fi nnes 

icke. I Finland saknas sålunda fullständigt alla militära in

slag i isbry tarverksamhctcn, vilket dock i viss mån kan till

skrivas den omständigheten, att F inland hittills praktisk t la

get varit i avsaknad a v en örlogsflotta. Ä ven i Danmark i\ r 

den statliga isbry tarverksamheten i stort sett unda ndragen de t 

militära. 
Frågan angående den svenska isbrytarvcrksamhek ns 

samma nkoppling med örlogsflottan har varit föremål för myc

ken diskussion inom såväl sjöfartskretsar som i pressen och 

facklitteraturen. I allmänhet gå nog ås ikterna ut på ish ry

tarverksamhctens frigörand e från det militära inslaget. Elt 

faktum torde vara, att en stor del av den kritik, som i tid och 

o lid drabbat isbrytarledningen, är föranledd, icke a v att den

na eldning funktionerat illa , utan emedan den var it mil ilii r. 

?lien det är ej säkert eller ens sannolikt, att ledningen hl ir 

bättre, om den förlägges till annat s ta tligt, icke militärt or-
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Ledningens förträfflighet beror dock till sist [)å att den gan . ~ ~ 

rätte m annen till denna kr ä vande befattning kan anträffas. 

Men organisatoriskt se tt ii.r det ovillkorligen en fördel, om 

ledningen förlägges till ett statsorgan, vars Yerksamhet i öv

rigt om fattar fr ågor berörande handel och sjöfart. Det är 

ej h eller lyckligt, att statsisbrytaren beträffande lednin g och 

i budge lavseende h änföres till olika statsdepartement. l en

lighet h ärmed låge det närmas t till bands, a tt ledningen fö r

lades till n ågo t under handelsdepartementet sorterand e or

gan exempelvis kommerskollegium eller lotss tyrelsen (s ist

nämnda organ föreslogs på sin tid av vintersjöfartskommitten). 

Härvid bör dock bcmärkas, att dessa båda orga n äro kolle

gialt styrda ämbetsverk , p:l grund varav det ej vore lyckligt 

att låta ledningen utövas av någotdera av dessa organ i sin 

helhet, m en möjligen av en befallningshavare inom desamma. 

Även i så fall framstå r dock såsom en nackdel, alt led ningen 

ytterst konuner att utövas av en viss befattningshavare, utan 

hänsyn till om den person , som innehar denna befattnin g .. 

är lämpad för denna speciella verksamhet. I a llmiinhet torde 

man icke kunna förutsätta att han äger n ågon som hels t prak

tisk erfarenhet i de frågor , det h är rör sig om. Samtidigt 

visa erfarenhe terna från senaste vintern att isbry tarledningen 

vid behov bör kunna förflyttas från Stockholm till h ä ndel 

sernas cen tr um . Vidare är det en fördel, om den person som 

handhar denna ledning, kan odelat ägna sina krafter å t elen

samma så länge isbrytarverksamhct av större omfattnin g på 

går. Dc senast angivna synpunkterna tala för att såsom le

dare utses en person, som icke är betungad m ed annan sta t

lig verksamhet. från vilken han vid behov icke kan frigöras. 

En sammanfattning av ovanståE'nde synpunkter giver vid han 

den , att följande fordringar böra uppställas på den som skall 

handha va isbrytarledningen : 
l. Ledaren skall främst vara en för sin syssla lämplig 

Person i statstjänst, h els t m ed föregående prak tisk erfarenhet 
beträffande isbrytarverksamhet. . 

.. 2. Ledaren bör tillhöra ett sta tligt organ , vilket även 
ovrigt sysslar med frågor röra n dc handel och sjöfa r t. 
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3. L edaren bör vid behov kunna etablera sin vcrksan1• 

h et varhelst inom riket, som det m ed hänsyn Lill rådanek is

förhållanden kan befinnas lämpligt , utan att annan av hononl 

innehavd tjän st därigenom ä ventyras. 
4. L edaren bör vara utrustad m ed en nära nog dikta. 

to risk maktfullkomlig het inom sitt verksamhetsområde. 

Om dessa synpunkter äro riktiga, blir slutsatsen, a tl en 

redan befintlig befallningshavare icke bör ifrågakomm a, !'när 

därigenom skulle fö rloras möjligheten att verkställa ur Ya lct 

av lämplig person . Ledaren bör sålunda sökas, icke p tl en 

viss befattning, utan inom en lämplig organisation, som syss. 

lar m ed frågor rörande handel och sjöfart och inom vilken 

organisation för u tsättningar finnas att p åträffa en p erson, 

som lämpar sig för de tta uppdrag. De personer som lilan 

o-cn säoelse hava den största erfarenheten på hithörande nm. 
b b 

rådc äro förutvarand e befälhavare på havsisbrytarna. Annu 

så länge kan visserligen ick e he ller inom denna kategori bli 

fr åga om n ågo t urva l, på grund av den korta tid Statsishry

taren varit i funktion. Men så småningom bör uppkomm a en 

rad av förutvarande isbrytarchefcr , bland vilka den rätte man

nen för isbrytarverksamhelens ledande måste kunna anträf

fas. Om s tatsisbry tarens chef, liksom hittills , konuner att 

vara sjöofficer, bör ledaren (= f . d. isbrytarchefen ) tjä nst

göra i marinstaben , i annat fall i kommerskollegium. Det se· 

n ar e alternativet m edför ökad kostnad , enär det innebär ny

skapande av en nu icke befintlig b efa ttning, som m ed s ~i kcr

hct m åste av lönas h ögre än den sjöofficer , som kan ifruga

komma, och som dessutom under stora delar av år et blir sYår 

att svsselsätta . Det fö rra alternativet är sålunda ur vissa syn

punkter att föredraga och sln!lle även för sjöförsvarets vid

kommande medföra elen fö rdelen, att m11rin staben m era än 

hittills, finge anledning att sysselsätta sig m ed dessa fr agor. 

I sa mband med tillsä ttande av en ledar e enligt ovan angivna 

grunder, bör den nuvarande isbr yta rn ämnelen avskaffas. Den 

~i r till sin karaktär alltför parlamentarisk och sålunda fö r

dröjande, en egenskap, som i detta fall är allt annat än önsk· 
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värd. 1'\ämndens funktioner synas dessutom , om de överhu

vud äro önsk\·iirda , kunna fyllas av redan befintliga organ . 

Bla nd de brister i elen n uvarande isbry tar ledningens verk

samhet, som blivit utsatta för mest kritik , finnas ett par som 

torde vara r ela tivt lätla att avhjälpa. Man har sålunda kland

rat den dåliga konta k t, som funnits me llan denna ledning och 

allmänheten, i detta fall h uvudsakligen r edarna. För led ning

en kända fakta hava sålund a icke i lid bringats till allm~in

hetens känn edom , Yilket föran lett massor av onödiga förfråg

ningar och därigenom för ledningen själv onödigt arbete. l 

ett par fall anmärkes alt fartyg. på grund av bristande kän

nedom om de verk liga förh:'\ ll anclcna , gått in i och salt sig 

fast i områden , som av flygspaningen redan rappoderats så

som absolut ofrmnkomliga. I alla dessa fall skulle förmodli

gen de b erörda bristerna kunnat undvikas om pressen, så

som varande den snabbaste och säkraste nyhetsfö rmedlarcn, 

mera u tnyttja ts för att tillkännagiva informationer från led

ningen . Det ä r beklag ligtvis riktigt a lt dylika informationer 

förekomm a mycket sparsamt i den svenska pressen, m edan 

man däremot ofta återfinner dylika m eddelanden i såväl dan

ska som finlä ndska tidningar , vanligen i samband med dc 

officiella u ppgiflerna om issituationen . En annan detalj som 

man anmärkt på är att förm edlingen av rapporter nwllan led

ningen och den lokala isbr~r tarverksa mheten och vice versa 

gått för långsamt. Samma brist har iis cn p å pekats i de offi

ciella rapporterna från flygspaningen. Denna olägenhet kan 

endast avhjä lpas genom upp6ittancle av fler e och bättre be

mannade förbinclclsecentraler . 
Bcträff~1nd e S talsisbrytarens besättning, har ii ven härviel

lag rös ter h öjts för a tt avmilitarisera densamma. Särskilt 

gäller detta fartygets bcfällm \·are. Y ars olämplighet på grund 

av det sjömilitära ursp runget upprepade gånger framhållits , 

bl. a. av en j)Crson i s:l fram skj'uten st~i llning som Sveriges 
F , , 

artygsbefäls förenings ordförande. l\fan tord e i detta fa ll lik-

sonl beträffande fr ågan om ledare böra framh å lla. att huvud

saken är a tt ledaren i1r en di1rtill liim pl ig person . Det fin nes 
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ej skäl att antaga , att handelsflottan kan s tä llas framfö r öt . 

logsflottan eller vice versa ifråga om möjligheten att uppstiil

la den lämpligaste aspiranten för denna post. Ä ven här gör 

sig den ekonomiska synpunkten gällande såtillvida, att br

manning fr ån flottan ställer sig högst avsevärt billigare. Siir

skilt inverkar här lotspengarna och kan därvid såsom ex.(•m 

pel anföras, att statsisbrytaren under 9 månaders expedi tion 

i medeltal haft 3 lotsningar per månad medförande en kost

nad av c:a 165: - kr., medan Isbrytaren II under en 21 da

gars expedition haft c:a 50 lotsningar med en kostnad ay c :a 

il,900: - kr. Alla skäl synas sålunda tala för att beträffan de 

statsisbrytarens bemanning bibehålla nu varande system. I 

så fall bör dock en detalj uppmärksammas, nämligen a Yl ö

ningsförhållandena. Personalen har hittills fått nöja sig med 

en lön, som icke kan anses utgöra skälig ersättning fö r ([et 

påkostande arbete, och det stora ansvar, som i första h an d 

befälhavaren måste påtaga sig. Med en skälig löneförhöjning 

kommer man ändock icke upp till de kostnader, som en civ il 

besältning skulle medföra och samtidigt bör hemärkas, a tt 

dessa eventuella merutgifter utgöra en försvinnand€ bråkd el 

av statsisbrytarens totala driftkostnader. 

Beträffande organisationen av isbrytarverksamheten ater-

s lår ännu en fråga, som under senaste vinter blivit aktuel l, 

nämligen behovet av baltiskt samarbete beträffande isbry la r

verksamheten. Frågan har under senaste vinter livligt dis ku

terats i den tyska fackpressen och även i Finland har fr am

hållits betydelsen av att ett dylikt samarbete kanuner t ill 

stånd. Det är givet att om utfartslederna från ÖstersJÖn 

stängas av is , blir det ett gemensamt intresse för alla Öster

sjöns strancHigare att bekämpa dessa isar. På sätt och vis fi n

nes härvidlag redan en förebild i den internationella överens

kommelsen angående ispatrullering i Nord-Atlanten, till vil

ken bland andra makter Sverige är anslutet och bidrager med 

en årlig premie av c:a 10,000 kr. Då Sverige är den mest 

betydande strandägaren vid elen viktigaste utfartsleden , C re· 

sund , synes det ligga nära till har)dS att initiativet utgår frnn 
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vårt land. En förutsättning härför är dock , att Sverige visar 

större vilja än hittills att anskaffa isbrytarmatcriel för den 

gemensamma kampen mot isarna. En elylik baltisk konven

tion skulle f tt sin största betydelse vid svårare isvintrar i de 

södra och västra kusthaven , liknande förhållandena 1929, då 

de egna isbry tarresurserna , även om de avsevärt utvidgas , 

icke äro tillräckliga för en rationell utförd iskampanj. ~Ian 

har framhållit att, om en dylik överenskommelse kunde kom . 

ma till stånd, vore det givetvis i första hand nödvändigt att 

de deltagand e staterna garanterade varandra, att vid påkom

man de behov ställa visst antal isbrytare i det gemensamma 

arbetets tjänst, men dessutom erfordras ordnandet av vissa 

organisatoriska frågor , såsom enh etliga signaler mellan isbry

tare och assisterade fartyg , gemensam överledning, m. m. 

Även ifråga om is-flygspaning torde vid svårare isvintrar ford

ras större tillgång å fly gm a ter i el, än vad ett land ensamt kan 

pres tera. Från tyskt håll har redan framkommit ett förslag . 

att den even tu e Ila iscentralen borde vara förlagd till S wine

miinde. Det synes dock lämpligare att förlägga den närmare 

centrum för det viktigaste arbetsfältet och synes därför ~vialmi.i 

eller Köpenhamn främst böra komma ifråga. 

(Forts. ) 



Meddelande från främmande mariner. 
Mecldelaclo från :Marinstabens Utrikosavclelning. 

(Augusti 1930.) 

Amerikas Förenta Stater. 
På <>T uncl av Lonelonfördraget skola slagskeppen Utah, Flori da 

och \Vvo~11ino· försättas ur tjänst från den 1 oktobe r. Det vii ni as 
att hä~igenm~ fyra millioner dollar skol a kunna sparas år l igt 'll. 

(Utdrag ur Kieler Neueste Nachriehten, 5 aug. 1930.) 

Sjöförsvarsdepar tementet förbereder för nä rvarande_ en ekono
misk kampanj. Det ha r beslutats att stänga örlogsstationen hYv
West va rigenom utgilterna minskas med 200,000 dollar per år. D··~s· 
utom' är det ifrågasatt att slopa 6 kryssare, 57 jagare och 14 un.i,• r
vat tenshåtar och att s:incla clem till varven för nedskrotning. 

(Utdrag ur Lo Matin, 11 a ug. 1930.) 

Meclclel anclen fr:'\.n sjöfö rS\'arsdepartementet antyder, att h~·g l-!· 1 u· 
det av stora unclpn·attensbåtar sådana som elen nuvarande V-kl a ~''' 11 , 
vi lka cleplaccra 2,600 och 3.000 ton, ii ro bestyckade med 15 cu1. l, a
nonrr och kunna gö ra rPsan {ran t och åter övPr Atlanten ut an ,d. t 
törnya hränsldörn'Icle t, s kall Ö\"ergiYaS av Förenta staterna till l•> l'· 
mån. för mindre ·fartyg, huvudsakligen vä rdefulla l'ör kustförsvnrd
Btt av dl' sd'll'astc problemen för anwrikanska flottans myndiglll'h'r 
är. huru clt> häst sko la utnyttja cle 52,700 ton unclPrYattensbåtar. so!fl 
tilltlPlats Förcnta Statcrna g-cnotn J~ondonfördrag-et. 

Asi]dPn bland sjöofficerarna sYnes vara tkn . att, oaktat rki ·r
kfinda hehowt a\· stora un(ll'l'Yaitcnshåta r i ~ Eltld al"t J'ölja flo\1'111 
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till sjöss, det sk ulle vara oklokt att u tnyttja allt tonnagt>, som till
delats Förent a Statr~rna~ l'ör clt> nn a typ, oclt det är a llmän t e rkänt, 
att c! Pt är stör re behov av fiNa undcrvattensbåtar av mindre t y p 
för att skydda landt>ts långa kust linj e. 

(Utdrag ur Tlte Naval and ')1ilitary Recorcl, G aug. 1930.) 

En ide, som rt>dan prövats i r•ngclska flottan, att mrdföra smil 
fl ygplan på undervattensbåtar, har gillats av anwr ikanska flotte x
perter. Sjöförs•;arsclepartPmentet anser, att elen kategori flygplan, 
som lämnades ohl'gr änsad av London konfe rensen, för Ameri kas be
)lov bäst kan utvecklas gPnorn användning av unde rvattensbåtar och 
jagare såsom f lygplansbärare. Försök hava gjorts att åstadkomma 
('n miniatyrkatapul t, som skall göra dt>t möjligt för va rje jagare att 
medföra t>tt str ids- och span in gsplan. 

(Utdrag ur The Naval Chronicle, 1-"i aug. 1930.) 

Danmark. 
Danska flottans höstmanövrer togo sin början den l3 aug usti un

der ännu anspråkslösare formPr än under de senaste å ren. Orsaken 
var brista n de medel. Flottans s törsta fartyg pansarskoppet Nil s Ju el 
deltager icke i övningarna, emedan medel för fartygets utrustning 
icke voro tillg-iingliga. DP unga o[ficPrselt>vcrna, so m uneler normala 
förh ållanden sku ll e hava utfört sin manöverut bil dning å detta far
tyg, fingo embarkl:ra å lustkuttrar och privata ånga re. 

I övrigt dt>ltaga i manövrerna torpcdfloU.iljen, sex undervat
tensbåtar och några minsvepningsfartyg ävensom fyra till sex flyg
båtar. 

(Utdrag ur Kielor Ncueste Nachrichten, 15 aug. 1930.) 

England. 
Tre gamla kryssa re Dartmouth, Birmingliam oclt Lowo3to[t ha

va placemts på fö rs,iljningslistan. 
Antalet tjänstdugliga kr.vssarc är nu minskat till 31, mell Nor

folk och York hava färdigställts och Dorsetshire kommer att bliva 
T idslcrift i Sjöväsendet. 38 
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färdig i slutet av september, sii. att hela antalet kryssare vid årL'h 

slut åter blir 54. 
(Utdrag ur The Naval Chronicle, 15 aug. 1930.) 

Det har nylig('n varit mycket tal om den stora franska UtHlP r

vattensbåten Surcouf, och det är inget tvivel om~ att många le- k
män hava en något överdriven tanke om dess möjhgheter. :Men •le t 

·· "pJen fra" O'a huruvida dessa jättar, antingen de äro fr au,ka 
ar en o I , o , r 

Sureauf-typen e ll er fartyg så dana som den engelska X 1, vcrk lqc!<' n 

äro så värdefulla. Såsom undervattensbåtar hav~ dc mycket :tora 

olägenheter, även med sin möjlighet att kunna skJuta torpede~: 1 ~al
vor men såsom kryssare, vilka hava förmågan att kunna _go ra s1 g 

· · '" d" ~ ;; · n·o .. dvändigt l<an man J'inna en hel del tlll d, ra.' 
osyn iJga, a sa ccl ' ' • 

fördel, särskilt i kryssarekrig eller beträffande mor_ahsk verk an av 

oväntat bombardemang. För detta ändamål synes hkval den ~nl!:Pl -
k X 1 hava. ansenliga. fördelar framfö r den franska typen , Vll i-<· n~ 

s a. d t lltf" . n nl· t 
konstruktörer synas hava varit fresta e att ap era a o1 t ~< .• e. 

även på dennas stora tonnage. 
(Utdrag ur The N a val Chronicle, 15 aug. 1930.) 

Den 10 ju l i. löpte hos Vickers-Armstrong den till byggna.d~)lro-
. et 1928-29 hörande flottiljledaren Keith av stapeln. Den 
~amm . . . ~ 

första av dessa sedan kriget byggda flottiljlcdare, Cod:1~gton , J Jt~ tc., 
redan f ör några. veckor sedan i Medelha.vsflottan. Ke1th sta.p<lsat

tes i oktober 1929 och kommer i tjänst nästa vår . Dess huvud:gen

skaper äro: storlek 1,330 ton, största längd 98,~ m., breeld 9,8.) 1~1 - , 
el' (från övre däck till botten) 5,79 m., maslonstyrka 34,000 _h kr., 

JUP k t " 4 luft v·t ··n s-
fart 35 knop bestyckning fyra 12 em. ·anoner, .va cm. · · 

kanon er 5 k'ulsprutor och åtta 53 cm. torpedtuber. d 
•v' de b äda för kanadensiska flottan under byggnad va ra n e 

r lc ' • . d 7 . l'. 'st er· 
jagarna löpte Saguenay av stapeln hos Thornyeraft en JU 1, s,· 

båten Skeena följer i sE'ptember 1930. 
(Utdrag ur Marine l{undschau , aug. 1930.) 

En korrespondent i Morning Post har återgivit påståenclPt : , }la-
l t', ,. ltct· 

de l
'cke Zeppclin-luftskeppen varit, så hade tyska f ottan Ii •

1 
· 

' ll . 'ldtg 
· ts Sanningen är att de tyska luftskkeppen voro '1.1 mgen · 

gJor "· · ·r::r .. t B f"lh avareo 
under dagen för slaget, ty de under l ä to att g1va ogs .e e a 
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11 ä.gra som lwlst und errättelser. Tidigt nästa dag siktade Zeppeli

narna den enge-lska f lottan, men amiral Scheer var vid den t iden 

vid Horns rev, nära el ler inom skyddet av minfälten och utom risk 
att bliva förföljd. 

Dessutom var l äget, som hans luftskepp rapporterade alldele~ 

felaktigt, och Scheer har öppet tillstått, att luftskeppsrekognoseringen 

hade visat sig klandervärd och icke motsva rande förväntningarna. 

Men legend en, att Zeppelinarna räddade tyska högsjöflottan vid Ska
gerak-sla.get uppstod och fortlev e r envist. 

Det synes hava sitt ursprung i en engelsk hemlig rapport, da

terad september 1917, angående dc tyska luftskeppen och deras re

kognoseringstj änst. Denna rapport, som helt djärvt förklarar: , Det 

är ingen liten b<'clrift, Zeppelinarna. utfört genom att hava räddat 

bögsjöflottan vid Skagarak-slaget». har offentliggjorts i Förenta sta

terna , ordagrant återgivits i prcss<'n framlagts i House of Commons 

och oupphörligen upprepats. Det hrir nyligen uppdagats, att denna 

rapport med m_vcken möda framhringats g<'nom ett särskilt parti i 

avsikt att förmå amiralitetslordt-rna att skänka sitt bifall till ett 

utökat program för luftskeppsbyggc. Försöket var framgångsrE~t 
och serien av R-luftskepp resultatet. 

(Utdrag ur The Naval Chronicle, 22 aug. 1930.) 

Den 12 ser te m ber skol a på varvet i Portsmouth stapelsättas två 

nya jagare och ett minskolfartyg. Dc häda jagarna tillhöra 1.929 

års anslag, men byggandet av desamma har varit uppskjutet på 

gru nd av flottkonferensen . Till våren skall i Portsmouth stapelsiit

tas en kryssare och en flott.iljledare. Båda dessa fartyg äro likale
des tidigare beviljade. 

(Utdrag ur Ki<'ler Ncuest.e Nachrichten , :w aug. :1930.) 

Frankrike. 

kes ,?<:n intervju med_ marinm!nist~rn D~n:esnil angående Frankri 
fl ot tprogram publicerades 1 Peht Pansten elen 25 augusti. 

beo- _,M. ~umcsnil erinrade om, att Londontraktaten förorsakade ingen 
.,ran~nmg 1 franska byggn adsprogrammet 

k >>Sistlidne maj , , fortsatte han, , var jag ' stånd att fö r rcpubli-

ens president vid Alger ttppvisa, jiirnsides nwL1 moderniserade slag-
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skepp av Bretagne-~pen, en t l)räktig· styrka av nya fartyg, in tt<'l'at. 

tande tre 10,000 tons k1·yssare» . . . . . 

S l b .. · detta år har J. a O' g1 vrt bC'mynd1g. ande a ~ t. a. 
>> ec an or)an av · b 

ll :· ; · o- nJp av .dC' fartyg som tillhöra 1930 års program ». M. Du. 

pe agba ' tt j"' l "g'a •n d l 
. ·1 1, tt llan hade ått>rinfört systemet a .·or a g l <' av 

mes n 1 sac <, a .. 
1
. 1 ·t.. . · .. .. 

.. . · tb · t-l · o sPrrelfa rtyg ciC'n basta s ,o an . or SJonJ an. 
<]ooff 1cerarnas u 1 ·- n mg a , · · ' ' . . 

' ·1 ·t· · f . .o g e·l'ter flottans moclermsenng var lllod C'r-
En annan vt, 1g ta a · · 

niseringcn av hamnar och va rv. 

(Utdrag ur The Naval Chronicle, 29 aug. 1930.) 

Det marina läget för närvarande i MC'cl clhavet, med bådC' F'rank-

. b'. l l :J konflikter ådagalägges genom f1· anska 
nke och Italien u .ecca P· , . . .·.o . 

1 
.. . 

1 · · · · åt .. ·d t.t upphöja Alcrcr-d1stnktet fra n am 1 ,J b l 
mannmJnJstC'rwts ' gar a · · "' · · al B reart rh· fl oi 

första k lass oclc genom utnämnand e av VlCPamu . _. 
1

_-

'.ll d l f Jian är en av de mest j ramstående och sk IC .,-
san ger t1 ess c 1e · ' 

1 
... t 1 

] ' t bland de franska amiralerna. Basen Bizt>rta, al a _SJO~ .\'/'.,or 

/~a:r~afrikanska farvatten och k ust försvarets olik_~ avcl~l n~ngar_ ~ ko-
o der hans kommando, var jämte han ar an,vaug l H dr. 

Ja alla sota -~nd f ·el ·as för att hålla förbindelserna l11 PIIau 
viktio-a atgar er, som t>r OJ 1 . 

Norcl~Afrika och Södra Frankrike öppna och skyddade. . 

('Gtdrag ur The Naval Cllronicle, 22 aug. 1930.) 

Holland. 

D h 1länclska flottan fortsätter att komple_tte~·a sin j:wa:·c: 

il tt .l. eanv O'oocla Yarrow-konstruer ac!e fartyg .för ostmdJska stattlnn<_ n. 

o ' l J b . . r . t ;· a l o

Banckert och Van Ness väntas göra sma prov, den. urs n~m n ;.n rh'f: 

. 1 , s nare mot årets slut. DC's,a "· 
om närmaste t1den oc l Ctt>n e . . l·'] i ,

1
. ~i" 

. . t l o tid under by go· n ad och det s ista tartyget s 'l . , ~ .'' 
ha,-a van . a ng · "' 1 

d 
1 

. 
13 

att ut o:ot~ 
mycket litet från det första av cl t-nna tyop, o oc l e wmn 'Il - 'i ro, ut· 

en god homogen och dfC'ktiv sty rka pa atta fartyg,_':.'~ 'l'<i l' en 

. f' t. .. t . o~tindiC'n De ar o konstlUCIa c c 
märkt l iHnpadc or Jans 1 .. , h. 36 Jmo J Larlastadc, lll C'I J all n, 

fa rt av 34 knop med fulla fonåcl, oc . ll l oLl 1"11 c;< ·nare 

som h~tintills unclPrgått proY, ]Java visat s tg wnna Ht a c,c . 

fartC'n nwd ulla vikter ombord. " ) 

(Utdrag ur The Naval Chronicle, 15 aug. 19o0. 
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Italien. 

Italienska kryssaren ,,AJ!. r> rieo da Barviano >> bar sjösatts från 

;\nsa lclo-varvPt i Gc·nua . Dt>n är dt>n andra av en grupp snabbgåen

de kryssare, som gö ra 87 knops fart. Kr·yssarcn har <'n längd av 

167 m., en bredd av 15,5 m.; deplacementet är 5,250 ton och maskin

styrkan 96,000 h kr., d P n ii r utru stad med två pansartorn, som äro 

bestyckade med fyra kanoner. Dessutom ii r fartyget försett 111ed fyra 

53,7 cm. torpC'dtubcr och medför två :flygbåtar. 

(Utdrag ur K ieler Neut·ste Nachrichten, 29 aug. 1930.) 

Japan. 

Den japanska kryssaren Akasbi, som på grund av Londonför

draget skulle n edskro tas, har enligt meddelande från Tokio bom bar

derats Ullder 90 minuter från tre bombflygplan tillhörande japamka 

flo ttan för att sänka fartyget. Bombfällningen visade sig cl•.·ck verk

nin gslös, så att försökf•t må stt> upprepas, denna gång- med frawgång . 

Kryssaren sjönk i Tokio-bukten efter fl era fullträffar. 

(lJtclrag ur Kieler Ncuestc Na.chrichten, 5 aug. 1930.) 

I Lonclonfördragd har bE'stämJ.s, att slagkryssaren Hiy,'i 18 må 

nader efter unelertecknandet och inom 6 månader ska11 avrustas som 

stridsfartyg och orohyggas till skolfartyg enligt l1ärför särskilt giv:::~a 
bes tä mmelser. 

(Utdrag ur Ma rine Rundsehau, aug. 1930.) 

Ryssland. 

Enligt mcddcia.nclen i 1foskva.tidningar hava på sista ticlen stora 

övnin gar ägt rum med ryska flottan i Svarta havet. 

I en o.ffieiell rapport över resultatet av övningarna framhölls 

den f ramstående organisationen i SovjE't-flottan och clt>n goda disci

Plinen. Särskild uppmärksamhet ägnades åt frågan om sam arbetet 

:ell an f lottan och flygvapnet sa mt åt avvär.iancle av fient.Jiga gas-
om ban grepp. 

(lJtdrag m Kieler Neueste Nachrichten, 29 aug. 1930.) 



Innehåll i 

Utdrag ur 
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åtskilliga maritima och krigsveten
skapliga tidskrifter. 

Marinstaben upprättad litteratur-förteckning. 

-Högsta. krigsledningens (}rganisation. 
. ·'ff f die Dardancllen. Rlidt Eng·lands Entschluss zum Flottcnan:~r . a~ 'd 116 Det engelsk-

von Collenberg. MR mars 1.9 n.r ' sr_. . . . - r; ··l 
ranska flottanfallet mot D ardanollorna 27 JUh-2 mars 1._~1a, .' l-
~ \ bekant efter kännbam förluster måste avbryta~, fore~Jcks 

e som a'rseenden ganska märkliga förhandlmgar l det av långa i vissa • 
engel ska krigskabinette_t. .. . d örelse för nä mn da I förevarande arhkel lamnas en r e og d l l 

. l' . f"' ·f ening visat at t on engo s ra fö rhandlingar, vilka en rgt or · ~ ' . t som överflyttade statsman-höo·sta krigslodningens orgamsa wn, . 
b f o l ld personligheter p t\ e tt 

l f :;lthe-rrens ansvar r au ens n a n ens oc 1 :.. 
1Ielt utskott , nr föga tillfredsställ ande. 

Flygledningen. 
. ts Ma ·or r. IJ. Holmes. The Navy 1.930 Aircraft and strength_ of f loo . 11 J. 'kte att för sjö- och kust-

febr .. s. 53. Arhkeln fr amhå er Yl n av A . . l' t tet oc1J ej 
l fl . h t sortera under mu a 1 e försvaret avsod( a ygon o er . d tt fl gplan vis<ll sig . M' · t. Dett motive ra me a Y under Au i llllS l Y. a a l k dd Förf an· 

mycket användbara för kustförsvar och -!an ~ss ·y b~mbpla J är 
ser att stridsvärdet hos en eskader om mo :erna . . o• h 3 
. ·- . cd båt 2 dylika eskadrar med en Jagare likvardig m en u- • o t schematiska rco-ol so!U 

med en mindre kryssare. Med denna uago_ k h"' ·f .. ,· ynn:t }and 
"Tund,·al pläde r ar han för att ett geog:aflrs tt arlorh;ndelsskydd, 
b t .. d flyg·plan for cus - oo 1 bör gå in för a t anvan a . . _. d f" sanr· . . . m fl fartyg bh va fngJor a or 
Yarigeuom k ryssare, :.~g~r e .fl ttan Bråket om kryssarnas tY· 
ope ration med den S J O_g~ende o - :_. y- ·f omnämner vida re 
per och antal sl(Julle hangenom upp_hora. k" or . d 1lehand a .. oda 
en ny kombinerad spanings- och stodsmas ln me a 
cgensl~apcr (Typ Ha w k er: Har t). 
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Allmän taktik. 

Taktisk skolning. Cap. di f regata G. Fio ravanzo. Rivista Marittima, 
febr. 1.929, sid. 1.91.. På grund av det stora antalet enhete r, vilka 
kunn a förv tintas komma att deltaga i en modern sjöstrid, och 
omöj l igheten för högste befälhavaren att personligen kunna di
rigera dem alla framsår nu mer än förr k ra vet på att bibringa 
de underl ydande befälhavarna taktisk skolning och förmåga att 
utnyttja dc olika vapnen , särskilt vid gång med hög fart umier 
svår a re förhållanden och i samvorkan med flygstridskrafter. 

Förf. undersökor möjligheten •av att åstadkomma on dylik 
skolning. 

Nya grunder för sjötaktiken. Cap. di f regata A. Ginocchietti. Ri
vista Marittima, febr. 1.929, sid. 206. Baserande sig på sjökrigs
historiens l ä rdomar och den sannolika lUtvecklingen av anfalls
med len till sjöss, lämnar förf. en redogörelse öve r huru han tän
ker sig framtida sjöstrider under dager och mörker . 

· Särskilt f ramhålles nöd vändighetan av ett harmoniskt sam
arbete mellan alla de skilda sl ag av enheter, som operera till sjöss. 

Kystforsvaret. Kaptajnlöjtnant Wcstermann. DTS febr. 1930, s. 43-65. 
Bemöter en av redaktör Garde i vänstertidningen »Fyens Tiden
de» den 24 sept. 1.929 o-ffent liggjord artikel, avtryckt i Dansk Ar
till eri-Tidskrift, h. 6 1.929 och behandlar frågan huruvida den 
danska flottan kan und vara a rtil lerifartyg, ell er om dessa even
tuellt kunna ersättas :w långskjutande, motoriserat artilleri på 
l and. 

Kombinerade fiiretag, 
Kombinerade ope ratione r. Gcno ra.Jrnajo r Eli K. Cole, amerikanska ma

rinkå ren. U. S. N. I. P. nov. 1929, sid. 927-37. Förf a t t aren på
visar dessa operationers betydelse spcc. för Amerika och lämnar 
en definition på »an ovc rseas expedition>>. 
K ombinerade opc rati.oner lqunna uppdelas i fyra hu vuddelar: 

a) föl'1berodclserna i hemlandet, 
b) transporten till havs inkl. embarkering, 
c) debarkering och dess förbe redande, landstigningen och un

derstödet under densamma, 
d) säkerställarrdet av st randen elle r landstigningspunkten 

med fö lj a_nde framryckning i land. 
Betydelsen a v samarbete och ordnade befälsförhållanden be

hand las ingående, likaså armens uppgifter och flo-ttans uppgifter 
under ifrågava rande operationer samt redogöres för operationens 
genomförande. Särskilt framhålles don noggranna planläggning 
och ordergivning som erfc rdras. 
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Eldledning. 

Radion vid arti11Nic1. B . Rudling. A. T. 1929 n:r 5--6. s. 2(!:3-:32 

E0skrivning över 5 watt telefonistation . färdigställd 1928. Tc·k: 

niska och taktiska synpunkter, någrn jämförelser mellan nlik a. 

signalmc.del. varay framgår att radio· är ett l ä t t och s n a ], ], t 

förbindelsemedeL i hög grad effektivt. R~n karaktäriser a ~ '~

som ett fö rstahands förbinrldsemcdcl. 

Artikeln inneh~llcr vidare crfarcnhct{)r från artilleriet , rn

(lioskola 1929 och från fiilttjänstövningarna 1929. Edaren hd ( rnn 

hava givit vid handen att värnpliktiga äro fullt användba r :• , :\

som radiosign al ister. 

Artilleribekämpningsproblemet enligt. fransk o. engelsk llppfatt J>i ng. 

T. Hedqvist och E . F. Bengtsson. A. T . 1929 n :r 5--6, s. 23:3- 66. 

En sammanfattning av i nu gällande fransk ,t o. engelska n •g]0• 

menten befintliga lwstämmelscr rörande artilleribekämpn inge n 

under anfall och fö r·sva r samt i en serie artiklar i Revue d' :n· til

lerie fr amförda synpunkter bctr. densamma. 

Slutord : Problemet är svårt. : den fulländade lösn inge n fi n

nes icke och kommer aldrig att finnas . Läsvärd ari.ikel. 

Torpedtjänst 

Torpedens användning å lätta fartyg . Cap. di Vascello C. Vann utelli. 

Rivista Marittima, febr. 1929. Efter att hava berört torp<'<lens 

nuvaramlL' utvecklingsstad ium övrrgå r förf. att lämna en redo· 

görclse över dc Jätta övervatt<'nsfa.rtygen och deras anYänd ning. 

Särskilt framhålles bctydt'lscn av torpedanfall under dage r i :- am· 

band mc.d rök- och dimbildning. 

U-båt •tjänst . 

Littom mrndcrvannsbåtar. Kaptein K. T . Olafscn. N. T. S. n:r S Hl:29. 

sid . 317. R edogörelse för n-båtsmaterielens nuvarande ståndpunkt 

samt för säkerhetsanordningar inom fartyget jämte olika lll ct o· 

der för räd{!ning av besättning å sjunken u-båt. Artikeln torde 

för (]en icke inom u-båt.sområdct specialutbildade officeren -v ara 

en ganska god sammanställning av fatida rörande modern u-båts· 

materiel. 

Fl y.gtjänst.. 

Blind Flying. The Aeroplane, okt. 19(29, sid. 848. Löjtn. Dooli ttlc, 

U. S. Air Corps, har, vägledd av riktade radiovågor fl u ;.. i t 5 

engel ska mil och samma sträcka .åter samt d iirefter gjort en per-
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feJd l andni ng utan att Qmder hela flygn in gen hava sett vm·ken 

Juft . eller jord, m. a. o. helt instängd. Dc inst rument som möj -

li ggJorde en sädan flygni n o- i bli ndo vol'O g·yrol-omp 1- 1 ·· 1 ·· 1· 
.. . .. • . . . b ._ \. c .'::!~ . 1 o g 'a n s 1 g 

hoJdmatarc, a rbf.JClell ho ris on t och rad iomottagarc. :\fedfölj:mdc 

reservforare bchovdc icke p.ii någon punkt ingrip<'l . 

Slot for Swcdcn The Ac roplane, old . 1929. sid . 922. Snnska staten 

h ar begärt licens å »Handley Page slots» för alla sina maskiner. 

Det är det fö rsta land i Europa, som begiir såda n licrns. 

1. P arachute dcvelopmcnts, 2. The Cat<'rpil lar Club 3 U s • . 
. , . . . . . A t my 

Au Co rps AcCJdcnts. The Aeroplane. okt. 1929. s id . 942. 1. :Fa ll-

~kä rms~örbätt rin gnr. Irving-s f•all skii rm, sta ndardtypen inom dc 

flesta !andcrs f lygvapen, undergår f. n. förbättringspro,· i U. S. A. 

Matenal, dimensioner och handhavandp komma att förbliva oför 

ändr adP. 2. The Cate rpmar Club. »si lke&mas kklub bcn>>. elen i l

lJUiStra sammanslutningen av flygare, som räddat sina Jiy genom 

nodtvungna fallskärm shopp, räknar f. n. 340 medlemmar. nrav 

ungcf~r ett 10-ta] svenska. 3. En analys av flygo lyckor under 

1928 Vl::l U. s_. A:s o armöf]ygväscn visar att 85 % kände flygare 

med m m drc an 2 ars erfaren het, och 46 % fl?gare med mindr e 

än 200 t immars flygtid . 63 % berodde på manöv<' rfcl. 30 % på 

materialfel. · 

On A_irs~ip s. Th e ~e roplane, okt, 1929, sid. 973. E n fu llständig oc h 

mtJ~ssant stud1e av luftskeppets utveckling och anvä ndbarhe t , 

·~ a J 'VHl en del par alleller iiro d ragna mellan Juftskepp och flygplan . 

On Au-Parks._ The_ Acroplanr, n:r 37, ·Okt. 1929. F . n . pågår i Eng

l ~nd en mtens1v propaganda att skaffa va rjc stad dess flygsta

h on eller f lygplats. Som ett led hä ri ägnar t idsk riftt>n ett helt 

niL~mn:cr åt frågan . Det framhå ll es, att flygt raf ikens enorma ut

v:cld Jn g snart gör det lika nödvän(ligt för städerna att skaffa 

SJ.g flygplatser som att hava järnvägsstationer. Icke· minst iir 

problemet aktuellt föe sjöstiiclcrna, men kompliceras i detta fall 

av lokal a vi nd-, ström - och tidvattensåörhåll anden. För Sveriges 

del kan man ju dessbättre i det närmaste bortse från sistnämnda 

fak torer. Ar det icke även för oss, militärt som kommersiellt 

a~gclägct att friigan om inlandsstädernas flygplat ser och sjö~ 
stadernas flyghamnar· snarast vcntilt'ras. 

(Fo rts.) 
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Utdrag ur kungjorda patentansökningar 
meddelade genom Th. Wawrinskys Patentbyrå, Stoekholm. 

Datum l Diarie-1 
nummer 

5/6-30 2408/30 
2023,26 

12/6-30 3761 /29 

246/29 

19/G-30 4427/27 

3349(28 

26/6-BO 573/30 

4269/28 

110f7-30 2321 /28 

131/7-30 228/28 

Uppfinningens art 

Isoleringsrna te ria l. C. G. Behmer, S toekhohn. 

B ackslagsrode r. N. Zinnerström, Ryd. 

Smörjanordning för transportrullar. E. Larsson, 

Ap p el viken, och E. P ettersson , Sundbybeq:. 

Tankfartyg. R. Paulsen, Oslo. 

Anordning för f ramdrivn ing och styrning av fa r

tyg. D. Lindahl, Göteborg. 

Propeller för vatten- 'och htftfartyg. S. A. B. S. 

Societc Anonyme pour l'application des br(·

vets Schul., Brysse l. 

Anordning vid venti ll ösa trycksmörjningsapp ara

te r . Patent A.-B. Centralsmörjning, Sto~k

holm. 
I fartygsve ntiler insättbar ventilator. The :Mol

die Co. Inc., Philadelphia. 

Styrkoppling för elekt risk fartygsd rift . Akti• n-~ 

gcsellschaft Brown, Boveri & Cie, Baden. 

Utombordsmotor. C. A. Hult, Stockholm. l 

T h. W awrinskys Patentbyr o 

Innehavare : H . ALBIHN 

16 Birger Jarlsgatan, Stockholm. 
Telegrafadress: W A W, Stockholm. 

Telefoner: Riks 74911, (Växel), 74912, All m. Ö. 22 48, l ng. Alblhn privat 749 13. 

GRUNDAD 1891. 

Ombesörjer uttagning av patent och registrering av varumärken 

mönster och modeller i Sverige och utlandet. 

Verkställer tekniska översättningar och utredningar rörande in· 

trång i patenträtt, patents rättsliga omfattning, giltighet m. m. 




