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Utdrag ur 

Årsberättelse i Navigation och Sjöfart. 
A vgiven a v ledamoten G1·e[berg. 

l. 

Navigation. 

Om ekolodning och ekolod . 

Ekolodningsmetoden tillvinner sig ett alltjämJ växande 
förtroende. Det är givet, att denna snabba och bekväma m e
tod för djupmätning är av utomordent lig betydelse för den 
hydrografiska verksamhe ten, och det ä r också vid sjömätning, 
som dc viktigaste erfarenheterna och rönen vunnits beträffan
de metodens praktiska tillämpning. Det intensiva arbete, som 
av dc ledande firmorna inom ekolodtillverkningen nedlägges 
p å att med stöd av gjorda prak tiska erfarenheter förbättra 
de olika i världsmarknaden införda typerna av ckolodappa ra
t er, har resultatet i, att flera av dessa apparater numera kun
n a anses hava Jämnat försöksstadiet bakom sig och giva goda 
löften för framlid en . 

Ekolodet sälkr sjömätningsförrättaren i stånd att leda 
m ed m ycket små tidsintervall mellan lodskotten. Sjökort, 
wm framd eles komma att framställas på grundval av dylika 
djupm ätningar , komma därför att giva en m er detaljerad bild 
av djupförhållandcna, än de nu i bruk varande, och torde 
möjliggöra för navigatören att under d ~dig sikt och i avsak
nad av andra möjligheter till ortsbestämning , plotta >> sill. lä-

Tidskri ft i Sjöväsendet. 37 
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ge i sjökortet med stöd av ekolods kott. med samma _ tillför! i llig
het som vid användandet av astronomiska observatiOner. Elw
lodct betraktas redan nu som clt viktigt navigationens hjiil p
medel. Därom vittnar det förhållandet, att flera linjerederier 
låtit installera ekolodapparater på sina fartyg. Genom kon 
tinuerligt, under resorna tagna ekolodsabscrvationer kum1 ~1 
sådana fartyg förskaffa sig en så ingående kännedom om dt> 
resultat som vid lodning med ombord installerad ekolodappa
rat erhållas å olika delar av ruten, att de sedermera m ed till
hjälp av ekolodet lätt kunna bestämma sit~ läge i densamm a 
n1ed ganska stor noggrannheL Utan att mmska farten kunna 
dessa fartyg med ekolodet så att säga känna sig fram ulcf ll-r 

botten. 
Efter en studieresa, som chefen för vårt sjökarteverk 192:1 

förelog till Tyskland och England för att studera i dessa h~n 
der i bruk varande ekolodapparater, varunder han hade ti ll
fälle följa det praktiska utnyttjandet av ekolodet på t~sk~ lin
;eån()'aren »Columbus >> på resa från Bre1nerhaven till Sout
~~m;ton, har nämnda chef till IHB avgi~it ~U p~:eli~11inärt 
förslag beträffande en internationell orgamsatwn ... for msam 
landet av linje- m. fl. fartygs ckolodningsresultat, for att ~es~.a 
resultat sedermera i bearbetat skick skulle kunna offcnthgg()
ras och på så sätt komma sjöfarten i allmänhet till godo. F~r 
att dylika från olika källor härrörande ~ppgifte.r emcll.~r tl ~l 
skola kunna bliva allm~innyttiga, fordras mtcrnatwnella ove1 -
enskonunelser beträffande olika slag av upplysningar, som 
skola lämnas i samband med a vgivandct a v ifråga varand.c upp
gifter, samt rörande sättet för augivandet av ekolodnmgsn· 
~ulla t i sjökort. Lämpligheten av att införa dylika resultat t 

sjökorten i form av vanliga djupsiffror kan nämligen ifråga
sättas vilket torde framgå av följande: 

Vid ekolodning bestämmes, som bekant, vattendjupet (d) 

ur formeln 
2 d= VT 

där V är djudcts hastighet i vattnet och T elen tid, som för
flyter från det ljudet lämnar avgivaren till dess detsamnn. 
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dter att han1 reflekterats av havsbottnen, åter påverkar mat
lagaren . Ar T riktigt hestämd och V exakt bekant, sa erh ål
les , under förutsättning atl ljudet reflekterats från en punkt 
beliigen vertikalt under fartyget, det rätta vattendjupet för far
tygets ställe. De moderna lodapparaternas avläsarapparater 
torde kunna anses medgiva dt nöjaktigt bestämmande av T. 
Hesullalets riktighet blir således beroende av elen noggrannhet, 
vanned V är känd. Denna faktor ~. r emellertid svår att exakt 
besEimma, ty dess storlek varierar med vattnets temperatur 
och salthalt och det tryck , för vilket olika vallenskikt äro 
utsatta . Hastighe tsvärdet ligger för olika djupskikt mellan 
J ,·100 och 1,620 m /sek. och medelhastigheten mellan y ta och 
hotten vnrierar mellan 1,460 och 1,540 m /sek. Lodappara
ternas mottagare äro i allmänhet försedela med ett avHisnings
instrument, i r egeln graderat för dirPkt avläsning av cljupcL 
Detta instruments gradering m ås te alltså baseras p~'t ett visst 
V-v~in1c , och tillämpas i allmänhet ett sådant, som så nära 
som m öjligt ÖvcC'rnsstämmer med med elvärdet av V för det 
\aUenområdc, diir lodapparaten avses komma till användning. 
Vid lodning av mindre djup hava de möjliga differenserna 
mellan apparatens V-vårdc och de verkliga ingen praktisk be
tydelse. Erfordnls däremot större noggrannhet vid lodning å 
stora djup, så m åste det å apparaten avlästa djupet korrigeras. 
För att möjliggöra detta hava nyligen fr[m brittiska amiralite
tet utgivits tabeller benämnda >> Tubles of the velocity of sound 
in pure water and sea wntcr for usc in cchosounding and sound-
ran gin g >> . · 

Res ultatd vid ekolodning kan emellertid ii.ven påverkas 
a ven annan felkälla. Vid lodning å större djup haYa hitin
tills enelast :~pparatcr givande >> icke riktade >> ljudvågor kun
nat an vändas. Har havsbottnen stark stigning, så härrör det 
först reflekterade ljudet från en punkt å densamma, som icke 
ligger lodrätt under fartyget. Antages det verkliga djupet un
der fartyget vara d m. och haYsbotlnens lutning r;,

0
1 så giver 

det först mottagna ekoljudet ett djup = d cos 'l.. Vid en 
hottenlutning av 15° erhålles sålunda en >> ekodistanS >>, som är 
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3 % mindre än det vertikala djupet. Håligheter i havsbott 
nen med starkt sluttande sidor kunna icke upplodas med eko
lod, enär ljudet aldrig ~tterstudsar från hålighetens bott!:'n 
utan fr fm p u n k ter å sidorna, som ligga nännare fartyge t. 

Till ovan berörda felkällor måste hänsyn tagas, om re
sullat av ekolodning i sjökorten skola införas i fonn av van
liga djupsiffror. Skall ekolodet emellertid pra~_tiskt ut~1yttjas 
för ortbestämning, så syn es det kunna vara fordelakt1gt. att 
nav igatören i sjökortet kan uppsöka de siffror, som överen_: 
~tämma med dem, som avlästs på hans avläsarapparats for 
en viss ljudhastighet graderade skala, utan att dessa senare 

siffror först behöva korrigeras. 
Med hänsyn tagen till denna synpunkt hava i de tysb 

sjökorten n:ris 384 och 540 ett 500_-tal ekolodresultat från 
"Meteors » atlanterexpcditi(iln inlagts 1 form av >> ekodist~n s -
',iffror». Nämnda siffror, som till åtskillnad från de vanllga . 
iutande djupsiffrorna äro upprättstående, angiva fö_r vi~s po 
,,ition den ekodistans, som erhålles, om resultatet v1d ekolod 

ning å stället ifråga avläses å en för V = 1,~90 m/s~k. kon ~ 
slruerad skala. 1,490 är ett medelvärde av lJudhastigheter l 

vattnet. I en å sjökorlen tryckt anmärkning lämnas upplys

ning om innehörden a v de upprättstående siffrorna. 

, För att syftet med detta förfaringssätt fullt skall nås er

fordras, att skalorna å alla avläsarapparater konstrueras f~~ r 
v = 1,490 m /sek. Är sådan skala emelelrtid upprätt~d for 
en annan hastighet (v) , så erhålles den mot kortets ekodistan s
siffror (D) å skalan svarande djupsiffran (h) ur formeln : 

D v 
h = 1490. 

0 111 för ett visst läge den verkliga ljudhastigheten V 1 

han, om ljudet :'\terstuclsar från en punkt belägen 
under fartyget , det rätta djupet (d) bestämmas ur 

DV1 

d= 1490" 

är ldincl. 
vertikal l 

formeln: 

d t k ··tt t tt SJ.Ökort anaiva Av denna r edogördse för et ys a sa c a v 
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resultat av ekolodning i fonn av ekodistanssiffror tord e fram
gå, att metoden innebär följande fördelar: 

Ekodistanssiffrorna kunna i praktiken bekviimt användas 
vid >> plotting » av fartygets läge m ed stöd av ekolodskott; 

Ekodistanssiffrorna innehålla inga obekanta faktorer , var
för dc kunna utnyttjas till ev. vetenskaplig bearbe tning. 

Från Tyskland har till IHB avgivits ett å ovan vidrörda 
principer grundat försl8g , avsett för internationellt antagande 
Förslagrt vilar give tvis p å faststållande t av en standardljud
hastighet i vattne t a v l ,490 m /sele IHB, vars di r ek tio n före
tri) der den åsikten , att resultat vid ekolodning böra före infö
randet i sjökort i möjligaste mån korrigeras och att ingen 
!'killn<1d hör göras m ellan s{tlnuda erhållna djupsiffror och 
de, som fåtts vid lodning m ed lina, har i sin >> Bulletin » för 
febr. 1928 upptagit frågan till diskussion. Från fl era länders 
hydrografiska representanter hava yttranden avgivits. Åsik
terna om såväl det tys1<a förslaget som IHB :s ståndpunkt sy
nas vara mycket skiljaktiga. S:'i väl denna fråga som CSV :s 
ovan nämnd;l förslag komma att behandlas vid den tredje in
ternationella, hydrografiska konferens , som äger rum i ~Io

Haco i april m å nad 1929. 
JHB:s ,, ReviewS >> n :ris 9 och 10 av 1928 innehålla bl. a. 

Lill byrån avgivna rapporter rörande i bruk varande ckolod
npparatPr omfattande å dessa apparater under dc senare åren 
vidtagna förbättringar samt vid desammas användande gjorda 
erfarenheter. Utrymmet i denna årsberättelse medgiver icke 
ett närmare relaterande av innehållet i dessa rapporter. Den 
intresserade hänvisas till nämnda Revicws och till av resp. 
firmor utgivna broschyrer. I avsikt att lämna en översikt he
triiffande de vanligaste i marknaden införda ekolodapparater
na har följande tabell av mig sammanställts. I tabeleln upp
tagna ekolod m ed avläsningsapparater hava samtliga med un
dantag av typ :Marti beskrivits i tidigare årsberättelser. Sist
n ämnda ekolod tillverkas med tre olika slag av ljudavgivare. 
För djup från 12--200 m. användes en fartygssidan åverkan
de mekanisk eller elektromekanisk hammare, för djup upp till 
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Uppgifter rörande ekolodapparater. 

- ·Riktade. 1?\-

Tillverkningsfirma 
Lodet avsett ler •orikta-

Lodets benämning för ung. djup de• lju d-
v ågor 

-=-
Resultatet erhålles me- Lodet användes delst avlUsningsapparat företrädesvi s i An m ä rkningar 

eller tersur 

>British Admiralty l M essers H. Hu ges and l 
Echo Sounden Son. Ltd, London 

Shallow \Vater Type 33- 780 fot O riktaLk 

Deep \Vater Echo Soun- l 
30-4500 fam- > 

der 
nar -

l l Båda loden inst. å spanska sjö-
mätningsfartyget •Giralda•. Deep 

Avläsningsapparat England \Vater Sounder prövas bl. a. i 
J apan, N ederländerna och Fin-. > land 

.Atlas-lot>, t ysk till- Atlas vVerke, Bremen, 10 m. upp till Orik tade 

verkning, samma lod Submarine Signal Cor- största djup 

tillverl,at i u. s. A. poration, Boston 

Avläsningsapparat 'rysklancl och Prövat på •l\feteors• expedition 
U. S. A. 1925-1927 och på ett fiertal 

amerikanska sjömätningsfartyg 

.Fathometer• -

>Signal-lot> l Signal gesellschaft, 150 m. upp till l O riktade 
]{i el största djup 

-

.Behm-lot•, typ II l Behm Echolot Gesell-1 14-750 m. 
\ 

Oriktade 

schaft, Kiel 

Av Bohmloilet finnes dessutom ett flertal typer exempelvis typ IV A, por-

polen och IV N för lodning från luftskepp, konstruerat för General Nobile 

>Atlas-Freilot• (lod- l Atlas vVerke, Bremen l Små djup l O riktade 

bomb) 

. Sondeur Marti• (1927) Societe Independante 12 m. till O riktade 

l 
d'Exploitation Radio- största djup 
Electrique, Malakoff 
(Seine) 

s 

Avläsningsapparat l Tyskland 
l 

Prövat på •Meteors • expedition 
1925-1927 

Avläsningsapparat 
l 

Tyskland 
l 

Prövat på , Meteors • expedition 
1925- Hl:.!7 

taiv och vägande endast 9 kg., använt å Amundsens första flygfärd till N ord-
polarfärd 1928. l 

Tersur l Tyskland 
l 

-

-
R egistreringsapparat Uppgifter saknas -

l 
.Sondeur Ultra Sonore, Societe de Con d ensa.- 7,5 -750 Riktade 

Langevin-Florisson• tio n et d' A plications a 1000 m. 
Me-caniques, Paris 

Avläsningsapparat och Frankrike och Prövas bl. a . i U. S. A. och Dan-
registreringsapparat Italien mark 

(typ Marti) 



-544-

omkring 1,500 m. åstadkom.mes ljudet genom anslag av en gc

Yärskula mot vattenytan, och för största djup använder man 

sig av en mindre sprängladdning, som bringas till detonatiou 

strax under vattenytan. Sprängladdningen apteras till en »Vat

tcndrake », som bogseras och vid fartygets fart genom vathwt 

håller sig på ett visst djup. Martis registreringsapparat iir 

konstruerad enligt följande princip. En penna hålles tryck t 

mot en pappersremsa , som rör sig med konstant hastighet. 

Dä p<'tman är i vila, ritar den således ett rakt streck på pap

persrem:;-an. Då ljudet fdn ljudkiillan och det återkomman 

de ekot påverka mottagarens mikrofon, överföres impulsen pa 

elektrisk väg till pennan , som gör en avvikning, varefter den

samma omedelbart återgår till viloläget. Två hak å den a Y 

uennan ritade linjen representera resp. det utgående ljudet och 

dess eko. Avståndet mellan dessa utbuktningar mätas m ed 

en i meter graderad linjal , direkt angivande djupet. 

Ekolod har ännu icke tagits i den svenska sjömätnings · 

verksamhetens tjänst. Ar 1925 instllerades på försök ett Tiehm

lod å sjömätningsfartyget Svalan. Lodet visade sig emellertid 

icke motsvara å detsamma ställda förväntningar, varför det 

återställdes till ti1lverkningsfirman. Frågan om anskaffning 

av för våra förhållanden lämpilga ekolod är cmellerti1l för 

KSV:s vidkommande aktuell. För delta ändamål har CS\' 

företagit här tidigare omnämnd studieresa till Tyskland och 

England , varjämte en vid KSV tjänstgörande person kommer 

att i år utsändas till Frankrike för att därstädes studera eko

lodet av typ Langevin- Florisson samt detsammas praktiska 

utnyttjande för sjömätningsändamåL Skäl torde dock före· 

finnns, framför allt ekonomiska sådana, att ännu någon tid 

anstå med anskaffandet av ekolod för KSV:s räkning, ty de t 

iir icke omöjligt , :1tt dc rika erfarenheter rörande ekolodning, 

som inhämtats under tyska forskningsfartyget l'v1eteors expe-
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dition Hl25- 1927, komma att inom den närmaste framtiden 

visa ~ig fruktbärande för ekolocllillverkningen. 

Utvecklingen inom radiopcjlingsområ.dcl. 

Rörande radiopejling anm~irktes i årsberättelsen för 1927 , 

att utvecklingen synt<'s gi"l mot en alltmer utbredd mwändning 

uv fartygspejlapparter, ett uttalande som lyckes bliva besan· 

nat. Under det att endast för några år tillbaka en radiopejl

apparat ombord hörde till sällsyntheterna, utrustas nu efter 

hand så golt som Yarje större masldndrivet fart~·g med en så

dan. Fmtygspejlapparaterna betinga ett överkomligt pris och 

äro lätta att betjäna samt hava den odisputabelt stora förde

len, att med desamma utrustade fartyg kunna inpcjla varje 

sändarstation, alltså icke endast radiofyrar utan även för kom

mersiell trafik avsedda landstationer samt andra fart~rgssta· 

tioner. Landpejlstationerna äro d ~iremot dyra att anlägga och 

kräva. , för att kunna vara i drift dygnet runt, en tämligen stor 

l1etjii.ning. Alt kombinera kuststation och pejlstation har vi

:>at sig mindre lyckilgt, enär dylika stationer ofta bliva s:t 

överbelastade, att de icke alltid kunna expediera begärda pej

lingar inom önskvärd tid . En märkbar återhållsamhet be

träffande anlägganuet av landpejlstationer kan även konstate

ras , och flera redan uppförda ha va nedlagts eller utbytts mot 

radiofyrar (med radiofyr förstås här varje för inpejling från 

fartyg speciellt uppförd sändarstation, alltså även sådana som 

utsända icke riklade signaler). Radiofyrarna inrättas ofta å 

ljusfyrstationer och betjänas då av den ordinarie fyrbetjä

n1ngen. På fyrskepp kombineras de ej sällan m ed undervat

tenssignalapparater (ex. Fladen). I England hava under 1928 

sex r actiofyrar färdigstiillls och ytterligare sju beräknas bliva 

färdiga i år. H.unt Frankrikes kuster skola under dc närmaste 

fem åren ett trettiotal rndiofyrar anläggas. 

Ombord på tyska ångaren »Cap Arcona » hava på resor 

mellan Tyskland och Syd-Amcrika omfattande försök utförts 
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i avsikt att söka utröna ombord tagna radoipcjlingars tillför

lillighet jämfört med andra terresta ortbestämningar. Be

träffande resultaten a v dessa försök torde följande uttalande, 

avgivet av fartyge ts andre styrman, vara av intresse: >> P a 

grund a\· dc gjorda crfarcnhc~erna har jag kommit till den 

bes tämda åsikten, att fartygsradiopejlapparaten är näst kom 

passen del viktigaste navigeringsinstrumentet ombord. Ä 

, (ap Arcona >> hetraktas förstnämnda apparat numera icke så

~om elt försöks- och hjälpinstrument utan som en fullt till

förlitlig pejlanordning, vars stora värde framför allt kommer 

till sin rätt vid dålig sikt». 
I U. S. A. prövas en radiofyr för riktade signaler av n å

~ot annorlunda konstruktion än de hittills använda. Sända

ren utgöres av en vertikal, sluten ram, som m ed jämn hasti g

h et roterar e tt varv på en tidsminut Från sändarn avgivna 

signaler höras kraftigast från en avlyssnare, som b efinner sig 

i ramens plan, under det att det är tyst det ögonblick avsän

darens plan är vinkelrätt mot bäringen till avlyssnaren. Då 

avsändarramens plan är vinkelrätt mot tneridiancn utsänder 

den en speciell signal benämnd >> nordteckneh likaså ytterliga

re ett särskilt »Osttecken >> , då nämnda plan är parallellt m ed 

meridianen. I övrigt avgiver sändaren under hela omloppet 

(:n jämn ton. 
Radiofyren skall praktiskt utnyttjas på följande sätt. På 

det avlyssnande fartyget igångsättes ett tersur det ögonblick 

>> nordsignalen >> ( >> ostsignalen >> ) höres upphöra, varefter klockan 

stoppas det moment, då ingenting höres från fyren . Enär 

sändarens omloppstid i:ir precis en minut, erhålles den rättvi

sande bäringen eller kontrabäringen till fyren i grader genom 

att multiplicera det antal sekunder klockan visar med sex. 

Räknemaskin för höjd- och as imutberäkningar. 

Firman J. Carpentier i Paris tillverkar en räknemaskin 

för inom den astronmniska navigationen förekommande höjd

och asimutberäkningar. 
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l\Iaskinens konstruktion är baserad på följande för den 

astronomiska grundtriangeln gällande formler (se Lärobok i 

Navigation. S. Ulff och och Y. Naumann mom. 181 och 182) : 

sin h sin rp sin o + cos 9 cos o cos t 

cot A = · -.-
1
- (cos m lng o - sin o cos t). 

Slll t T l 

De mekaniska anordningarna äro inneslutna i en låda med 

snett avskuret lock. Innanför locket ör lådan upptill tillslu-

1en av en pla tta på vilken inställningsvevar, visare och skalor 

äro monterad e. Mot inställda rp, o och t erhålles den mot 

dessa storheter svarande höjden. I locket finnes en räknc

linjal, som giver A på närmaste helgrad som en funktion av 

ny'isnämnda kvantiteter. I locket finn es vidare en tabell för 

r~[Helserna till den observerade höjden samt en celluloidplatta 

för notering och erforderliga beräkningar. 
Rälmemaskinen torde vara särskilt lämpad för använd

ning i flygmaskin er och luftskepp. Påpekas bör emellertid 

att t måste beräknas och den observerade höjden korrigeras 

på vanligt sätt. hm.fört m ed höjd- och asimutberäkn in g Jned 

anlitande av våra Nautiska Tabeller motsvara manipulatio

nerna å räknemaskinen ingåendet i nämnda tabeller på endast 

tvenne uppslag, varför fördelarna med maskinen icke synas 

allt för väsentliga. 

Kungl. Sjökorleuerkets sjökortsutgivning och orgonisalion . 

Den snabba utveckling. som sjöfarten på våra kuster samt 

till och från våra hamnar uneler de senaste åren undergått 

jämte fartygens ökade deplacemen t och djupgåen de, har för 

h andelsjöfartens vidkommande uppställt kravet å tidsenliga 

sjökort i tillräckligt stor ska la. Genom k. b r . a v den 9/3 1923 

har även medgivits, att sjökor t i skala l : 50000 m å utgivas 

för så gott som hela det svenska kustområdet från Öregrund 

till Idefjord. Det har emeller tid visat sig, att om utgiv

ningen från KSV av de nya specialerna skall fortgå i 
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samma takt som hitintills, det komnwr att åtgå en avscvi1rd 

lid, innan syftet nwcl bestämmelserna i nämnt nådigt brev 

blir realiserat , d. v . s. innan den svenska sjökarlsportföljen 

blir anpassad efter dc krav, utvecklingen inom handelssjöfar 

ten med växande eftertryck uppställer. :\Jed anledning hära ·, 

ingingo 1925 ett flerbli sjöfartssammanslutningar och sjöför

säkringsbolag till Kungl. l\l::lj:t med anhållan, att åtgärder 

mMtc vidtagas för pi'tskyndandct av sjökortsulgivningcn. Pa 

grund härav erhöll CSV nådigt uppdrag att ulrcda fragm: 

och :wgav betänkande med förslag elen 4/l O 26. Enligt den

nes utredning skulle. under förutsättning att arbetet m åste 

slutföras m ed de resurser, varöver 1\.SV för närvarande dispo

nerar, en tid a v cirka 60 år å tgå, innan sam Lliga sjökort i 

nämnd ska la och grundade på tidsenlig sjömätning kund L' 

bliva färdigsti:illda. CSV :s hetänkan dc utmynnade i förslag 

till vissa utökningar av 1\.SV:s lokaler, personal, materiel och 

anslag, enligt hans berbikning medgivande arbetenas slutförall 

de på en tid av cirka 40 år. Över d enna utredning avg;tYO 

chefen för marinstaben, kommerskollegium och lotsstyrelse n 

infordrade yttranden. 
?.feel anledning av dc erinringar, som i dessa yttranden 

framshilldcs mot CSV:s förslag , verkställde denna en överar 

betning av detsamma. Enligt denna skulle, om sä ansågs 

oundgängligen nödvi1ndigt , genom en omläggning av elen i 

stort för sjökortsutgivningen uppgjorda planen, handelssjö

fartens mest trängande behov kunna tillgodosPS på en tid a,,

omkring 30 år, ifall av CSV föreslagna utvidgningar av KSV :s 

Yerksamhet komme till stånd. 
Nämnda utredningar föranledde emellertid icke till n å 

gon Kungl. Maj :ts proposition till riksdagen. Genom konselj

beslut den 13/1 Hl28 uppdrogs i stället åt försvarsministern 

att tillkulla fem sakkunniga för att ytterligare utreda frågan . 

Vid ärendets föredragning anförde försvarsministern till stats

rådsprotokollet bl. a. följande: 

»l sjökarteverkschefens förslag av den 4/10 1926 har bl. 

a. framhållits, hurusom i motsats till vad tidigare varit fallet 

-549-

verkets arbete numera i väsentligt övervägande grad tjänar 

den kommersiella trafiken. I anslutning h~1rtill och p{t grund 

av vad som i uv olika myndigehtcr avgivna yttranden anförts 

synes det nödvändigt , att en allsidig unelersökning kommer 

till stånd m ed avseende på det sält , varpå sjökm·teverkets 

framtida arbete bör planläggas, med beaktande av att hundels

sjöfartens berättigade intressen bliva vederbörlicren tiJluodo 
..._ b b 

sedda vid uppgörande av programmet för blivande mätningar 

och utvidgning av sjökort. Givetvis får härvid icke d en upp

gift verket alltjämt har att fylla i fråga om försvaret förbises, 

men det vill dock synas, som skulle detta icke behöva uteslu

ta en koncentrering av verkets arbete till att i första hand av

se ur handelssjöfartens synpunkt betydelsefulla områden, vari

genom en reducering av den beräknade tiden för modernise

ring av vårt sjökortsmateriel kunde ernås. Vid nämnda un

dersökning torde jämväl böra tagas under omprövning, huru

vida sjökartevcrkets administrationskostnader kunna ned

bringas eller andra åtgärder vidtagas i syfte, att dc medel , som 

shillas till sjökartevcrkets förfogande , må bliva utnyttjade p~t 

e tt så ändamålsenligt och effektivt sätt som möjligt. I detta 

sammanhang synes även frågan om sjökartevcrkcts organisa

t ion och ställning till statsförvaltningen i övrigt böra upptagas 

1ill prövning ». 

Den 18/2 tillkallades som sakkunnige: ledamoten av riks

dagens första kammare, grosshandlaren S tendahl , ordförande, 

kommendörkaptenerna Tyden och Ehrensvärd, sjötekniska hi

trädet i kommerskollegium, sjökaptenen Frankmun och direk

t ören i Sveriges Farlygsbefälsförening, sjökaptenen N. Lars-

50n. Redan den 21 juni unelertecknade de sitt betänkande. 

Uneler det att CSV:s utredningar tog sikte på nymätning 

av så golt som alla de kustområden, som kvarstå mätta enligt 

gamla , otillförlitliga m e toder , bör enligt de kommitterades me · 

ning nymätningarna för utgivanden av dc ifrågavarande spe

cialerna i skala l: 50000 koncentreras till farleder och ankar

platser inomskärs och utomskärs till angöringsomd'tden och 

havsbandet utanför skärgårdsområdena. Kommitterade kun-
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de dLirför icl<c finna , alt sådan utökning av mätningspcrsOiw 

len, som av CSV föreslagits, iir av behovet påkallad. ?lied nu 

tillgän glig personaL anse de sakkunnige, att den för hanelds

sjöfartens behov närmast erforderliga nymätningcn skulle lum

na slutföras på en tid av cirka 12 år. För att påskynda sjö

kartsutgivningen förord a de d~ircmot en mindre förstärknin g 

av ritarpersonalen . Med hänsyn till nämnd begränsning ay 

arbetet anse sig de kommitterade i övrigt icke kunna bilräua 

CSV :s förslag till utökning av KSV :s lokaler och personal, P j 

heller synes dem ökade anslag erforderliga. Tvärtom före

slås en del personalindragningar och vissa omhiggningar av 

och inskränkningar i KSV:s verksamhet, varigenom en mind

re minskning av verkets driftkostnader beräknas kunna å

stadkommas. 
De sakkunniga anse , att KSV alltjämt bör vara in ordnat 

under försvarsväsend et på grund av dc obestridliga , praktiska 

fördelar , som äro förknippade med, att militär personal kan 

disponeras till mätningspersonal , och att flottans varv kan 

utnyttjas för sjömätningsmaterielens vård och underhåll. De t 

betydelsefullaste förslaget gäller KSV:s ledning. Verket före

slås si:Lillas under en styrelse, sammansatt av r epresentanter 

för chefen för marinstaben , kommerskollegium och lotsstyrel

sen samt av ytterligare två ledamöter förordnade efter försla g 

av dc sjöfartslwrporationcr, som för varje fall härom anmo

das av KungL l\'Iaj :t . CSV skulle ingå i styrelsen. Denna 

chef hör enligt de sakkunniges förslag i organisatoriskt av

seende frigöras från marinen och tillsättas på förordnande 

för viss tid samt upphära lön på sjökarteverkcts stat. Be

~tämmelsen om att nämnda chef skall vara sjöofficer hör bort

falla, och bör till befattningen kunna utses annan nautisk t 

bidlad person med erfarenhet om sjömätning. 

Dc sakkunniges betänkande har varit r emitterat till en 

del myndigheter för yltrande. CSV har som sin åsikt frarn 

hålilt, att betänkandet icke kan anses hava åvägabragt en god

tagbar lösning av frågan om påskyndandct av uppmätningar 

av landets farvalten och därmed sammanhängande organisa-
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toriska spörsmål, varför det synes honom lämpligt, att frågan 

tages under förnyad omprövning av en för KSV tillsatt styrelse. 

Enda r esultate t av ovan berörda utredningar m . m. lur 

också blivit , att Kungl. l\Iaj:t i årets statsverksproposition fö

slagit riksdagen , att KSV ställes under en styrelse av nyss 

nämnd sammansättning, som i första hand Hu· i uppdrag att 

utreda frågan om KS V :s organisation m. m . 

Nya sjökort och »lots » fr än 1\.SV. 

Från KSV har under 1928 utgivits en n y upplaga av 

»Svensk Lots Il , Östersjön, Svenska kusten Falsterbo- Ar

holma och Bornholm >> samt tvenne nya sjökort n :ris 88 och 

240. Sjökortcn hava i fackkretsar tilldragit sig en smickrand e 

uppmärksamhel varom bl. a . ett brev från chefen för I-Iydro

graphic Departement i London till CSV vittnar. Förstnämnde 

chef har i sagda brev anhållit om upplysningar beträffande 

vissa detaljer rörand e ifrågavrandc sjökorts framställning , i 

det han säger sig hava fått ett mycket starkt intryck av arbe
tets kvalitet. 

Ny >> Carnegieexpeclition >> . 

Det Amerikanska forskningsfartyget >> Carncgic >> anträdde 

den l maj 1928 en vetenskaplig expedition, som a v ses vara 

omkring tre år. Expeditionen bekostas av Carnegieinstitutet 

i \Vashington och har till huvudsakligt ändam[tl att systema

tiskt undersöka dc jordmagnetiska förhållandena på världs

haven. Institutet påbörjade detta arbete Hl05 m ed forsknings 

fartyget >> Galilee», vilket uneler en nästan treårig kryssning i 

Stilla Oceanen verkställde en hel del bestämningar av de jord

magnetiska elementen i delta hav. Erfarenheterna från den

na första expedition p~kadc emeller tid på nödvändigheten :w 

att för elylika arbeten begagna ett fullstbindigt järnfritt fartyg. 

Ett sådant byggdes också och före tog 1909 sina första r esor 
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under namnet ,, carnegie >> . Under sex stora rundresor med 
detta fartyg under tid en sept. 1909 till novem.ber Hl21 , i nära 
nog all a befarna delar av dc tre oceanerna mellan 80° nord
li g och 60° sydlig bredd sammanbragtes e t~ enormt o.~)se rva · 
1 ionsmatcricl, vilket i bearbetat skick legat tlll grund for upp
rättande av isogonkartor av en tillförlitlighet, som tidigar~ ich 
ens till närmelsevis kunde uppnå s. Den nu p ågaende, SJUnde 

·'·l · ·\· aLL i första rummet tao·a observationer. som expeuJ wncn s H o .. . o 

erfordras för ett noa urant bestämmande av dc stanchgt pa 
l">O f "" gående förändringar , de jordmagnetiska elem enten orete. 

ll. 

Väderlekstjänst. 

>> Pilot Chart >> /ör d e högre luftlagren . 

Alt lufttrafik över Allanten ligger inom det möjligas r!i
n1är~en har under dc set~aste åren praktiskt bevisats. Erfa 
ren heterna från över detta ha v redan utförda luftfärde r "p c.~ a 
på nödvändigheten av, att ruten för_ dyl!.ka c_xpc~ i~io_ne,r. p~ :.~ r ~ 
hand väl planlägges med hänsyn tiLl for olika atst1dcr parak 
n eliga väderl eksförhållanden framför allt i de luftlager, s~m 

· · " Il. J f" ·na Luftens olika sktkt kunna Jtr :t•~"akomma att ) 1va )C at · · 
höra <karth~ggas. En sådan luftkarta har även färdig~t~.l~ts 
av USNI samt utgivits som bilaga till USNIP:s februan~afte 
för 1928 under benämningen: ,, Pilot Chart of the upper mr -
North Atlantic Ocean >> . 

111 ilitärmeteorologisl.:a l n}"ormationstjänstcn. 

Fr. o. m. den 1 maj 1928 har inom statens Meteorologisk 
Hydrografiska Antalt (SMHA) på försök v~rit ~1pprätta~ c.~ 
militäravdelning, b enämnd militärmeteorologiska mform~twn" · 
tjänsten (MMI), m ed ändamål att till godose företrädesv ts m a 
rinens och flygvapnets maritima förbands speciella k ra v p a 
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väderleks tjänsten. Rörfande MMI:s verksamhet har HBK ef 
ter sistförflutna sommares slut avgivit yttrande, av vilke t bl. a. 
framgår följande: 

att allmänna väderleksuppgifter h ava till s tällts kusttflo ttan 
i form av m eteorolog iska rapporter, prognoser och varningar, 

a l t beträffande i rapporterna m eddelade observationer in 
tet kunnat erinras emot desammas riktighet och fullständighet , 
men att endast kustflottans fl ygstation h aft n ågon större an
vändning för dem, 

att prognoserna, som oftast visat sig riktiga, tilldragit sig 
<tllmänt intresse oeh uppenbarligen varit a v be tydelse för alla 
förband , 

att varningarna för storm och dimma givetvis äro av stör
sta nylta. och att kravet p å densammas bibeh~tlland e är oav
'· isligt, samt 

att de uppgifter rörande höjdvinden, som regelbundet m cd
<lelats ku s tflottan i samband med vissa meteorologiska rappor
t er, visserligen ännu icke, på grund av brister i fartygens eld
ledningsanordningar, kunnat Lill fullo utnyttjas men dock ha
Ya bidragit till ökad k ännedom om den ur artillerisynpunkt 
så viktiga >> ballistiska vinden >> . 

Genom nådigt beslut av den 18 maj Hl28 u ppdrogs åt 
SMHA att i samråd m ed militära m yndigheter och övriga av 
frågan intresserad e organisationer verkställa utredning och till 
Kungl. i\Iaj:t avgiva för slag rörand e de å tgi:irder, som kunde 
b efinnas erforderliga för aH det lll eteorologiska underrä ttelse
' äscnd ct i lämpli g mån skulle kunna tillgodose dessa myn
digh eters och organisat ioners krav, ävensom för ås tadkom
m ande av elt effektivt samarbete mellan dessa och anstalten i 
fråga. Prclininärt yttrande har av S'.VU-IA avgivits den 6 sist
lidne oktober, omfattande principiella uttalanden rörande i
fråga varande vädcrleksljäns ls uppgifter och förslag till provi
~-oriska :\tgärder för frågans ordnande. Förslaget har ula r 
helats c·fter sådant samråd , som i ovan nämnt nådigt brev 
förordats, varjämte dc praktiska erfarenheter , som av ans llal -

T idskrift i Sjöväsendet. 38 
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ten under sistförflutna sommar gjorts m ed den provisoriska 

MMI, vunnit b eaktande. 
Principiellt fastslås att den centrala ledningen av den mi

litärmetcorologiska organisationen ävensom av underrättelsc
väsendet för den civila lufttrafiken bör ligga h os SMHA, un
der vars kontroll allt offentligt, m eteorologiskt arbete syne;; 
skola stå. Detta betingas även av att kostnaderna, särskilt 
under fredstid , böra göras så låga som möjligt, varför anstal
tens resurser böra utnyttjas för ifrågavarande ändamål. 

De olika försvarsgrenarnas fordringar p å väderlekstjänsten 
i fr ed anses kunna samn1anfattas enligt följande: 

SMHA skall Jämna m eteorologisk specialutbildning i s ~t
väl teoretiskt som praktiskt hänseende åt erforderlig militEr 

personal; 
att intimt samarbete skall åvägabringas på det Jnilitär-

meteorologiska området m ellan de olika försvarsgrenarna och 

m ellan dessa och anstalten; 
möjlighet skall finnas för de olika militärniyndighet_er nu. 

· att vid hearbetnina av militärmeteorologiska spörsmål dlspo-
. t> 

n era m eteorologisk sakkunskap; 
anstalten skall biträda de militära myndigheterna vid upp

görande av mobiliseringsplaner för den militärmeteorologiska 

tjänsten ; 

anstalten skall lämna de militära myndigheterna : 
a) allmänna prognoser för övningsområden; 
b) speciella prognoser vid särskilda tillfällen; 
c) varningar för storm och dimma; 
d) speciella meteorologiska uppgifter under vissa tider a v 

året för artilleriet, flygförbanden m. m .; 
e) prognoser beträffande statsisbrytarens arbetsområden: 
f) speciella meteorologiska uppgifter från angränsande 

kuster. 
Beträffande den civila lufttrafiken erfordr as vid flyghalll-

nar och flygstationer fullständig meteorologisk tjänst, börau lk 
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SMHA dagligen till dem lämna prognoser och uppgifter samt 
varningar för storm och dimm a. 

Under krirtstid lmnna fordringarna sammanfattas i att 
anstalten s tändigt och k ontinu erligt samt efter av chcfrrw~ för 
general - och marins taberna givna anvisninaar skall lämna de 
mili tära myndigheterna erforderliga mctco~ologiska uppgifter 
och prognoser. 

SMHA skall all tsft i krig utgöra det meteorologiska cen
tr al?rga~_ct, frå~: vilket all a väderleksuppgifter m. 111 . y tterst 
u~ga . . For ~t~t-losa alla dc uppgifter som i krig k omma att p å
nia den Jmlltåra väderleks tjänsten erfordras att anstalten d·l 
förstärkes med spccialulbildad personal samt, att meteoroloae:· 
finnas i tjänst vid dc olika försvarsgrenarna. 

0 

l fr edstid synes till ans talten böra anslutas ett m·<>an för-J . " , s agsvis kallat militärmeteorologiska info rmationstjänsten , 
som huvudsakligen skall upprätthålla förbindelserna mellan 
anstalten och de militära m yndigheterna , verka för att sam 
arbete och enhällighel åvägabringas inom den miltiärmcteoro
logiska verksamheten samt tillse, att denna i fred organiseras 
så, att övergången vid mobilisering skall kunna ske snabbt 
o~h pålitligt och utan onödig belastning av de militära myn
digheternas mobiliseringsarbete. Detta organ bör även intimt 
samarbeta med anstalten s underrättelseväsen för den civila 
lufttrafiken. 

I och för organiserandet av ovan skisserade väderleks
tjänst föreslås intill utgången av budgetåret 1929--1930 vissa 
provi<>oriska å tgärder i avsikt att erhålla tillfälle till prövnino· 
och vidare utrcdnin o· · ,., o · 

Sålunda föreslås alt den provisoriska M~H intill ut<rånaen .• t> t> 
av namnt budgetår bibehålles med utvidgade uppgifter, och 
att föreskrifter utfärdas för mililära förband beträffande ut
förandet och intelcgraferandct till Sl\IHA av syn optiska m.or
gonobservationer ävensom beträffande samarbele med MMI. 

Som synes av SMHA :s förslag kommer l\Lv1I av allt att 
döma redan under 192\) att utvecklas till ett hela försvarsvä-
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sendels centralorgan för den militärmeteorologiska tjänsten . 
Vintertid är Jnilitära vdelningens uppgifter dessutom u tökadc 
med avgivande av specialrapporter till den statliga isbrytar 
vcrksamhetcn. Med den civila lufttrafiken hålles redan kon . 
takt genom ett intimt samarbete. I och med tillkom.sten av 
dem föreslagna milit~irmcteorologiska informationstjänsten 
kommer detta samarbete aLt utökas , så att l ufttrafikcn i fu ll 
utsträckning skall kunna använda sig av de militännetcorolo

t;iskfl. observationerna. 
Slutligen bör omnänmas, att vid IviYII är under utarbetan

dc en militärmeteorologisk handbok, som beräknas vara fär 
dig före den l instundande april. Handboken är icke avsedd 
till meteorologisk lärobok utan skall möjliggöra även för den. 
som saknar förkunskaper , att till fullo utnyttja såväl det all
männa som även det militärmeteorologiska undcrrätlc1sevii· 

sen det. 

III. 

Sjöfart. 

I följande redogörelse lämnade statistiska uppgifter ä r• • 
huvudsakligen hämtade eller sammanställda ur »Lloyd's Be
gisten, »Svensk Flagg >>, >> Det norske Vcritas' Skibsrcgistcn> 
och kommerskollegiums >> Komrnersiclla Meddelanden >>. Då 
icke annorlunda angives avse givna data tillståndet vid slutet 
av ett redovisningsår. Ett redovisningsår omfattar tiden 

1/7-
"0/0. Tonnagets storlek angives i br.-ton. 

Tabell l. 

Uppgifter i mill. br.-ton rörande världstonnagets fördel
ning 1914 och 1925-Hl28 och förändringar i detsamma fö r 

tidsperioderna 1914-1928 och 1927-1928: 

Storbrittanien och Irland ... 

U. s. A. ····················· 
Japan ... ········ ····· ··· ··· ···· 
Tyskland ······ ·· ················ 
Italien ······ ·· ·· ·· ·· ······ ······· 
Frankrike .... . ....... ....... ... 

Norge ·········· ..... ········ ··· 
Holland ···· ···· ······· 
Sverige ................... 

Grekland ....... ..... . 

Spanien .. .......... .. .... ..... .... 

Danmark ... ···· ··· ······· · ····· 
Övriga länder ... ............... 
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1
1914119251192611927119281 + eller l + eller l 

- 14/27 - 27 j28 

19,26 19,44 19,40 19,3 119,ss + 0,62 + 0,57 

5,32 15,38 14,s8 14,67 14,63 + 9,31 - 0,04 
l, 71 3,92 3,97 4,03 4,14 + 2,43 + 0,11 
5,4ö 3,07 3,11 3,36 3,78 1,68 + 0,42 
1,67 3,03 3,24 3,48 3,43 + 1) 76 - 0,05 

2,32 3,51 3,49 3,47 3,34 + 1,02 - 0,13 

2,50 2,68 2,84 2,82 2,97 + 0,47 + 0,15 

1,50 2,60 2,56 2,65 2,82 + 1,32 + 0,17 

1,12 1,30 1,34 1,37 1 ,45 + 0,33 + O,os 

0,90 0,92 1,03 l ,19 + 0,16 

0,9o 1,ts 1,16 1,1s l ,16 + 0,26 + o 
0,82 l ,C6 1,os 1,o6 1,07 + 0,25 + 0,01 

6,57 6,79 6,78 7,09 + 0,31 
Världstonnaget .. . . . .. ...... . . 49,on 64,oc~ 64,78 65,19 66,95 17,86 1,76 

Under det sistförflutna redovisningsåret har världstonna
get ökats med 1,762 ,000 ton. Motsvarande siffror för 19')() __ 

1.?~7 var 409 ,000. Den långsamt stigande kurva , som ka~·ak
ta!·Iserat dc senare årens förändringar i världens tonnagebe
stand, har_ allt:å för året gjort ett relativt kraftigt språng uiJpåt. 
Det maskmclnvna tonnaget ökades 1927- 1928 med 1 89'J 000 
ton, vilket är den största ökningen sedan 1922. SeD"elt,on~~cret 
är alltjämt uneler tillbakagång. Arets minskning ut;ör 130 oboo 
ton. De länder, som uppvisa de största tillskottcJ~ äro Stor
brittanien och Irland samt Tyskland med resp. 566,000 och 
-114,000 ton. Den franska handelsflottan har däremot gått ned 
med 125,000 ton och elen italienska med 55,000 ton. Italien 
kunde förra året anteckna en ökning med 243,000 ton. Siff
rorna i tab. I belysa rörande U. S. A. den tonnagemättnad som 
därstädes varit till finnandes allt sedan åren, närmast 'efter 
världskriget. 

Granskas förändringarna under perioden 1914-1928 vi
sar det sig, att U . S. A. , Japan , Italien, Holland och Frankrike 
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bava ökningar i tonnagebeståndet på över en mill. ton. Det 
tyska tonnaget ligger ännu under förkrigsnivån, men har vid 
årskiftet 1928-1929 överskridit 4 mill.-tonsgränsen, en an
märkningsvärd prestation , om_ man betänker den kraftiga 
åderlåtning, som landets bestånd av större fartyg drabbades 
av under världskriget och genom Versaillesfördragets bestäm 
melser. 

Scdan 1914 har segelfartygstonnaget minskats rncd 
2,180,000 ton och utgör numera endast 2,7 % av världstonna
get Motortonnaget har under sista året ökats med ej mindre 
än l ,H)J ,000 ton och turbinlonnagel med 453 ,000 ton , medan 
~m gm ask in tonnagets ökning är endast 280,000 ton. Världens 
totala motorfartygstonnage är dock ännu endast 9 ,1 % av äng
ton nagct. För de skandinaviska länderna ställer sig denna 
procentsiffra relativt hög. Sålunda utgör motortonnaget i Sve
ri ge :3-1.83 %, i Danmark 37,9 % och i Norge :3~~,87 % av to
la Hon n a get. 

Arets utveckling inom världstonnaget karaktäriseras i stort 
se tt av de tendenser, som varit betecknande för de senaer åren, 
d. v. s. segelfartygens utdöende och en märkbar förskjutning 
i det maskindrivna tonnagel mot fartyg med turbiner eller 
motorer som framdrivningsmaskiner i. Utvecklingen går ä ven 
mot en ökning av enheternas deplacernent. Antalet maskin
drivna fartyg på över 4,000 ton uppgick 1914 till 3,608 och 
är nu 6,165 . Världstonnaget står för närvarande i en omda
ningsperiod, som icke så litet påminner om. 80-talets övcrgånp: 
från segel- till ångfartyg. Att rmgmaskinen och kolet emeller
tid ännu icke sagt sitt sista ord, därom vittnar bl. a. det stora 
intresse, varmed på senare tid det driftbesparande Lenzma
skineriet omfattas. 

lVIan ställer sig giyetvis undrande inför den gradvisa ök
ningen av världstonnaget sett mot bakgrunden av, att sjöfarten 
på grund av överflöd på lastrum har att brottas med svåra 
tider. Förklaringen är emellertid att söka i det förhållandeL 
att rederiföretag, som vilja vara konkurrenskraftiga på världs-
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marknaden, äro nödsakade att följa med utvecklingen och 
förskaffa sig modernt, snabbgående och driftekonomiskt ton
nage, bestående av stora fartyg . Nedskrotningen går icke i 
takt med nyanskaffningen. Det är ju också förklarligt , att 
r edarna dra sig för att slopa äldre fartyg, så länge de äro i 
gott stånd, och förhoppningar finnas, att de skola kunna för
ränta i dem bundet kapital. 

Tab. Il 

Det maskindrivna världstonnagets procentuella fördelning 
på några a v de större sjöfartsidkande nationerna: 

l 1914 1 1928 

Storbrittanien och Irland ...... l 41,6 l 30,3 

U. S. A.... ............. . ................ 9,4 2l,o 

Japan ..... ........ .. . .. ........ .. .. ... ... 3,8 6,4 

Tyskland ... ... .. .. ...... ............ 11,3 fi,7 

Italien ............. _ .. ..... ... .. .. . . ... 3,1 5,1 

Frankrike ... ... .. .... _ .. .. ... _........ 4,2 5,o 1 
N or ge ... __ ....... .. . .. ............. ___ ... 4,3 4,5 

Holland................................ 3,2 4,3 

Sverige ........ _........................ 2,3 2,1 

Tyskland har under året passerat Italien och Frankrike 
och är nu n:r 4 av de sjöfartsidkande länderna. 

Nedanstående tabell III kan tjäna till ledning för bedö
mandet a v tonnagets kvalitet i dc i tabellen upptagna länder
na. Härvid måste dock hållas i minnet, att tonnagets tillstånd 
icke endast är beroende på åldern utan även i hög grad av 
det sätt varpå det underh ålles. Det svenska tonnagebeståndet 
uppvisar en hög ålderssiffra , men torde å andra sidan vara 
bland dc bä~'t underhållna i världen. 
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Tab. lll. 

Procentuella uppgifter rörande tonna gets ;Hdersfördelning 

inom världstonnaget och nedan nämnda länder : 

Världstonnaget .................. .. 

Danmark ............................ . 

Norge .... .. ...... ...... ............... . 

Storbrittanien och Irland .. .. .. 

l 
Sverige .. .. .. ... .... .. ... ... .... .. ... .. 

Tyskland ...... ... .. ......... ... ... .. . 

Intill 10 år 10- 24 år 

"/o 

50 

49 

53 

50 

38 

62 

"/o 

35 

33 

35 

41 

30 

25 

25 år och 
därutöver 

"/o 

15 

18 

12 

9 

32 

13 

Följande uppgifter rörande de nordiska ländernas tonn a

ge gälla per kalenderår. 

Tob. IV. 

Uppgifler rörand e tonnaget i Sverige, Norge och Danamrk 

den "1
/ 12 1927 och 3 1

/ 12 1928 i br.-ton . (Fartyg under 100 ton 

äro icke medräknade) : 

Totaltonnage 

" / 12 27 l 31
(12 28 l 31

( 12 27-31/tz 28 

Sverige ...... ... .. .. .. .... .. .. 1,379,692 1,475,067 + 95,375 

Norge ·· ······ ··· ···· ·· ······ 2,855,034 3,027,982 + 172,948 

Danmark .. .... .. ....... ...... 1,036,101 1,048,179 + 12,078 

En jämförelse mellan siffrorna i tab. I och IV giver vid 

handen, att beträffande Sverige och Norge tonnageökninge11 
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vari t större för kalend eråret l 928 än för redovisningsår et 1927 

- 1928. 

Antalet fartyg på 100 br.-ton och därutöver har i Sverige 

under 1928 endast ökats m ed 2. Det svenska tonnagt> ts fördel

ning på olika fartygss lag framgår av följande sammanställ

ning. 

Ångfartyg .. ......... . .......... . ...... l 
Motorfartyg ...... ... ..... ... ......... . 

segelfartyg med hjälpmaskin .. 

Andra segelfartyg ...... .. ....... .. 

An tal 

1.031 

82 

144 

139 

Br. ton 

1,060,891 

360,272 

23,633 

30,271 

Av för svenska rederier uneler året nybyggt tonnage hava 

65,000 ton levererats från svenska varv och 22 ,900 från ut

ländska, i vilken senare siffra Svenska Amerikal injen s »Kungs

holm » ingår. År 1927 utgjorde det för svensk r äkning vid 

svenska varv färdigställda tonnaget endast 10,000 ton. Man 

kan alltså m ed glädje konstatera , att 1928 års tillskott av ny

byggt tonn age till större delen härstammar från inhemska sta

pelbäddar. 

Såsom synes av nedanstående ur tidskriften »Svensk 

Flagg >> hämttade grafiska tabell har 1928 för den Svenska 

skeppsbyggeriverksamheten varit e tt rekordår, i det summa 

tonnage i bruttoton, som under året sjösatts från s tapelbäd

dar inom landet, belöper sig ti ll cirka 105,000 ton. 

De förhållanden, varunder de svenska storvarven för när

Yarande arbeta , kunna betecknas som synnerligen tillfredsstäl

lande, och besitta desamma en produktionskapacitet, som ii.r 

fullt tillräcklig för landets egna behov. Av under åre t sjösatt 

tonnage har nämligen omkring 49 % gått till utlandet, repre

sensenterande en myckenhet, som mer än väl kompenserar 

årets svenska nybyggnader å främmande bäddar. 
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Tab. V. 

T O N 
Il 0000 

l 05000 l ..SVERIGE. 

l 00 000 .SJ ·a·.s ATT 

9$"000 TON N A~ E 

90 000 191~ - 19~8 1 

13 5" 000 

80 000 

7) 000 

70 000 

b5 ooo 
/ l "o ooo Il 

55 Ooo l 1\ l 
l l r--

50 000 l 

'15 000 l \ l 
'1 o 000 l l l 
)5000 J \ l 
50 ooo l 
2.5 000 r- _i L 
to ooo / v 
l J 000 VI l 
Åf'\ l'jl'i 15' l " l 7 il! l~ f.O 51.1 lti 'i. J 9..'f ~S"~IO 2-"f i.~ 
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Följande tabell lämnar uppgifter om 1928 års stapelav

löpningar frän de viktigaste svenska skeppsvarven . 

Tab. VI. 

skeppsvarv Dräktig-

Fartygsnamn 
Fartygsslag het i Hemort :Maskineri 

b r. ton 

A.-B. Götave1·ken. 
l 

Tank:artyg l .Ranja• ··········· ·· ····· 6,350 Oslo 2 Diesel mot. 

.Glittre• ......... .. ....... 6,410 . ) . • 
>Parrakoola• ............ Last- och 

pass.-fartyg 5,840 Göteborg . . . 
•Nike• ......... ..... : ...... Tankfartyg 9,830 » » . ) 

>Clarona• ··············· . 9,830 Oslo » » . 
•Herbjörn• ........ .. .. . 8,000 M oss . . . 
>Margaret I ohnson• .. Last- och 

pass.-fartyg 5,140 Stockholm > » . 
Götaverken : 51,400 

Kockums mek. v e1·kst. 

•Cast or> .... ....... .. .... Tankfartyg 8,714 Trelleborg . • > 

•Pollux • ................ . . » 8,741 . . > . 
•Dagrun• ··············· Lastfartyg 4,562 Oslo > » » 

•Max Albrecht• ...... Pass.-fartyg 6, 100 Hamburg » » , 

Kockum: 28,117 

E1·ilcsb ergs me k. 
verks t. 

»D alfond• ...... ... ...... 'rankfartyg 9,856 Stavanger . » . 
»Gust. E. Reuter• ... » 6,336 Göteborg > . • 
»Ragunildsholm• ..... . Lastfartyg 2,820 . l • > 

>Kastellholm• .... ... .. Pass.-fartyg 850 > l ångmaskin 

Eriksberg: 19,862 

Oska1·shamns mek. 
ve1·lcs t. 

•Fermia> ....... .... .. Lastfartyg 4,100 • l Diesel mot. 

Lödöse va1·v. 

•Arete• Lastfartyg 587 • l ångmaskin 
... ......... ...... 

Summa 104,066 
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Tal)(•llcn är belysande för modern svensk nybyggnads
verksamhet, som vid storvarven huvudsakligen är inriktad p;"t 
motorfartyg och tankfartyg av resp. varvs standardtyper . 
, Parrakoola » är ett systerfartyg till >> Mirrnbooka >> , som om
nämndes i si<;ta :\rsredogörclsen, och konnner liksom det sis t
nämnda fartyget att av Transallan lic insättas på l:1st- och pas
sagerarefart jorden n m t. » K:1ste1lholm » är byggt för Svenska 
Amerikalinjens räkning och skall som ersättning för >> Born 
holm >> ombesörja linjens passagerartrafik på Finland. >> Gla
ronfl » har levererats till. H. Schudis Tankrederi Oslo, har en 
lastkapacitet av 13 ,550 ton . d. w. och är det största fartyg, 
som hitintills byggts i Skandinavien. 

Svenska handelsflottans förnämligaste nyförvärv under 
:'\.ret, motorfartyget »Kungsholm >> , sjösattes den 17 mars från 
det stora, tyska varvet Blohm och Voss samt är nu av Svenska 
Amerikalinjen insatt på traden Sverige- Nordamerika. >> Kungs 
h olm >> är något större än ,, Gripsholm » och kan betraktas som 
ett mönsterfartyg, i vilket dc sista rönen på skeppsbyggnads
området blivit tillgodogjorda för uppnåendet av god ekonomi 
och s törsta driftsäkerhet. Fartygets inredning har fått dl' 
bästa lovord för komfort , måttfull elegans och god smale 
»Stockholm >> har försålts till Norge och skall ombyggas till 
trankokeri. Rederiet planerar bygga ett nytt, stort motorfar
tyg med samma namn. 

Ur , Det norske Veritas ' » skeppsregister har följande ta 
hell sammanst~illts : 

Tob. VIT. 

Tonnagets fördelning den 31
/ , 2 1927 och 1928 på de nor

diska ländernas större sjöfartsstäder samt förändringar i detla 
tonnage under 1928: 
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l 
Br. ton l Förändring 

1927 l 1928 under 1928 

Oslo ... .. . .... . ... .... ... ... 823,000 913,000 l + 90,000 
Köpenham n .. .... ... .. . 742,000 728,000 -- 14,000 
Bergen . . . . . . . . . . . . . . . . . . 689,000 692,000 + 3,000 
Göteborg ··· ·· ······· ··· 5 18,000 571 ,000 -l- 52,000 
Tönsberg . . . . . . . . . . . . . . 392.000 430,000 + 38,000 
Stockholm ······· ··· ····· 398,000 401,000 + 3,000 

1 Hau~eaund ... . ... . .. . 27[),000 273,000 - 2,000 l l Helsmgborg ..... ... . ... 127,000 136,000 + 9,000 

l Sandefj ord .. .. . . ... . ..... 103,000 119,000 + 16,000 

Under 1927 hade Tönsberg av ovannämnda städer elen 
största ökningen på 26,000 lon och har med årets till v~ixt a v 
38,000 ton gått förbi Stockholm. 

Av ovan lämnad , kor tfallad redogörelse rörande tonnagets 
utveckling torde framgå, att, särsk ilt tack vare linjerederiernas 
framsynta och målmedvclna arbete, en bestämd strävan är 
påvisbar gående ut på rationalisering cw den svenska sjö farten, 
el. v. s. densammas anpassning i organisatoriskt och materiellt 
avseende efter tidens krav. Som en följd av den med denna 
r ationalisering ständigt pågående anskaffningen av nytt ton
nage uppshilla sig tvenne problem. Huru skall det överflödi
ga, frakterna tryckande, äldre tonnaget bringas ur marknaden 
och huru sk-1ll det för byggande av modernt, dyrhart tonnage 
trängande k:1pi talbehovet kunna tillgodoses? 

d)et g<-Hula tonnage ts problem » har en längre tid varit 
törem<ll för diskussion vid konferenser och sammankomster 
med sjöfartens m å l<;miin samt i fackpressen . Vid Sveriges 
Allm. Sjöfarhförcnings å rsmöte i maj 1928 höll dir. E. Löf
srcn e tt uppmärksamma l föredrag i fr ågan , i vilket han -
med påvisande av att det visat sig omöjligt få till stånd en 
organiserad uppläggning av det äldre tonnaget eller att ena 
redarna om en rationell nedskrotning eller införande a v mini
mil8riffer för trampsjöfarten - föreslog föreningen al t, s{tsom 
den enda tänkbara lösningen av fr ågan, söka utverka import-
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förbud för tonnage om 20 års ålder och därutöver. Förening

en ville emellertid icke ansluta sig till vidtagundet av en sa 

Jan åtgärd, ty det ansågs allmänt, att det gamla tonnagets 

problem. så småningom komme att lösa sig självt, utan vid b 

gande av några extraordinära åtgärder, enligt de oskrivna la

gar , som reglera det ekonomiska livet, i första hand enligt b 

gen om tillgång och efterfrågan. Diskussionen ledde emeller

tid till ett positivt r esultat. Sveriges Ångfartygsassuransföre

ning och till densamma anslutna företag hava beslutat att ick e 

vidare bevilja assurans för importerade st{tl- och järnångare 

om resp. 25 och 30 års ålder och därutöver. 

Belysande för den svenska sjöfartens kapitalbehov är en 

av första aktuarien i kommerskollegium H. Eneborg härutin 

nan verkställd utredning. Kalkylerna grunda sig på, att ifrå 

gavarande kapitalbehov för visst år bestämmes av ökningen 

i handelsflottans kapitalvärde under året och visa , att kap i

lalbehovet vid sekelskiftet utgjorde omkring 15 1nill. kr. under 

åren 1912- 13 omkring 25 mill. kr. och för perioden 1923--

1927 genomsnittligt 50 mill. kr., allt per år räknat. 

Nämnda siffror bevisa, att betydande penningebelopp er

fordras, för att den svenska sjöfarten skall kunna utvecklas 

på sätt, som skett under de senare åren. Det synse dock, som 

om Sverige för närvarande knappast hävdar den ställning p ä 

sjöfartens område, landet innehade före kriget, varom bl. a. det 

förhållandet vittnar, att svenska fartyg 1913 ombesörjde 49,6 

% av den direkta sjöfarten mellan Sverige och utlandet men 

1927 endast 46,1 %. En kommande jämförelsevis än krafti 

gare sjöfartens utveckling, med ty åtföljande ökat kapitalbe

hov, k an därför anses både sund och av behovet p å kallad. 

Svenska statens medverkan för tillgodoseendet av sjöfar 

tens kreditbehov har , jämfört med de åtgärder som i detta 

avseende vidtagits i en del andra sjöfartsidkande länder, hit

tills varit ganska blygsam. Den 1903 stiftade rederilånefonden 

om 5 mill. kr. har visserligen under årens lopp stigit till 23 

milJ. kr. men förmår dock icke på långt när tillfredställa sjö· 

fartens krav. Fonden torde icke kunna utökas till det belopp, 
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som motsvarar det faktiska behovet, varför ingen annan ut

väg synes å terstå, än att söka bereda sjöfarten ökad tillgång 

till allmänna penningemarknaden. Frågan om upprättandet 

av en skeppshypotekskassa, som behandlades redan a v 1900 

~lrs l\ungl. Handels- och Sjöfartskommitte, har därför å ter bli

vit aktuell. Vid Sveriges Allmänna Sjöfartsförenings tidigare 

nämnt årsmöte framlade Dir. H. Hammar förslag härutinnan , 

vilket hade till resultat, att Sveriges Ångfartygsassuransföre 

ning och till densamma anslutna föreningar m . fl. i juni 1928 

ingick till Kungl. Maj :t med framställan om stadens stöd vid 

upprättandet av en svensk skeppsh ypotekskassa. Förslaget 

har vunnit varm anslutning från för frågan intresserade håll. 

Kommerskollegium , som i huvudsak tillstyrker förslaget , har 

över detsamma avlåtit ett yttrande av särskilt intresse. Såsom 

i Tidskriften »Svensk Flagg » anmärkts kan man n~i.mligen 

icke, vid genomläsandel av sagda yttrande, underlåta att lägga 

märke till, att kollegium vid detsammas utformande avsett 

att uppdraga grundlinjer för svensk sjöfartspolitik, anpassad 

l'fter det nuvarande liige t inom handel och sjöfart och möjlig

heterna till ytterligare utveckling. Kollegium framhåller, att 

statens stöd för a tt underlätta tillgodoseendet av kreditbehovet 

ick e bör vara ägnat att i någon mån gynna spekulation , vari

genom föranledes en onaturlig ökning av tonnaget. Detta stöd 

torde i första rummet böra avse, att inom ramen av det nuva

rande handelstonnaget öka dettas effektivitet genom förnyels e 

av fartygsbeståndet, utrangering av omoderna fartyg och de

sammas ersättande genom nybyggnad, företrädesvis å svenska 

varv. Vidare hör det ifrågasatta kapitalstödet särskilt inriktas 

på att möjliggöra , att den svenska rederirörelsen må kunna i 

ökad omfattning fylla uppgiften att stödja och tjäna den sven

ska handelns och industriens intressen genom att förmedla 

transport av svenska industri- och handelsvaror på svensk köl 

mellau utlandet och Sverige, antingen i linje- eller trampfart. 

I trontalet till år ets riksdag bebådas förslag om upprättan

de av en genom statlig garanti stödd skeppshypotekskassa. 

Motion har åven väckts, framförd av representanter för samt-
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liga riksdagspartier utom det kommunistiska, om upprätlandet 

av en liknande kassa under namn av Allmänna Svenska Sjö

fart sh ypoteksk assan. l särskild motion h emstä lles , att därest 

(;Il sCtda n kassa kommer till st<'md , rederilån efonden så små 

nin gom måtte avvecklas. Goda utsikter torde alltså vara ti ll 

finnandes för en tillfrcdsslä ll ande lösn ing av denna för sjö

fart en så livsviktiga fråga . 
De förhoppningar. som inom en del redarkretsar hyste-, 

dd ingången av 1928 om förbättrade förhållanden på världs 

froklmarJ..:naden , kommo tyvärr på skam. Föråret medförde 

endas t besvikelser för redarna. >> EconomistS >> fraktindex för 

jan. var 98 och alltså under 191 3 år s medelfraktnivå, som be

tecknas m ed l 00. Frakterna sjönk o därefter i s tort sett t. o. 

m . juni månad, då botten nftddes m ed ett fr a ktindex på 91. 

Konjunkturern a förb ii ttrades därefter långsamt. så att decem

bers fraktmarknad har kunnat betecknas med index 113. E n 

summering av >> Economists , fr a ktindex för dc olika m ån ader

na under 1928 giver slutsumman 1,195 mot 1,318 för 192 7, 

~iffror som med all tydlighet visa , att 1928 ingalunda vari t 

det b~isla av den rad dep ressionsår, sjöfarten sedan 1922 haft 

alt genomkämpa. Årets då liga resultat kan i icke oväsentlig 

grad tillskrivas oroliglwter på arbetsmarknaden , av vilka 

hamnarbetarstrejkerna i Antwerpen, i Australiens hamnar och 

i La Plata, gruvarbetarstrejken i Sverige samt järnverksarbe

tarstrejken i Tyskland varit bland dc m est förd i.i rvbringande. 

Mycket tyder emellertid på, a tt sjöfarten nu går ljusare tider 

till mötes. Under de t att 1928 ingick i tonnageuppläggningar 

nas teck en, har under å r ets lopp så gott som allt användbar t 

tonn age å ter tagits i bruk. Man kanske därför vågar hoppas, 

att världsh andeln nu börjar n å en sådan omfattning, att den 

kan giva det disponibla tonnaget lönande sysselsä ttning. Möj

lighelerna härtill te sig dock högst olika i skilda länd er bero

t:nde på stora differenser i driftkostnaderna. 1928 år s svaga 

fraktförhållanden h ava, liksom närmast föregående år, vari t 

särskilt kännbara för trampsjöfar ten. Såsom ett m edel för a '" 

hjä lpandel av svårigheterna för denna sjöfart har på sina h [tl ! 

bildandet av trampredarkarteller förordats . 
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Årets långvariga arbetskonflikter hava aivetvis satt sin 
.. l o t> 

_prllge pa den svenska utrikeshandeln. Ehuru omslutninaen 

Ya rit större än 1927, beroende på ökad import, är result:tet 

d?ck be tydli~t sänu·e än i fjol, utvisande ett importöverskott på 

cirka 143 mlll. kr. mot förra åre ts exportöverskott av omkr. 

~~6,5 mil!. Att r esultate t icke blivit sämre måste tillskrivas de 

förb ättrade förhållanden , som inträdde mot slutet av året 

sedan lugn inträtt på arbetsmarknaden. December månad ut~ 
visar e tt a ktivt r es ultat på omkr. 36 mill. kr ., det bästa må

nadsresultatet seelan krigsåren. Årets svenska fr aktmarknad 

J1ar naturligen fluktuerat med vår utrikeshandel och förhål

landena på världsfraktmarknaden. Enligt Svenska Handels

bankens fraktindex lågo frak terna i jan. 28 procent över för

krigsnivån. Lägsta indexet 116 är notera t för juni, varefter 

·detsamma stigit till 145 för december månad. Beräknas me

'Cieltale t av de senare å rens fraktindex kommer man till föl
jande siffror: 

1924 ; 
132 

1925 ; 
125 

1926 ; 
151 

1927 och 1928 
139 128 

Av ovannämnda år har alltså 1928 näst 1925 varit det 

genomsnittligt sämsta. Några stabila förhållanden äro väl än

nu knappast att påräkna. Såsom ovan nämnts rörande världs

fraktm arknaden inge dock de senaste månadernas fraktför 

tjänster goda förhoppningar för den närmaste framtiden. 

Sedan Sveriges Hederiförening helt anslutit sig till ett av 

c~efen för marin staben utarbetat förslag till vissa å tgärders 

VIdta gande för ernåendet av effektivt handelsskydd under 

krigstid , samt sagda förening förklara t sig villig a lt .a ktivt del

taga i marinens s tora ktigsövning under a ug. 1928, anordna

des under sistförflutna vår s. k . "konvojkurser , i Stockholm 

och Helsingborg. Vid dessa kurser, vilka rönte livligt delta 

sande från h andelsflottans sida, genomgicks föreläsningsvis 

1·egler och bestä mmelser för konvoj tjänst, varjämte handels . 

flottnu s deltagande i krigsövningen förb ereddes . 

Till deltagande i denna övning hade från olika rederier 

anmälts över et t 100-tal fartyg. Alla dessa fartyg kommo vis-

Tidskrift i Sjöväsendet. 39 
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l. . l I1dcr de•I tid kriasövningarna ägde rum, att pas-
ser 1gen 1c \:e, u · b .. ·. .. .. . . . . 

. old"I1a omr-otden av OsterSJOn, dar ,. kngsopcratw -
sera Inont s:. "' , .. 

ner » pågingo, men många fingo d~ck tillfä.~li~ ~~~wrt ~v ~r

logsfartvg, varvid signalering och vrssa mano~~ar. ovades. E tt 

l ·t m~tal handelsfartyg blcvo även under ovnmgen utsatta 

S .OI . . J ot . och fl,·ar)lan och 
för anfall av »fientliga » undervattens m ar .. -'b 

fingo därvid tillfälle att öva lämpliga motåtgardcr. . 

A v naturliga, ekonomiska skäl kunde handel:fartygcn Icke 

'k f " fo··r·Ltt fastslanera ruter och turlistor, VIlket orsakadp 
avv1 a ran b . . . 

svårighet att sammandraga ett flertal fartyg t~~l koonvoJ~I, vc

derbörliaen skyddade av örlogsfartyg. Dessa forhallanden h a: 

"' o ... l el J lycl·acles 1 
de 1ill följd, att »fiendens » anfall pa SJ~ 1an···C no ~ 

J o ert höcrre grad än SOl11 kan beräknas bh va forhallan~ct Ull · 

~n. b k .. o· b då handelsfartygen tvingas att använda vaner~n~e 
CICI ll;:,, l el 'ft ... ka SlO' l1l 

vigar och av nödvändighet och självbevare se n so . "' . 

under konvoj. . . d d 1· 

Uneler »lwnvojkurscrna» och krigsövnmgen mled .~s ~c " 

mellan örlogs- och handelsflottan ett värdefullt och f?r,.ba.~l~< 

t er' ande samarbete och det finnes all anledmnb fm 

par erna blv d i"· . .. k i denna riktnin•' skola bereda 
moda, att dc lycka e orso en . b • . .. 

l t f ... ökad ömscsidirt förståelse i framliden. Den l bm -
p a s m en b • .. 

1 
. · · ten i · 

. d t ta a" r ~· 1·omm erskolleaium nymrattac c m w uwssts 
1an av c c A • .• 

llefattningeri är ett ytterligare led i denna stravan. 
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Årsberättelse i skeppsbyggeri och maskin~ 
väsende. 

Avgiven av ledamoten Zcl terström. 

Tekniken befinner sig i rastlös , snabb utveckling, och om 

det m {mgcn gång är svårt aLt utpeka vad som är nytt för året, 

så är det nära nog hopplöst a tt söka avski lja vad som kan 

synas bli av mera besLående värde. Arets föredragande inom 

skeppsbyggeri och tillhörande maskinv~isenclc har av sjötjämt

göring varit förhindrad aLt åtkomma och genomarbeta mate

rial för en detaljerad framställning i likhet med förcg[tende års 

redogörelser och därför valt att i korthet söka framlägga re

sultatet av en allmän undersökning över vilka större uppgifter 

och svårigheter vederbörande inom skeppsbyggeriet brottas 

med för närvarande, samt i vilken riktning utvecklingen ten

derar att gå. 

Om fartuas formgivning m. m. 

För ernående av gynnsammaste form på fartygsskrovet 

och för bestämning av den för viss fart nödvändiga maskin

styrkan anlitas allt mera modellsläpförsöksanstalterna, där nu

mera modellerna provas även med propellrar och under in

verkan av med särskild apparat framställda vågor. Iaktta

gelser över propellrarnas in verkan kan föranleda ändring a v 

linjer, som vid släpförsök med enbart modell visat sig förmån

ligast. För ej så många år sedan förmodade man rätt allmänt, 
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att modellförsökens resultat skulle vara fullt utslagsgivande 

och tillförlitliga vid omförande till a tt gälla det verkliga farty 

get men erfarenheten visade snart, att ännu m ycket brast 

l1ät:utinnan . Seclan d ess har ett intensivt forskningsarbete p å

gå t t vid försöksanstalterna , i huvudsak efter en m etod , som 

äscn p å andra områden visat sig fruktbärande. Man sölu'r 

aenom serier av experiment (på vetenskaplig grundval) och 

~tpprepade jämförelser med resultaten från mätningar .å i 

drift varande fartyg få fram korrektioner , som gör a tcorettska 

formler an vändbara för praktiskt bruk. Denna metod synes 

P'iva "Oda r esultat, m en ännu å terst å olösta ett flertal viktig:1 

~robl~m, berörande bland annat friktionsmotståndct, rela~ion 
m ellan modells och fartygs bihang (t. ex. roder och axclbara

re), m ellan modellpropellrar och dc verkliga propellrarna Hl. .. m . 

Sä rskilt framträdande äro f. n . strävandena att undersoka 

d e hydradynamiska företeelserna vid akterskeppet och des" 

biha~g, och den aerodynamiska forskningen synes härvid gi 

vit nya impulser till förbättringar. En m ångfalld patenterade 

rodet:konstruktioner och ledsken eanordningar för och akter 

om propellrarna h a fr amkommit, vilkas företräden livligt fran i

h ållas i reklamskriftcr. Emellertid behöver m an blott kasta 

en blick på under byggnad varande fartyg för att märka, hu l' 

konstruktören bemödat sig att vid varje detalj i akterskeppet. 

vid propellrar och roder m . m. , utforma de t h ela 1~1ed ~ankv 

p å att f å fram elen bästa strömlinjeformen och unclvll:a vu·~el

bildning och kaviteter. Det förr hos handelsfartyg sa vanli.ga 

rodret. bestående av en smidd axel , från vilken likaledes snml 

da an~un· utgingo, vartill d et av en plåt bes tående roderbl adet 

fa stnitades, ersättes nu ofta av ett roder , vars av gjutstål u t

förda axel och armar h elt eller del vis inläggas i ett s trömlin

jeformat plå thölje . Roder av äldre konstruktioner förbättr as 

genom pånitande av pl:Hkåpor vid axeln etc. 

I detta sammanhang må omnämnas den s. k. Maier-form

en, som är ett försök till fartygsskrovets formgivning så, a~ l 

vattenpartiklarna röra sig kortast möjliga väg, och karakten

seras genom a tt sammanbindningslinjen mellan halva spanta · 
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r eornas tyngdpunkter i respek tive för- och ak terskepp bilda 

jämna kurvor. Ett s lön·e fartyg av denna typ, »>san , lastan

de 12,000 ton , har nyligen färdigbygg ts, och uppgives modell

försiiken utlova en vimt vid gång i smul sjö av 15 % i ma

skinstyrka jämfört med fartyg av vanlig form. För - och ak

terskepp äro kraftigt uppskurna, och det förefaller som skulle 

denna form i förskeppet stä lla sig ogynnsam vid gång i hög 

sjö och medföra svårighe ter vid dockning. 

Av intresse är även, att den för rätt länge sedan av kon

struktör-amiral Taylor i U. S. A. påvisade fördelen av ::ttt 

spanten närmast förstäven under vattenlin J· en vidga sio- bil-
. . b' 

dan de en torpedliknande an svällning vid kölen, efter nyare 

experiment beaktats vid konstruerandet av d e senaste tyska 

snabbgäC;nde a tian terfar tygen. 

Om lm·tygs skrovbyggnad m. m. 

Fördelning och dimensionering av i fa rtygsskrovet ingåen

dc material tillmätas en allt större betydelse, så väl när det 

gäller handels- som krigsfartyg. Ä ven här vinner det på ve

tenskaplig bas fotade experimentella undersökningsarbetet in 

flytande, och helt naturligt i högre grad ju mer kravet på vikt

r eduktion skärpes. Genom instrument, uppfunna för ändamå

let , kunn a direkta mätningar utföras å fa rtyg till sjöss över 

påkänningarnas art och storlek på olika ställen inom vik tigare 

förband. Under det man förut måst gå fram med stor försik

tighet då det gällt viktreduktion i fartygsskrov, öppnnr det nya 

förfarande t möjlighet lill en kortare väg mot målet. 

Skeppsb:vggarens arbete, redan förut komplicerat , har bli

' i t det än mera på grund a v det oerhörda uppsving, som dc 

senaste åren ägt rnm inom industrien för framställning av 

råmaterialier , vilka ingå i fartyget. Ej endast järnet och stiHet 

ha fuHkomnats och uppträda i en mångfald n ya skepnader, 

utan ä ven de s. k. nonfcrrometallerna (i vilka järn ej alls eller 

till ringa del ing{tr) ha vidgat sin redan förut omfattande krets 

or h '' lättmetallerna » tagit sitt inträde i skeppsbyggeriet. 
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Korrosionen å järn och stål har som bekant länge varit 
en företeelse, som måst tagas stor hänsyn till vid dimensione
ring av skrovmaterialet. Effektivt skydd har ej ännu erhål
lits , utan extra pålägg måste göras å plåtars och profilers tjock
lekar för att kompensera den oundvikliga förrostningen. I 
det rostfria stålet har man trolt sig skönja en lösning av pro
blemet, och det arbetas intensivt i denna riktning. Järnets 
korrosionsbeständighet har så t. ex. visat sig kunna avsevärt 
ökas genom jämförelsevis ringa tillsats av koppar. Fortfaran
de söker man i möjligaste mån skydda sig för rostens härj 
ningar antingen genom överdrag av korrosionsbeständigare 
melall eller genom målning. På det sistnän1nda området ha 
framsteg gjorts beträffande dels färgens anbringande på ett 
billigt och effektivt sätt genom sprutor, dels dess lämpliga 
sammansättning (ex. aluminiumfärger i eld- och maskinrum). 

Mariner , som bundits vid visst maximideplacement ~t far -
1ygen, tvingas att tillgripa alla medel för skrovviktens ned
hringande i och för uppn ående av största kampkraft inom del 
begränsade totaldeplacementet. Under det strävan till vikt
reducering förut mest gjort sig märkbar vid »lätta fartyg >>, 
framträder den nu tydligt markerad även å slagskeppen. Re
dan å »l{odney» och >> Nelson >> användes i stor utsträckning 
material av extra hög kvalilet i viktigare, bärande förband, 
och ett flertal utrustningsdetaljer utfördes a v lättmetaller. Av 
dessa metaller synas aluminiumlegeringarna ha trätt i förgrun
den, och dylika framställas även med utmärkta hållfasthets
egenskaper, varigenom deras användningsområde vidgats. A 
de nämnda engelska slagskeppen har trä åter tagits i bruk i 
större utsträckning, t. ex. för möbler , isolerings- och inred 
ningsskolt (av plywood) m. m. Allt trä har då gjorts mot
ståndskraftigt mot eld medelst >> Oxylene-Inetoden>>. Vid den
na metod utsättes virket i slutna behållare för ett flertal pro
c:esser, varigenom luft och fuktighet utdrivas och ersättas med 
kemiska preparat, som bringas till kristallinisk form. Då träe t 
utsättes för eldens inverkan , smälta kristallerna och bilda en 
skydelande hinna, som gör att luftens syre ej kan nå träfibrer-
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na. Bland försök, som utförts för engelska amiralitetet, må 
framhållas , att ett stycke teak (70X1,5 X l,5 dm), efter genom
gången oxylenebehandling klövs på mitten och utsattes på in
sidan av h etta från hunsenbrännare, elektrisk ljusbåge och 
acetylen--syrgaslåga, ulan att fatta eld. 

Av de knappa upplysningar, som ännu stå till buds, fram
går att än längre i viktsreduktionshänseende har tyska mari
nen g:Ht då det gällt pansarskeppet »Ersatz Preussen>>. Svets 
ning av skrovet i stället för nitning har här införts i större 
skala. Klassificeringssällskapen tillåta nu svet;ming av far
tygsskrov i viss utsträckning, och Förenta Staterna har sedan 
1927 utarbetade normer för detaljutförandet, som tillämpats vid 
svetsning av plåtskrov till artillerimåL Å vår nya flygplan
kryssare Gotland tillåtes svetsning ersätta nitning inom en del 
områden. Fartygsplåt och profiler av högvärdigt stålmaterial 
k unna dock ej med nuvarande metoder svetsas, utan att för · 
lora i h ållfasthetshänseende. 

Det må emellertid ej förglömmas, att viktreduktion, dri
ven till sin gräns, med användning av högvärdigt material, 
lättmetaller, svetsning m. m. , fordrar ett krävande förarbete 
av väl kvalificerad, vetenskapligt skolad och praktiskt erfaren 
personal. Att den blir dyrbar, är ju tämligen självklart. 

Om fartygs framdriuningsniaskineri m . m . 

Framdrivningsmaskineriet för fartyg genomgår för när
varande ett utomordentligt kraftigt utvecklingsskede, och ald
ri g förr torde fartyg ha utrustats m ed så vitt skilda slag av 
m askineri som nu. Själva propellermotorn må vara en elekt
ri sk lik- eller växelströmmotor, en 1dieselmotor, ångturbin, 
fmgmaskin eller kombination av de båda sistnämnda eller med 
dieselmotorer. Den elektriska propellermotorn kan erhålla 
s in drivkraft från en ång- eller dieseldriven generatoranlägg
n ing. Den för ångturbiners och ångmaskiners drift nödiga 
ångan framställes i kol-, kolpulver- eller oljeeldade vatten- el
l er eldrörpannor. Inom varje maskinslag finnas en mångfald 
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lyper, ibland så extrema att man förvånas över frejdigheten 

hos de beställare, som låta montera desamma i sina fartyg. 

Om tvåtakts dubbelverkande dieselmotorer. 

För den av krigsfartyg intresserade, synas framstegen m 

om. dieselmotorfabrikationen erbjuda nya möjligheter till för

verkligande av ett flertal kända önskemål, berörande ökad ak

tionsradie, koncentration av rörledningar, osynliga förbrän

ningsgaser, kort gångberedskapstid med ringa eller ingen brän· 

slefiirbrukning m. m. Här framträder i »Splended isolation >> 

MAN :s tvåtakts dubbelverkande dieselmotor, som vid 300 a 
:350 varv pr min. utvecklar mellan 700- 800 bromsade häst

krafter pr cylinder, och som vid aggregat på 50,000 bromsad<~ 

propelleraxelhästkrafter, inclusive nödiga hjälpmotorer, upp 

gives väga omkring 11 kg. pr bromsad propelleraxelhästkraft. 

Att ännu många svårigheter få övervinnas innan ett dylikt ma

skineri på 30- 60,000 hkr. bringats att driftsäkert funktionera 

i »Ersatz Preussen " ligger nog i öppen dag även för tyska 

marinens konstruktörer, vilkas föregående insatser inom krigs

fartygsbyggandet emellertid erbjuda en god borgen för ett 

lyckligt genomförande av detta djärva pionjärarbete. Det gäl

ler här ett maskineri , uppdelat på tvft propelleraggregat, var

dera bestående 4 st. 9-cylindriga omkastbara dieselmotorer, 

vilkas kraft överföres till den gemensamma propelleraxeln över 

hydrauliska kopplingar och kuggväxlar. Till varje propeller

aggregat torde vidare höra 2 st. 6-cylindriga hjälpmaskiner 

med sylindrar av samma storlek och slag som huvudmaskiner

nas , drivande turbofläktar för renspolning av cylindrarna, luft 

pumpar för bränslesprutning m. m. De hydrauliska växlarn a 

tillåta inkoppling av en, två , tre eller alla fyra motorerna pr 

propeller, varigenom en ekonomisk drift vid alla farter syn~s 

uppnåbar. 
Överhuvudtaget erbjuda dubbelverkande tv[ttakts diesel

motorer , jämförda med andra typer av dieselmotorer , många 

förclclar som propellermaskincri, och då numera svårigheter 

-577-

beträffande renspolning a v cylindrar, temperaturfördelning i 

materialet, kylning av vissa delar m. m. synes vara övervunna. 

torde man ha rätt till en förmodan, att dieselmotorer ytterliga

re komma att vinna insteg som framdrivningsm askineri för 

fartyg - häri inbegripet större krigsfartyg. Bland den dub

belverkande tvåtakts-dieselmotorns fördelar må nämnas: låg 

vikt och litet utrymmesbehov samt mycket god anpassnings

förmåga för utbalansering av verkande krafter, så att möjli

gast vibrationsfria gång erhålles vid olika farter , varigenom 

såväl motor, bädd som fartygsförband i övrigt vinna i säkerhet. 

Om för krigsfartyg denna motortyp kommer att apteras för 

direkt drift av relativt långsamt gående propellrar eller om 

m ellan snabbgående motorer och propellrar inkopplas meka

niska växlar eller elektrisk kraftöverföring, kan ej ännu för

utses. Det troligaste är väl att rätt lång tid framåt båda sy

stemen komma till användning, och att valet blir beroende av 

respektive fartygs storlek, art och övriga egenskaper, beting

ade av uppställda fordringar. 

Om ångpannor. 

Under det dieselmotorn hastigt utvecklats och allt mera 

tagits i bruk ombord å fartyg, har ej ångtekniken stått stilla 

eller gått tillbaka , utan tvärt om, även den fullkomnats. Mest 

i ögonfallande och kanske mest ekonomiskt mä.rkbara äro 

framstegen inom ångprocluktionsområdet. Vallenrörpannor 

synas vinna allt mera insteg även inom handelsflottan. A 
krig<;fartygspannor gäller det framför allt al t inom minsta möj

liga utrymme och med minsta möjliga viktuppoffring fram

ställa största möjliga ångmängd pr tidsenhet, utan alt pannor

nas bestånd äventyras. Införandet av olje- och kolpulvereld·

ningen har medfört, att inom visst förbränningsrum så stora 

viirmem}ingder kunnat frigöras , att det mött svårighet att ef

fektivt kunna tillgodogöra sig dem i pannan. Säkerställandet 

under alla driftförhållanden a v en tillräckligt kraftig och kou

timJerlig cirkulation i pannan , så att bildad ånga hastigt bort-



~ 578-

ledes och nytt vatten tillföres, är fortfarande ett problem som 

ej är fullt löst. Framstegen inom materialindustrien ha även 

beträffande ångproduktionsanläggningar förhjälpt konstruktö

ren att övervinna svårigheter härrörande a v påkänningar p a 

grund av höga temperaturer m. m. Medan vid tidigare olje

eldade pannor, rent konstruktivt, följeles samma utformnin g 

som vid de gamla koleldade, synes numera nya, självständiga 

yägar väljas , och som en intressant exponent på detta område 

må den av överingenjör Forssblad för vattenfallsstyrelsens an

läggning i Västerås konstruerade (olje- eller kolpulvereldadel 

stralningsångpannan framhållas. Denna panna utgöres av ver 

tikala enkla tubradcr, bildande väggar i en liksidig sexkanti~ 

prisma, med brännare i dc sex undre hörnen. Upptill stå tu

]lerna i förbind else med en ångdom, nedtill med en behållare, 

1ill Yilken från :lngdomen leder ued ett centralt anordnat, grovt 

rör, som är omgivet av en eldfast tegelbeläggning. För ång

aistring utnyttjas det rena strålningsvärmet, och de avgående 

fo'"rhrännincrsnasernas värme tillvarata!res i överhettare och 
t> b v 

luftförvärmare. Under det ft landångkraftstationer och mo-

derna handelsfartyg nwnera allmänt installeras såväl överhet

tare som luftförvärmare och ibland även ekonomiscrs, synes 

å krigsfartygsanläggningar tvekan råda om ens överhettare 

med fördel låta sig anordnas. Viss grad av luftförvärmning 

torde dock i allmänhet ha införts. Ehuru det givetvis är eko

nomiskt fördelaktigt med överhettare, har dock å krigsfartyg 

med tmg turbinmaskineri frågan om överhettare måst ses äveu 

ur andra synpunkter än de rent ekonomiska, enär ofta en för 

enkling av maskineriet ur stridssynpunkt kan medföra fönle 

lar, som mer än väl uppväga den eventuella vinsten av t. ex. 

en n ågot ökad aktionsradie eller någon tiondels knops högre 

fart. 

Om eldning. 

Vid moderna landångcentraler sker eldningen numera an

tingen genom mekanisk rostbcskickning med kol och liknan · 

de bränsle eller medelst insprutning av brännolja eller kol-
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pulver. Samtliga tre metoder ha visat sig driftsäkra och nått 

en hög grad av fullkomning. Beträffande fartygsångcentraler 

kan oljeeldningen sägas vara fullt inarbetad och driftsäker , 

liven om en del önskemål om förbättringar kvarsU\. angående 

detaljanordningar, exempelvis för oljans finfördelning och 

rätfa blandning m ed förhrännin"sluften så att hö()'sta möJ'lio·a 
o b . o 

effekt uppn:'J.s. .\Ickanisk rsotbeskickning och kolpulvereld-

n ing ha installerats å ett flertal handelsfartyg, m en intetdera 

systemet kan ännu sägas ha genomgfttt sådana prov, att med 

säkerh et kan avgöras , om det lämpar sig för fartygsdrift. All

männa för- och nackdelar vid jämförelse mellan mekanisk 

rostbeskiclming oeh kolpulvereldning väga för närvarande un

gefär ji:imt, när det g~\llcr handelsfartyg. Kolpulvereldningen 

besitter dock betydligt bättre anpassningsförmåga ef ter varie

rande belastningskrav, varför elen torde ha större utsikter att 

vinna insteg p t'\. krigsfartyg - om nu kolbränslet över huvud

taget vidare kommer i fråga på detta område, utom möjligen 

vid modernisering av för handrostbeskickning inrättade, äldre 

anläggningar. 

O w kolpulvereldning . 

Vid kolpulvereldning kunna t.vå metoder särskiljas: an

tingen ombordtages kolpu lvret nird igbcrett i boxarna, eller 

också sker tillverkningen ombord i mån av behov. Ehuru 

den första metoden kan tyckas erbjuda de största fördelarn:t 

för fartygsdriften , torde dock den andra av flera skäl vara 

den, som först kanuner till mera allmänt bruk på fartyg. Ko

let males då i kvarnar (ett aggregat pr eldrum eller panna), 

omedelbart inmm det i pulverform insprutas i eldstäderna. 

.Bland svårigheter som fö religga vid kolpulvereldning må näm

nas dem som härröra från de ej brännbara pulevrresterna, 

vilka rlel vis kvarstanna inom pannan och måste bortskaffas 

och deh·is spridas ut genom skorstenen. Å krigsfartyg kan 

detta fina stoft tänkas menligt inverka på personalens tjänst

harhet eller vålla störningar vid användning av ömtåligare in

s trument. 
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Om k ontroll av eldningen. 

Jiur nu än pannorna anordnas och vilket slag av bränsle 
som än kommer till användning i en eller annan form , kvar
står dock som. gemensamt krav vid alla pannanläggningar , alt 
själva eldnin gens reglering sk all ske så att högsta möjli_ga verk 
ningsgrad erh tllles . Bestämningen av pannans verknm_gsgra d 
för utsätter omständliga prov, för vilkas utförande erfordra~ 
skolad personal, e tt fler tal m~itinstrument och jämförelsevi s 
lång tid. Vid en pannanläggning, som arbetar _med m\g~t sii 
när jämn belastning, kan på grundvalen av dylika verknmgs
gradsprov eldarpersonalen övas enligt utfärd~de , noggrann a 
föreskrifter. så att ett gott r es ulta t erh ålles, 1 synnerh et om 
samm a personal kvarstår i tjän st en längre tid. l trots h tira v 
]1 ~u m an dock vid ett flert al elvlika anhiggningar funnit del 
förenligt med god ekonomi att införa kontrollinstrument över 
hur eldningen skötes. Ett krigsfartvgs pannor arbeta hos oss 
und er mycket varierande hclas tningsförhållanden. bränslets 
kvalitet växlar , och eldarpersonalen ombytes ofta. Redan om
kriiF' 1908 cr ]'Ol·des därför försök m ed rökgaskontrollapparater 

~ o. 
å en del av flottans fartyg. varigenom man hoppades kunn :1 
d fekti vt övervaka eldningen och premiera skiekligheten hos 
personalen . Ofullkomligheten hos instrumenten gjorde emel 
lertid alt denna väg tyvärr måste övergivas. Under senast~ · 
aren ha em ellertid elektriska instrument framkommit , vilbt 
förefalla driftsäkra och lämpliga för insta1lation ombord. P Lt 
desamma kan eldaren själv direkt avläsa halten av kolsyran 
i dc avg!'tcndc förbränningsgaserna och se om brännbara ga 
ser bor~ <>å rrcnom skorstenen. Han crh å1ler alltså en omedcl -

n b . 
bar k ontroll p å hur pannan skötes. Fortlöpande diUgram 
kunn a dessutom tagas , honom ovetande, när som helst på an
mm pla ts i fartyget. Det torde vara självklart att införm:del 
av elylika rökgaskontrollapparater skull e medföra avscvård:t 
förd~lnr , hland vilka må framhållas: höjandet av yrkcsskicl; 
ligheten hos eldaren , vilket är av största betydelse, särskilt n ~\r 
cl~t gäller g[mg 1necl h0gre farte r (stridsförhåll anclen) - höjml · 
clet av yrkesskickl igh eten skulle även , med tanke på det stora 

- 581-

~mtalct värnpliktiga eldare, som utbildas vid flottan , komma 
handelsflo ttan till godo ; ökat intresse hos personalen och b e
redande av möjlighet att belöna dem som sköta sig väl ; l ~ittm·e 

att uppnå en rökfri förbränning och besparing i m edel för 
])ränslcan skaffning, varigenom en m yeket önskvärd ökning av 
den nu allt för knappa gångticlen m ed högre farter skulle möj
liggöras. Det är därför livligt att hoppas, att lämpliga rök
gaskonlrollapaprater m åtte komma till användning å dc flot 
tans fartyg , som äro kol- eller oljeeldade. 

l denna korta översikt har framhållits att tekniken ut
veckl as snabbt och söker sig en m ångfalld n ya vägar. Det är 
av den s törsta vikt, att p ersonal , som inom flottan har att 
h andlägga de 1nångskiftande problem , vilka ofta h elt kollek 
tivt sammanfattas i ordet »skeppsbyggeri», beredas möjligheter 
:.1H, dels vid sin utbildning få den, bå de vetenskapli;:; t oeh 
praktiskt. högtstående tekniska oeh militära skolning, yrket 
nu mer än någonsin kräver, dels under utövandet av sin tjänst 
beredes tillfälle att genom tid och m edel kunna i tillräekl igt 
hög grad tränga in i dc speeiclla och nya frågor , som stiindigt 
11ppstå. Ett livsintresse för m ariningenjörkårens framtida ut
\ cc kling är t. ex. att skeppsbyggeriundervisningen vid vå r 
i ekn iska högskola ordnas på ett sätt som motsvarar tidens 
l;rav. Vidare måste Jnariningenjörkårcns numerär vara så 
pass rikligt tillmätt alt ej endast de »löpande ärendena >> hinna 
b ehandlas, utan även personal finnas till övers för speeiella 
uppdrag av skilda slag. Ett samarbete m ed andra institutio
n ers specialister skulle säkerligen i m ånga fall vara till gagn 
vid behandlingen av vissa fr ågor , fallande inom mariningen
jörkårens verksamhetsområde. Men härför fordras att per
wnal kan avses för dylikt samarbete, där en intim kännedom 
om just flottans krav är absolut nödvändig för uppnående av 
önskat resultat. För skapandel och vidnwkthållanclet cw en 
iclmiskt cj'fektiv flotta fordras tekniskt ledande personal i ti/1-
J'äckligt antal. 



- 582-

Meddelande från främmande mariner. 
:Meddelade frl\n 1Iarinstabf'ns Utrikesanlelning. 

(September 1929.) 

Amerikas Förenta Stater. 

Kryssaren Houston och ~orihamton ha\'l"t sjösatts . Det är au

~nii rkningsvärt att. ehuru amerikanarna icke Yilj a g:å så li'mgt som 

de europeiska Linderna if råga om antalt>t torpedtuber å stor a kryssa

r e, cie så småni n gom komma över t ill elen europci3ka åsikt0n . För 

ick0 så Unge seelan fann s i nordamerikanska fLottan en m>iktig grupp , 

som lJCtraktade torpedtuber såsom olämpliga å stor a krysarP, men ll<' 

nya Iartygen komma att Jöra sex 53 cm. i u her, vilket >ir dctsamm r, 

som å Ralcightypcn. En halv knop och en 12 cm. kanon har offrah 

å de nya fartygen i jämförelse rm·d P ensaco l a, men l uftförsva rsb at

terict är det samma , nämligen J yra 12 cm. kanoner. Det skall bli \'a 

intressant att st> huru tlen sålunda gjonla viktbesparin gen komn1cr 

att u tnyttjas: ti ll s helt ny li gen voro fart och artil le ribestyck ning dl' 

sista sake r, som amerikanska auktoriteter vor o hågade att offra. 

(Utdrag ur The Naval ChroJJiclP, 13 septcmb0r :1 929.) 

Den första jämförelsetabellen för en gelska och amerikansl;:1 sji)

styrkorna, vilken jäm [ör dc två flottorn a med >> standard >> -to •~ som 

grund, offentliggjordes genom Sjöförsvarsdepartemen tet den 14 sep

tember enligt ett R cuter-nwclclelande från ·washington. 

Storbdttanien. 

Bvggda l bUnderd \Bevilj ade \ 
· yggna 1 

Slagskepp och slagkryssare 

Flygplankryssare 

525,850 

92,850 . 

Kryssare ............. .. ....... .... ............. 311,291 

J aga re 159,280 

Underva~t~~~·~~~a~: :::::::::::::::::: ::· :::::: ... l 42,061 

22,500 

66,800 

26,9GO 

21,860 
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Amerikas Förenta Statel'. 

l Byggda l Un der 'B .1. d byggnad evJ Ja e 

Slagskepp 
l 

l 
l och slagkryssare "'l 523,850 
l Flygplankryssare .. ••• o~ • • •• ••• 76,286 13,GOO ""l 

l l Kryssare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .......... 1 70,500 130,000 100,000 

Jagare ....... ........ .. ..... ............. , 290,304 

l l Undervattensbåtar • • • • • o • • • • • ········· 77,0G2 5,520 4,G50 

Summa: 
Storbrittanien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . :J ,:293,972 ton. 

Amerikas Förenta Stater . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 ,343,:232 lon. 

(Utdrag ur The Naval Chronicle, 2U ~cptcmlwr 19:!9.) 

Argentina. 

Orlandovarvet vid Leghorn har sjösatt >> 2.:5 de :Hayo>>, vilken 

k ommer at.t bliva en av dc mest anmärkningsvärda mode rna krys· 

sarna. Det normala deplacementet har h ållits nere vid 6,8(10 ion, 

men fartyget har så stor oljningsförmåga att det med fulla fönåd 

kommer upp till 9,000 ton; den beräknas Iå en högsjö[ar t ay 3:2 knop 

och har gott gördelpansarskydd samt blir bestyrkad med sex 19 cm. 

k anoner och tolv 10 cm. kanoner samt sex övPrvattenstorrccltubcr. 
(Utdrag ur The N a val Chroniclc, G september 1929.) 

England. 

J agaren Arrow och uJlllervattcnsbåtf'n PanLlora sjösaLtes den 2() 

augusti från Vickers-Armstrongs varv i Barro\',-'-in-Furncss. 
Pandora är den fjärde av P-klassen. 

(Utdrag ur The N a val and 1fili tary R ecord, 28 augusti 1929.) 

J agarna \Vatchman och V el o x tillhörande 5:e flottilje11 hi! va 

varit i kollissiarr i Nordsjön. Sl~adorna å båda fartygen voro små, 
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men det är antagligt att Watchman kommer att ingå till Rosytlt 
för reparation. 

Femte :Clottiljcn tillhör Atlantiska flottan och är :[ör niuv.1.ran-
de på öYningar i skottska farvatten. 

(Utdrag ur The Naval Chronicle, 20 soptem1Jcr 1929.) 

England och Amerika äro nu så n~ira överenskommelse i fråga 
om nedrustningPil ti ll sjöss att läget kan mera exakt bestämmas. 

Kryssareförslaget för de båda makterna är följamlc: 
Storbrittanicn: fartyg 50; 20 cm. kanoner å 15 ; 15 cm. kanoner fL 

35; ton n a ge 339,000. 
Amerikas Förenta Stater: fartyg 36; 20 cm. kanoner å 21; 15 cm . 

kanoner å Hi; tonnage 315,000. 
Storbrittanien önskar begränsa Amerikas 20 cm. l.;:anoners krys

sare till 18, och detta och en diffe reus på j 5,000 ton äro de enda 
punkter, som skol a uppklaras. 

Resultatet är, att premierministern definitivt beslutat att iJ,,_ 
söka Förenta Staterna i avsikt att nå en överenskommelse med pre
siden t Hoover. 

Varje överenskommelse, som uppnås med Amerika, är beroenclo 
av de beslut, som fattas av J<:mmaktskonferensen, vilken komm21· 
att sammankallas i december elle r januari. 

(Utdrag ur Th e Naval Chronicle, 20 september 1929.) 

Frankrike. 
Det meddelas f rån Loriout att jagaren Faugueux uneler oFJici

ella prov ~log hastighetsrekordet för fartyg av dess klass göran·Jp 
36,3 knop. ·'" · ]<'ougucux är ett fartyg på 1,495 ton och beräknades göra •J· 

knop med 35,000 hkr. maskinstyrka. 
(Utdrag ur The Naval and M:ilitary l'tccord, 4 srptember 1929.) 

ren 

Enligt ett meddelande från franska marinministeri et slog jaga
Vordun med en fart av över 40 knop världsrekorllet. 
(Utdrag ur Kiclcr Nruestc Nachrichten, 24 srptember 1929.) 
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Grekland. 
Grekiska flottan fortsättC'r att sälja sina obrukbara fartyg och 

:Hydra och Psara komma att följa systerskeppet Sprtsai till sk rot
}lög·en. De äro gam l a kustpansarfartyg byggda 1889 oci1 1890 ocl1 
()mbyggda vid slutet av århundradet. 

(Utdrag ur The Naval Chronicle, 20 september 1.929.) 

Holland. 
Holländska flottan synes vara mycket nöjd med resultatet av 

sitt första fö rsök med Y a rrow-högtryckssystomet. J aga rna, som v oro 
konstruerade av elen berömda Clyclesicle-firman och byggda på olika 
holländska varv hava alla varit särskilt lyckade både beträffande 
sjövärdighet och fart , men å Van Galen, som nyligen gjort sina prov 
var både temperatur och 'ångpannetryck väsentligt ökat. A de ti
d igare fartygrn gåvo 19,35 kg. prr cm.2 och en temperatur av 3210 
C i överhettningsapparaterna utmärkta r esultat, men å Van Galen 
visade sig ett tryck av 28 kg. per cm.2 och en t emperatur av 363° C 
oänd1igt mycket fördelaktigare . I betraktande av de utmärkta r'3· 
ultat av högtrycksånga, som ni'ttts både å små paketångare och å de 

stora linjcångarna, vilka nyligen byggts är det ganska förvånan svärt 
att elen icke förut tagits i betraktande för örlogsfartygsb ruk. Det 
tord0 dröja någon tid innan Thornyeraft kan Jå färdig elen jagare, 
de nu hava under byggnad för brittiska flottan , dess första högång
trycks fartyg. 

(Utdrag ur The Naval Chronicle, 13 september 1929.) 

Japan. 
KryssarenNachi, på vilkrn Japans kejsare av rrste från Tokosu

ka elen 28 maj för att göra en kryssning i elen sydöstra arkipc1agc H. 
är japanska flottans första W,OOO-tons kryssare och den första, som 
är uteslutande oljeeldad. Sju andra fa r tyg av samma typ äro und rr 
l1yggnad och tre av dem äro sjösatta. Deras maskinstyrka är 100,000 
hkr. och deras fart 33 knop; do fö ra tio 20,3 cm. kanoner. Jämförli~a 
brittiska fa rtyg äro blott bestyckade med åtta elylika kanoner. 

(Utdrag ur La llcvuc Maritime, augusti 19~9.) 

Tidskrift Sjöväscndet. 40 
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Ryssland. 

Sovjets k ri gskom missariat tillkännagiver att, under de nyligen 

utförda manövrarna i Östersjön, do rysk a jagarna Yolodarsky och 

Voykoff gingo i hamn för reparation efter att uneler storm ha \·a 

kolliderat nära finska kusten. 

Tre matr oser blev o dödade och tolv skada de. Far ty gen, bli<.] a 

på 1,300 ton och byggda 1915, anses som de bästa jagarna i den rö cla 

flottan. 
(Utdrag ur The Naval Ch roniclc, 20 september 1929.) 

Den ryska minläggande jagaren \ ioykoff, vilken antingen ko m

mer at t överleva kollissionen, som inträJ'fade med Volodarsky, eller 

icke, ä r säkerligen försatt ur tjänst fö r lång t id på grund av de 

ryska varvens nuvarande tillstånd, och flottan kom mer att vara 

minskad med ett av sina fä dug-liga fartyg, ty enligt fä rska rapporte r 

synes Voykoff hava varit i ett f ullt drägligt tillstånd. 

(Utdrag ur The Naval Chronicle, 27 september 1929.) 

Spanien. 

Don Manuel Diaz i spanska flottan har uppfu nnit en torpetl. 

vilken går f r am utan att lämna de vanliga kölvattonsbubblorn a. 

Uppfinningens detalj er hemlighållas, men enligt vad som f ram går av 

pålitliga redogörelser för försöken har spanska flottan ett fruktans

värt vapen för undor vattenskrigföring. Vattnet längs torpodens ba

na var absolut obrutet, och det enda tecknet på att den avskjuti ts 

var en svag rörelse ovanför tubens mynning, vilken under vanlign 

väderleksförhållanden och p~'i. vanl igt avstånd icke var möjlig [l it 

upptäcka. 
(Utdra gur The Naval Chronicle, 13 september 1929.) 

Det sägs, att spanska regeringen uppgjort det nya flottprogram· 

met för en tid av t io år. Det upptager byggandet av följande far 

tyg: två 10,000-tons · kryssare enligt den av Waschington-konferensen 

föreslagna typen, tolv undervattensbåtar, ett oljetankfartyg, tre ja

gare, vardera på 1,650 ton, tre vedettbåtar, varder a på 250 ton samt. 

flera andra smärre fartyg. För byggandet av fartygen, som utesJ u 
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tande skall verkstäl las å spanska varv, äro omkring SOO millionor IJO

setas (omkr. 440 mill. kr.) anvisade. 

(Utdrag ur E.ielcr Ncustc Nachrichten, 24 september 1929.) 

Tyskland. 

De nya kryssarna Karlsruhe och r ·· · 1 .. 
och ha i r ·r _ . 1..omgs Jer g a ro snart fä rdiga 

n or rvats med flottan; detsamma blir förhållandet mec' K .. l 

mot slutet avhöst~n. ~essa tre fartyg ersätta Nymphc, Thet~s :e~ 
Jl.feclusa, som overforts trll reserven. Thotis ocl M l l 
stryka f ä f t 1. 

1 cc usa -comma att 
s l" n ar ygs rstan och att nedskrotas eller s=·r· 

A v d t l · a J as. 
e o ~_Jagarna P_å 800 ton bliva nio fullt färdiga umlcr lop-

pet avt detta _å r , __ d~ två SJsta, J aguar och Leopard, komrna med det 

snaras e att mforhvas med flottan. 

(Utdrag ur Le Yacht, 31 augusti 1929.) 

Meddelande. 
Av Tidskrift i Sjöväsendet uteriven bok· G Halld" N o 

• "f" t · · f> • • In, »l a crra 
~ppg1 er och bilder rörande Karlskrona Örlocrsva · o t> 

hd ' · (b 1 1 d l · t> rv 1 gan ana 
er » o< wn e spns 7 kr. ) kan av tidsk ··ft · 0 

l"' t ' h oll . Il ens plenume-
an erT er a as genom msändande av r ekvisition till r edakt" . 

nen, harlskrona. Pris för prenumerant 5 kr . 
10 
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Utdrag ur kungjorda patentansökningar 
mcddel:ule genom Th. W:mrinskys l'atentbyr·rr, Stockholm. 

Datum 
l 

Diarie-1 
nummer 

5/9-29 3737/26 

l 7G7/26 l 

Uppfinningens art 

Anordning för att på elektrisk väg skydela vär

merör i pannor, förångar e och dylikt mot 

avsättning av avlagringar. Sicmcns-Schu c

kertwerke G. m. b. H ., Bcrlin-Siemensstadt. 

Upphangningsanordning för uto mbords motorc'r .
1 

Aktiebo laget Archi mcdcs, Sundbybe rg. 

T h. W awrinskys Patentbyrå 
Innehavare: H. ALBI H N 

16 Birger Jarlsgatan, Stockholm. 
Telegrafa dress: WAW, Stockholm. 

Telefon er: Rik s 74911 , (V äx el), 7491 2, Allm. ö. 22 48, lng. Alb lhn priv a t 749 13. 

GRUNDAD 1891. 

Ombesörjer uttagning av patent och r egistrering av varumärken 

mönster och modeller i Sverige och utlandet . 

Verkställer tekniska översät tningar och utredningar rörande in

trång i patenträtt, patents rättsliga omfattning, giltighet m. m. 




