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Hällristningarnas skeppsbilder. 

E huru tillhöra nd e våra äldsta och förn~imligaste kultur
minnesmärkPil ha va hiillrislningarna ända till d i ra dagar tro t
sat tolkningsförsök. I\u torde enighet vara vunnen om, all 
de utgöra led i en dödskult , dä r skeppet föresl~illes föra den 
döde över det vallen , som t ä n k tes sk il ja den limliga vi:i rldcn 
fr:'ln dödsriket. Httvudproplemet har sålun<'la fått en r el igi on . .; 
historisk lösning. De tidigare förmodandena, att hällrist 
ningarna avsågo att illustrera profana, histor iska tilldragelsr r, 
plundringstag och sammandrabbningar, hava därmed förf::d
lit. Skcppen framställas sålunda på bilderna icke för sin 
egen skull eller med porträlllikhel med cl :"ttida fartygslYper , 
utan som redska p i Pn kult, för vilken skeppens nautiskt
tekniska detaljer varit oväsenlliga. 

Fråga n har elllcilerlid klarnat , och man kan med mindre 
svårighet ~in förut gripa sig an med d<' n ur sjöfartshistorisk syn · 
punk t in trcs-;an ta frag::m, om vilka farlvgstyper , som k Ullil a 

hava inspirerat hällristningsartislerna . DC'nna sida av spörs
målet , den nautiska, kundr visserligen hava lösts oberoende 
qv ltuvu lfrågan. men det har }inda in i Hl20-tal!'L rått så dela
de meningar om dessa skeppshilder, alt del till och med be
tvi vlats, all dc föres tälla fart~·g . Betraklade som fartyg i1ro 
de nämligen dels stympade genom a lt vara herövade sin a 
framdrivnings - och manövernwdel , segel, mast, ~hor och ro
der , c!Pls i övrigt i högsta grad förPnklad e med avsecndP p~'\ 
naul is k a detaljer. Somliga LW dessa f a r tyg p am in n a dess-

Tidsh:Ti[t i Sjö'räsendet. 3± 
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ut om m era om slädar än om fartyg. Och i anslutning till bi l

dernas ~y fte h:wa fartygen stundom försetts m ed en resll ig 

utsmyckning, som förvirrat , i det att fa rtygen helastals nw d 

till kulten hörande figurer såsom solsymboler, det h eliga lr ii 

det , adoranter o. d. , vilket a llt verkat skrämmande pa försök 

till nautisk uttolkning. En svårighet för utomstående a lt vin 

na reSllltat har ocks:1 legat d ~ir i , att tillgängligt bildmateri al 

ick e varit till alla delar tillfredssUillande och i:innu ger rum 

för förbättringar . En utmärkt: artikelserie om d 3ronsålclerns 

skeppsbyggnadskonst i Norden » av A. Norden förekomm er ; 

Teknisk Tidskrift, a vdelningen för skeppsbyggnadskonst, 1\l ~r> 

(juli- sept.). Avbildningar av hällristningar förekomma i d l 

arbete från 1880-tald ::tv L. l3aJtzer »Hällristningar fdin Bn

husHin » och i A. Norelens »Östergötlands bronsålder >> av 1H2ft. 

En uppsa ts i den officiella sakkunskapens tidskrift »Fornviin 

n en >> 1921, i vilken författaren, artisten Ossian Elkström, sök t 

förklara hällristningsskeppens "slädar» såsom utriggare, ii r 

däremot mindre lyckad , därför att den varit ägnad att leda 

sökandet på fel spår. 
Enligt numera rådande uppfattning torde de iildsta häll 

ristningarna tillkommit under yngre stenåldern och de yngsL1 

under äldre järnåldern . "C n der förutsättning a L t skeppsbil 

erna inspirerats av verkliga fartygstyper, är det sålunda a ll· 

ledning att här göra en snabbinventering av de typer , som 

1,500- ·1,000 å r före vå r tid kunna hava varit i bruk clkr 

kända i norden. Enligt Hcisner , »Moclels of ships and boats . 

brukades exempelvis på Nilen i förhistorisk tid och lång t se

nare såväl skinnbå tar (kajaker) som urholkade och byggLhl 

båtar av trä . På de egyptiska träsken förekom dessulom pa 

pyrushf1ten, en sm al flotte av papyrusrör, vilken slakades fr aiJ L 

Samtidigt brukades i I\'[esopo lamien dels en skinnöverdragen 

farkost av fl äta de vidjor , kuf a eller guffa , k änd genom ass ~ 

riska bilder, dels en större farkost , kclek , formad som en 

lanscha och an tagligen även den av vide. Somliga av cl es ~~l 

typer hava förekommit även i norden och förekomma for ' 

farande. Grönländin gens ka jak är l'n säls kinn shC1t, l'onn ~1d 
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på en stom ine uv träribbor. ~ren p<t grund av m ateriale ts 

bräcklighet och OYaraktighel ham givetvis spåren av tidiga 

noreliska skinn- och videbåtar av ticlen bortsopa ts. 

Farlwster av vide och rör begagnades företriid esvis i träd

fatti ga trakter som surrogat för trä. ~fen äldre förfaltare 

!:Caesar, Lucanus) tala dock om vicll'båtar såsom förefintli ga 

i V~i s teuropa , och ett så nordligt folk som sachserna lära ha

\'fl a 1w ~i nt s:! dana vid sitt första härlåg emot Bri Lannien (HO

talet). De skulle hava varit vanliga hos keltiska folk såsom 

gall erna och uneler ()- \J . seklen brukade av irländarna . Om 

de irländska k ~inner man, alt dc voro fl ätade av vidjor på trä

spant och överdragna med ogarvad e nölkrea turshudar. De 

läm pade sig visserligen ej väl för öppen kust, m en användes 

likväl för färder i Atlanten så långt som till Island, och det 

kan hava varit m ed ett sådant fartyg, som den h elige Brendan 

under ti. seklet före tog sina inspektionsresor till Färöarna , Ka

narieöarna m. fl. Man kan sttlunda tryggt våga påståendet, 

att sådana bå tar åtminstone varit kända i norden , icke osan

nolikt brukade som h~i ndiga fisk ebåtar. Den gammalnorska 

benämningen hudkeipr för en sådan båt tyder pa bekantskap 

med typen. i\Ien äldre författare ha va ibland förväxlat vide

båtar med sådana av trä byggda båtar, i vilka bordläggningen 

var f((sibuncl en med vidjor och som varken voro vicl e b ii. t~r 

eller hic!da m ed hud. 

En båt, som tidigt hade hemort i norden , var den. som 

holkades ur en trädsta m, vanligen ur en ekstock, vara v nam

net, som likv ~i l num era ej väl passar, emedan el en nutid a >> ek

stocken " är C'n byggd håt. Den holkack kommer därför h~ir 

att henämn as urholking. Den ~ir v~il känd från vår t eget och 

gra nnars länder. ?vlärkligast ä r kanske ett exemplar, som 

188() anträffades vid Brigg i Lincolnshirc, Eng land , och som 

datera ls till un gefär 11--7. se klet f. K. (Chatterton, >> Sail in g 

ships ») . Fullsti1ndig fninvaro av metallgods skulle ocks;\ 

kunn a antyda ursprun g fr ån slenåldern. Den tir uthuggen 

ur en shlt li g c(.;:-;tam , med omkr. 5,3 m. omkrels och intill 15 

m. fr:ln roten fr i fr~[n grenar. Sli:ivnrna äro ej skarpa , men 
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bogen är ::t\Tundad; bo Lin en flat. S~ikra antyd ningar sakna c; 

till , att bålen hafl fästen eller hal för år or elkr fört m :ht 

eller högt res ta. fas ta stävar. J ÖHe delen av försiiiven föi·c·

kommer likYäl en ihå li gh et , som kan hava utgjort fäst e fiir 

nå gon inn•ntariepersedcl oc h ett ::t \Ttmda t krokigt tri1styc kv 

hade hillals i närheten av fören (en lös- sliiv ?). u teft er h:t

tens hela längd äro niira relingen. på oregelbundna a\·sLaH d 

~w omkring ()() cm. , upptagna hal aY omkring 5 cm. diametvr 

och sålunda för sm å för all tj iina till å rportar , men möjligvn 

brukade vid fastgöring av stänkbord eller svärd . All dc sku llP 

,-arit avsedda för utriggan· iir ej särskilt troligt. men dc ku n

de varit am·ända för fastgöring av utrit-(ga dc å rtullar . T ro

ligen hur dock baten fiirls fram genom pa ddling. elen antag 

ligen :ilclsta fornwn för rodd. Båten ä r ungcf~ir 1-!,8 m. lan -; 

och få r ,-ä l betra ktas som cH urtyp . 

E n annan elvlik bat som anlriiffa ts iir HJ m. lan g; en 

anna n har först ä ven form ad t i Il el t d ju r h u vu d . ;'\ag ra sa

da na h tllnr äro i lik lwt nwcl Brigg- halen försed da med hål YiJ 

r elingen. Yid \Yalclcrnwor i SchleS \Yi g-Holslein ba r funn ih 

en 12,5 m. la ng urholking med skarpa ~indar , ch·a spant oc h 

på varje sida 11 h ~l för å ror. Det är sålunda en b;tt. som 

roll s. Den h ar köl , men ej under mittpartiet, cl~ir den ii r 

flnt ; mas t omnämn c·s ej. Dc urholkingar , som funnits i Svt·

rigc, äro mindre än \Yuldermoor-bålen och liksom clPn lm 

ligcn Yngre ä n Brigg-l1aten. 

Ehuru kllimpig. svårmanövrertig och rank har urholki ng

<.:n otviYclaktigt liinge intagit en dominerande stäl lnin g i nor

disk ~t Yatten. Den utträngdes a,, den byggcln bå ten , men hiill 

sig fortfarande länge i bruk i adiigsna bygder. Enligt ro 

mers ka uppgifter begagnade germanerna saclana batar ~inn u 

vid liclen för el en kristna Liddikningens början . Pli nius el. ii. 

beräUnr s:\luncla atl ch a uk erna , som bodde vid ~ord sjö- ku stcn . 

vin ctl tåg till Gallien färdades på urholkingar föruncle :·W ma n 

i varje. i\len då Konstanlin Porphyrogcmwtos (o mkring D50\ 

bes k ri ver snntah::l\·sbaten carabos såsom en urbolking nw 

segel , vilken av hans tids nordbor skulle ha begagnats vi! 
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flodfärder i Hyssland. ii r dclla troligen grundat pa missför-

stånd . Carabos va r hctecknin o· fö r en vi•lc• lJ ttl l), • .- 1 _ 
t") ... c: • { o.ct a1 , 

som av gote rna under :3. arhundradet brukades pa Svarta ha

ve!. troligen byggda balar. kallaclc .~ av greker na canwras. Dc 

voro lii !ta, öppnct . brmannack med 20 a :·w man och a 1w~iu 

<~es omviixlancle för handelsresor och plundri ngsl;tg. Förmod

hgen \'Oro dc balar. som omtalas a v Porph ~-rogennetos. sadana 

b_~, g~_da_ fartvg, som i nordc;n kallades kan-, varav möjligen 

forvaxlm gen nwcl car;.tbos. r·rholkingar anY~inclas ä nn u i dag 

so111 li g~liids. L. ex. pa Filippinerna. ' 

Urho lkin ge11s !J:'l.da rel in gar voro till stiirrt' delen a ,· sin 

längd sinsemellan para liPila och Yid unrmal tr imning parallella 

med ,-a l tt·n~ tan. De11 b~·ggda halen sk iljer ~ig fran lirholking

en genom all ,·anligt'n han1 spn1ng och genom alt , ovrmifr~ln 

sel! . ha ,~a 0\·al form 111cd tilhpclsacle iindar. Den b~·ggda ba

t~ns :'-ipumg har otvivelaktigt pan•rkat hild erna av manga hiill 

nslll! ngs~kcpp , och man kan lika li!l'l frigöra sig i!"dl.n in

l~·yck:l. at t en bild H\' ett hällristningsskepp med svängd n· 

l m~slmJe ant~· cfer <'IL byggt fartyg , som att ell skepp med rak 

r::lmg~- Pl!er bo ttculinje, i synnerhet om det har ringa höjd . 

tor e;;,taller en urholking. Den byggda båten mas tc hava vrt

ri t k:ind i nordt•n samtidigt med gravskicket atl anbringa ste

na r J skeppsform. Och cletla anses han1 förekomm it redan 

under hronsålderns -!. skede (Hansson, »Goltlanc:s bro nsal

~l'l" " ) D lll sa om kring a r 1000 f. E:. Dessa ~;kc ppssii.tlningar 

aro ova la och språnget iir ibland ungi,·et diirig<>nom , u!t ifrån 

stävstPnarna stenarnas höjd avtager och iir Jiigst Yid fartY 

gens milt. Proporl innerna mellan längd och hrcdd hos d es~:1 
skepp äro gansket varierande. 

Gnder andra förkrist na artuscndet förekom hos somli ua 

medelh avsfolk en uppdelning av byggda farl~-g i tunga o~h 

rundu. Det byggd<t. långa fartyget var el t öppet rodd 

skepp, va rs längd torde ha va förhåll i t sig Lill h redden som 

5 a 8 :l. Det kunde föras fram även n~ed hjälp av segeL 

men var <>j egentligen sjögacnclt•. Det runda far tyget ~· r~ r 



J;ort, brett och högborcligt. 

däckat . Del genom plöjde 

A.ilanten (Tarsis-s keppe t). 
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Det h:wbcfa ra ncle köpskeppet var 

h ela :\fecll'lhavet och befor ~iven 

Dess längd tord e ha förh[ll!i t 

sig till breelden som 3 a ± : J . U n der förutsä ttning all d P 

personer, som planera t s tensättningar, därvid tilhimpnl fr [m 

verk l i g h eten h ä m lade proportioner. evl'ntuellt fr:l.n nago t 

ske pp, som ägts av den avlidne, skulle det sålund a Yar::t m öj

ligt att utröna, huruvida dc byggda farty g, som här atwänd l",, 

voro av den långa eller av den runda typen . En granskni ng, 

Yisserligen Lämligen summar isk , a v uppgifter berörande 5:: 

go ttHindska skeppssättningar an ger, att i 2H fall , alltså ÖvPr 

hiilfien , längd en är 2,5 a 4,9 ggr. bredelen och i 15 fall, allt-.; ,\ 

n ågot över fjärdedelen , längel en är 5 a 7 ,~! ggr. bredden . Dt 

29 fallen tyda på runda fa rtyg och dc 15 fall en på långa. ~fen 

dc återstående nio fallen rubba tilltron till, all n ågot skull l 

kunna med säkerh et utli:isas ur stensättningarnas proportion l'l . 

Ty i fem av dessa nio fall är längden mindre än 2,5 ggr. bred

den , vilke t skulle tyda p rt ofantligt >>runda >> fartyg , och i f~'ra 

fall ä r längden 8 a 10 ggr. bredden, SOtn även förefall er S0! 1l 

('[l överdrift. statis tiken kan dock inte förkasta s som allde

les värdelös , ty under den sannolik a förutsättningen att i stcn

s~ittningarnas plancrandf' delta git personer , som varit förfarn a 

i skeppsbyggnad, kan förm odas att dessa vetat göra med verk 

lighetcn överensstämmande skeppslinjer g~illand e. Härtill kan 

erinras om, att tva ki:\nda stensättningsskepp från fastland et , 

nämligen vid Kåsebcrga (Ystad) och Blomsholm (S trömsta d) 

h a l i:i ngcl- och breddimcnsioner , som förhålla sig som :1 : l ocl 1 

.:J- ,2 :l resp. och således kunn a anses represenl era elen rundn 

typen. 
Den äldsta i n0rclen funna byggda båten, daterad ti ll 

~l--5 seklet f. K, anträffades ] 921 vid Hjortspringkobbel pn 

ön Als. Den torde vara att räkna till den långa t~·pen . men 

ehuru byggd har ckn knappast n ågo t språn g (fig. l ) samt 

har lega t m~·ck et låg t på vattnet. Framställd p[l en h ä llrist 

ningslavla och sedd fr å n sidnn torde den därför hava fög ~t 

skiljt s ig från en urholking. Den wrkar som en ÖYerg:l. ng-; -
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form fr:'m urholkin g till byggd b<lt. Den var lwggcl på klink 

av f~m lönnplankor, en i bottnen . som var flat och lv[t på 

Yar SJcla , med sylåg fiistade vid spanten . Spetsig och likformig 

i båda ändarna samt saknand e antvdn ingnr om såväl mas't 

som fästen för ~lror , molsva rar den den beskrivning , som Ta

citus lämnat pft sv ionernas bft tar. P:'i. grund av sin Hitthet 

h ör den kunnat av bes~ittningen , ka nske 20 man, vid behov 

bäras över land. Av endas t c:a JO m. invändig längd har elen 

sa nnolikt icke hört till sin tids stiirre fartyg. utan ntr en 

lugn vattensba t, som paddlades i Ostersjön s kustvatten. Den 

har ett särskilt intresse: därigenom, alt \·issa omständigheter 

Jära tala fö r. alt bada s tävarna varit utdra!!n a till förlän•'-
• 

tJ ;:-, 

mngar, dels ovan dels uneler vattnet och att båten såltmein 

ka n hava vari t försedd med såväl snabelliknande stiivar som 

sporrar. 

Fig. J . Bät funnen vid Hjortspringkobb el, i restaurerat skick 

(efter Tekni sk Tidskrift 1925). 

Yngre län kar i den byggda batens utvec klingsked ja h ade 

tidigare (1863) funnits i Nyclam-mosse, nämligen tre bCttar av 

lång typ antagligen härstammande från folkvandringstiden. 

Två av dessa hava dock icke kunnat konscr\'eras. En av de 

senare var klinkbyggd av furuplan kor och i del a,·seendet in-

1rcssa nt, a lt kölplankorn a, av 15,7 m. längd. \'Or o förlängda 

för- och akteröver Lill en spe ts, en sporre. och i den detaljen 

hesläklade med HjortspringbåtelL Den tred je ;\'~'dam-båten 

(fi g. 2), som hänföres Lill i~ . eller 4. {u·hundrnnclet. är en om

kring 24 m . lång och 3,;) 111 . bred ckbål' , a\'secld för :10 man. 

Den ä r klinkbyggd av 11 ekplankor, lika skarp i båda ~in" 

dnrna, fö rsedel m ed köi , höga stävnr och p<t relingen ftrtullar 
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:,;amt styrdes med åra. men saknar antydningar om att ma~ t 

clln segel funnits. l byggnadssättet ingick naglar av sm·iil 
trä som järn. Borelen voro nitade tillsamman , men faslhöl 

los Yid spanten gen om bindning liksom pa Osebergs-skepp Pl. 
Pa grund av svaga lå ng- och tvii rskeppsförbindningar, kun dl' 

en saclan båt icke hava varit någon stark sjöhat, men Eimpa 

de sig likväl bättre därför, i.in Hjortspring-håten. 
~Jcd I\ydam-båten , som i stort sett tillhör samm a typ som 

vikingatidens rodd skepp, är man skeppsbyggnadstekniskt st> l t 

inne i historisk tid. En pa en sten vid Ihiggeby i Uppland 
ristad båt. vars form lik nar en månskära och som lär fi ir -

Fig. :2. Båt från Nyclam-mosse. 

skriva sig fran ungefär samma Lid som l\yclam-bålt·n, är \'l S 

st·rligcn skiljaktig, men tydligen har i detta fall artistens fan

tasi föredragit en schvungfullt stiliserad figur framför den 
nakna verkligheten. Det är ej osannolikt, alt det var lll t'<l 

båtar ungefär sådana som "Nydam-båten som herulerna färcla 

des , då dc 455 och -±59 hemsökte Pyreneiska halvön. l\il'n 

mera sannolikt ~ir , alt de använde fartyg av någon rund t:--P · 
AU de skulle ha färdats till Spanien utan segel är knappt tro
ligt. Aven om Nyelam-båten saknade segel, utgör denna om 

ständighet icl.;e nagot stöd för ett så otroli gt antagande, so !l1 
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att under folkvandringsliden segling skulle varit i norelen n
]{äncl eller ,•j brukad . Att under senare delen av folkva n d

ringstiden segel ej nn·o i norden okända, framgar :w en ch·l 
gottliindska hildstenar. Och enligt sagorna am·ä nd e Harald 

Hildetand och Bcowu!f ;,egd. Beowulfs fartyg förefaller att 
!Java varit cll mindre fartyg med endas! sju roddtofter. 

Det fanns emellertid utom Skandinavien en farl:-'gslyp . 
som förtjiinar plats i denna korta översikt, nämligen den kraf

tiga fart~·gstyp. varmed de keltiska venetcrna sökte försvara 

sig cmol Caesar. Venetcrna voro ett folk , Yars land låg om 
kring Loire-mynningen och som hiimtade sin utkomst ur sjöu. 

Dc fartyg, som de ställde upp emol Cae:-.ar, \·oro uppenbarli
gen av helt annal slag än den galliska skinnbåten . som redan 

omnämnts. Då venetcrna bekämpade Caesar, begagnade de 
niimligcn fartyg , som voro helt lwggda av ek och med hög 
resning för och akter för att göra dem sjövärdiga. Bottnen 

var nat. De voro förstärkta med en fot tjocka tvärhalkar , 
iastsalta mPd tumstjocka jiirnllaglar och antagligen även bru
kade som rodd tofter. Seglen voro a\· skinn; till anlwrt~1g bru

kades kiitting. Det bar om dessa l"art~·g, i senare tid, anförts , 
att dc voro stora i förhållande till de trircmer, som romarna 
anviincle mot dem. Ue skulle i sa fall hava varit ganska bP

tydande . l\len för sarlana krigståg a1w~inde rornarna ej lri
remcr , utan här gi.illde det antagligen sm~l en-radåriga lang

skepp med 15 ~~ 25 roddare pa \'ar sida och vilka på Caesars 
order av Cr assus hastigt hoptimrats vid slr~inJerna av Loire'. 
Dc veneti«ka fartgyen voro enligt Caesar (Bell. gail. J IL 1 ;~) si"ir

deli.·s väl avpassade efter det stormiga haH't kring Bretagne. 
Det är icke clärml"cl sagt, all. de voro av någon särdeles ovanlig· 

lyp. Troligen voro de sadana , som allmänt brukades på .-\1 

lantkusten . Det uppges , att venetcrna underhöllo livliga han

delsförbindelser med Britann ien (Grand Diet. univers. ) och 
·att d c i svnnerhet sku lle ha s:-rsslat med skeppning av salt. 

Det iir icke osannolikt, att de däruneler ~iven besökt Skandi
navien. Deras fart~·g äro de tidigaste av rund typ. som blivii 
omtalade fdm västra eller norra Europa. Att ck voro runda 
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rramgår dt"iraY, att de p{t grund aY högbordighct voro sY{tm 
u tt äntra från Caesars Jågbordiga långskepp. An vända n det 
av järnkittlingar tyder på segelfartyg , vilka inte plägade, o.; a 
som fallet var med roddskcpp. förtöjas vid land. ulan föran k
ras. Oc.h det var gPnOlll användande av åror och knep. som 
Caesar, då vinelen var laber, lvckades övermanna dem. 

Beldagligtvis synes det i Frankrike icke förefinnas nagon 
närmare kännedom om dessa fartyg. Sannolikt beteckna ch• 
cn övergångsform till dc runda fartyg , som senare och kansk \· 
redan p å Ceasars tid brukades i norden . Dc runda fartvgen s 
havbefarand e typ passerade tämligen oförändrad genom t i
derna och torde intill 1300-talet varit ungefär densamma p il. 
alla hav. Då Ceasar omtalar, att venetcmas fartyg hade h ögt 
resta stävar, så var detta ett vanligt förhållande även på ro· 
tn erska handelsfartyg. I-Iöga stävar förekommo ännu tidi 
gare på fenikiska och egyp tiska fartyg. Sedan genom l \JOO 
talets utgrävningar någon kännedom erhållits om kretcnscr · 
nas (minoernas) fartyg , har det biivit vanligt att åberopa ock
så dessa; men kännedomen är om dem så ringa, att del i 
\'issa fall råder olika meningar, om vi lken ända som. är för 
oeh vilken som är akterstäv, varför de ej här lämpligen ku n 
na åberopas. Ä ven de tidigaste skcppsbilder, som kunna an
tagas framställa nordiska köpskepp, visa högt resta stävar 
Vårt tidigaste köpsk epp, sedan 800-talct känt under benä m· 
ningcn knarr, kan tänkas ha kommit till oss närmast genom 
fön~1edling av friserna, vilka åter kunna hava hämtat si n 
kogge-typ från Gallien (veneterna). 

Från dPn tid , det förefinnes upgiftcr om köpskepp del 
medeltida norra Europa, synas dessa hava varit tämligen ens· 
nrtadc. Enligt en bild i Joseph Strutts >>Chronicle of Eng
land , skulle de angelsachsiska fartygen vid slutet a v 8. elle r 
början av 9. seklet var it stora klinkbyggda h[ttar med m ast 
och ett råsegel. De styrdes med bunkåra och hade i ena eller 
båda ändarna högt r esla stävar m ed djurhuvU<len. Därtill 
voro dc tämligen högb01·diga samt f~·lliga för och akter ungc
filr som skeppen p:l. vissa gottländska bildstenar, t. PX. fra n 
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stenkyrka eller Tjängvidc. I »l"Historie cL\ngleterrc ,. av dc 
Houjou:.;: e t l\Iainguel fram~t~illes en bild a\· ett angelsachs isk! 
fartyg från mitten a\· l 1. seklet. Det ta fartyg påmi11ner om 
11yss omtalade typ , men avviker i det a\·secndet, all först~iven 
ovan vattnet är liksom bortskuren , medan unden ·at tcnscl el en 
av förshi.\·cn är utdragen till en nagol upp ~l lriktacl. snabellik
nande sporre. Fartyget fiir djurhuvud i aktersl~ivcn. 

Bland hällristningarnns skeppsbilder kan man särskilja 
\·issa huvudt yper, schematiskt framsl~illcla ;l vidfogade tablå. 
Ofta förekommer den enkla typ, som framställer fartygskrop
pen som ett rakt s tred: (fig. 3) med ell er ulan resta stävar 
och vanligen med bemanningsstreck . I bland framställes far
tyget som ett rakt, brett streck (fig. 4). Ofta framställes 
skeppet genom ett mera eller m i n d re brett, n edåt bu k ta t 
streck (fig. 5) vanligen med resta stävar och lwmanningsstreck . 
En fjärde skeppstyp framställer skeppskroppen innesluten 
emellan två raka parallella linjer (fig. () och 7), vanligen med 
resta stävar och oftast med bemanningsstreck . Ofta före
kanuner fartyget framställt genom två jämlöpande, böjda lin
jer med bukten nedåt: (fig. 8) m ed resta stävar och oftast he
manningsstreck. Dessutom finnas många ::1ndra kombinatio
n er, exempelvis med anordningar, som kunna förmodas åsyfta 
s lyranordningar (fig. 4, (), 7 och \J), vidl~·ftiga stiivformer o. 
s. v. l\fan har sålunda att undersöka i vad man dessa sche
maliska typer kullna förmodas representera verldiga. Först 
t:•mellertid nagra betraktelser rörande de uttrycksmedel hos 
skeppen, som kunde vara till ledning vid nautisk i dentifierin~. 

Det är ett anmärkningsvärt förhållande, alt dessa skepps
bilder å ena sidan äro berövade vikliga detaljer s:l.som segel 
och aror, men å andra sidan ofta synas visa överskott av sir
liga dekorationer. Fråm·aron aY framdrivningsmedlen kan 
hcträffandc årorna förklaras därmed, att det ofla skulle hava 
berett stenhuggaren svarighet att tydligt framsttil la dem. Men 
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~olo[o[o[o l o l oj o l 
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cljcs ansagos cl c nog i antik konsl os kiljakti ga fran fnrlyf!" 

bilden och s:'tdana hava nY F linders Pelrie påvisats pa G.OOO 

- 8,000 är gamla egyptiska målade n1.scr. Seglcl och masl (·n 

bord e dock ulan svårighet kunnat framställas a hällarna. Se;.;

let gjorde i fornticl en otvin·laktigt l'lt starkt intryck. Da etl 

sadanl: cli.ik upp vid horisonten, gav del en första Y:lrsel O l1l 

::111nalkandc fara och föranledde intagande av slridslwrcdskap. 

Det ~ir salunda ej troligt , all seglen uteslutits sasom någol för 

skeppet ov~isen tligt ulan an Lingen a v den anlcdn ingen a Il d<• 

fartYg som avbildals <·j alwi=inclc segel eller av ritu ell a sk~il. 

Ett sk~i l för det förs tn ömnda anlagandel kan ligga cHiri , all 

det icke finnes stöd för , all sq~l ingskonsten utövades i norden 

und er brons- eller tidigare j~irn [ddcrn. Alla hittills gjord a 

f~·nd :w förhistoriska fartyg såväl som det här ovan anlydd~l 

utta la ndel av Tacilus peka nämligen i den riktningen , alt 

segling här ej brukades, men dc kunna ej i1beropas som sii 

kert stöd för att segling var oktind. Del kan ha beroll på en 

slump, alt man hittills ej lyckats gräva upp något för segling 

avsett fartyg . Och även om nordborna sji1lva i r ege l ej seg

lade, kunna de haft besök av segland<' sjöfaran' frim andra 

folk. som sp ritt kännedom om scglingskonsten. 
:\u kan ju frågan ocks~1 ligga så till. att , då delta kultbruk 

började tillämpas, seglingskonsten var okänd i norden , dt' ll 

byggd n b a len hade tinn u icke u ppeuhara t sig , seglet förekom 

ej och rodden försiggick med små, lösa paddelåror. Ocks~"t 

Yar viil då förm~tgan av bildframställning i sten mindre fram

slående, varför bilderna framtri1c!de i ell förenklat skick (fig. 

:3 ). ;\lär man eret utvecklats såleclt>s och vunnit sekels ki.v d, 

är att förmoda atl man . sedan segl'l, mast och fasta åror till 

kommiL icke fann dessa drag sa ,·äsentliga , att dc borde för 

anleda iindring i maneret. All åror och segel i och för sig 

ick e voro oförenliga nwd dödskulten torde framgå därav, alt 

m an i vgyptiska gravkan11nare funnit balar med rigg och 

i'tror. Och på elen upplysande skeppsbild, som seelan 1 92 :'. 

iir ldncl fran Brandskog i l:pp land (fig. 12), framställas lw

~ätlningsmiinnen kavandf' med padcleHu·or. Emellertid iir up-
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penbart alt, än'n under antagande alt hällrislnin~sskeppen 

d terbilda eller symbolisera dåtida fn r tyg, framdrivnings- ocl• 

manöYermedlen, som i Yarje fall hloll: äro detaljer , saknat lw

tydelse för bildernas syflc och därför, möjligen i tydlighetens 

intresse, uteslutits . 
Skcppcns stympning med m·seende pa segel och åror 

motväges i viss mi\n av olika slag av dekorering, som m est 

berör stävarna, m en också utgöres av utombords aubragl a 

sirater. Hit kan möjligen också räknas den mystiska släde. 

varpå m [mga skepp synas vila och som motverkat deras <'l' · 

kännande som farlygsbilcler. Kumera råder väl knappast n a 

Fig. 12. skeppsristning funnen viu Brandskogen (Boglösa), U pplan d 
( eftrr Teknisk Tidskrift 1925). 

gon tvekan o m, att denna släde uttrycker skeppets boltenlinj• ·. 

Detta framgår därav, att den har en omedelbar fortsättni n !., 

i sporren (fig. 12) . l\1ånga bilder anl)"da en hea1(tansvärd sji"1 

kultur, exempelvis Branclskogs-skcppcl med sina karaktöri s

tiska djurhuvuden. Sannolikt voro sådana prydnader •·.i 
'ardagsvara. Troligen lösa, uppsatlt's dc vid sä rskilda till 

fällen då det gällde atl imponera. Den isländska Landnam n

bok omtalar, att sedan hednatiden det var plägsed, att l i 

föra h övdat skepp i hav och alt ~llmi n ston e innan man koJ 
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i landsyn nedlaga even tu ellt uppsatta djurhuvuden, ty man 

nalkades ej hemmets lmst med gapande huvuden, cll~r som 

det också uttryckes: m ed grinand e trynen, för att ej skrämma 

Jandvättarna . Hällristningsartisterna ville naturligen för så

v~il del! avl idnes som de efterkommandes skull framställ a 

skeppen i största möjliga prydlighet, vare sig nu det skedde 

m ed ledning av lösa eller inbillade dekorationer. 

Bilderna äro skäligen skiftande, och man kan ej heller 

rimligen begära, att exempelvis en skinnb<'it, en urholking el

ler ett byggt köpskepp skola i bild likna varandra. Bilderna 

kunna dessutom ha tillkommit med stora mellanrum i tid och 

i en äldre tavla senare tilltigg gjorts. Olika skulptörer hava 

varit påverkad e av olika maner och temperam ent. l\Ian teck 

nade utan skala och vinkelhake. Med de små hållpunkter , 

man har för bedömandet, är det sålunda vanskligt att draga 

avgörande, nautiska slutsatser, men n ågon terräng hör dock 

vara att vinna. 
Huruvida hällristningsskeppen i vissa fall inspirerats av 

skinn- eller videbåtar torde vara alldeles omöjligt att yttra 

sig om. Så vitt man kan döma, hade sådana icke ett så 

representativt yltrc alt de, psykologiskt sett, Himpade sig för 

ifrågavarande bruk. Man får ju nämligen antaga , att sådana 

~kepp ristades endast efter stormän , kanske hjältar. Och även 

om den döde i livstiden icke tvekat att exem.pelvis vid fiske 

begagna sådana farkoster, ~ir föga troligt att han för sin vär

dighets skull velat göra sin entre i en förnämligare omgiv

ning sittande i en sådan båt, om han Httt välja och kändP 

n ågot ansenligare fartyg . Sannolikt föredrog han i så fall en 

prydlig urholking. 
Ovan har anförts, alt urholkingarna skilde sig fnl.n dc 

byggd a h<ltarna därigenom att dc saknade den ovala form en 

och språng. llii.llristningsartisterna tecknade eiHcller tid sin :1 

skepp icke i plan utan i profil och det ~ir att förmoda, att 

för dcn1 dl' bada typerna skilde sig huvudsakilgen därigenom , 

a tt den hyggrla hålen låg Hittare på vattnet än urholkingcn, 

var jii.mlc- rl'lingslinjen fr(m båtens mitt synt Ps höja sig m o l: 
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. 
,tiivarna , och Yid haten s iindar siivtil kölen som de översb 
bordläggningsgangarna syntes st6iva uppat. Del är troli gt , 
al t arti sten d~inn· bibragll's elen förestii Ilningen om dc lwgwcu 
fart~·gen. alt sLlnunas rundning forisattes nwcl en lik nande 
rundning under \·attenlinjcn , oaktat de hvggda fartygens ho l
lenlinje vid denna tid i verkligheten oftast eller alllid tordl· 
nu it rak. å tminston e milt under fartygeL l\lan f inner sam
ma missuppl'uttning pit bilelen av det gottländska skeppet fr~1 11 
Ardre (fig . JO) orh p a fartygsbilder från antiken. C'xempclvi -; 
p~1 skC'ppshildl'r fran kretensiska sigillstampar. E n urholkin g. 
karvad ur en i dt~ t niirmasle cYlindrisk stam , kunde ej fa (':l 
'-<~dan rundning. :\la11 kan ju n ~i mligen knappast ens som 
tankeexperiment för<:'sliilla sig, alt , av önskan all giva urhol
kingar <.;prang. sådana holkats ur lagom krokiga lrästammar. 
cnwdan bålarna i sa fall n aturligen fall för lågt fribord m id · 
~.kcpps. Där~'mot iir sannolikt , all nordbon i likhel med n u
lida folk i söderhavet förs[q.( pirogerna med fasta eller lö-;n 
stänkbord, Yarigcnom relingshiijden a llt efter omständiglw 
lcrna kunde öka:-: Yid batC'ns ändar ellPr på sidorn a. O!iklw
len ernellan urholkingar och byggda bålar var sålunda redall 
1 fornliden antagligen något utsuddad. 1\Ien teoretiskt sell 
borde de bilda typerna givit askådaren olika intr~·c k - sli1n k 
borden nH·o antagligen ej alltid uppsatta - urholkingen li!-- 
gam1e l ~1 g t på Yaltnel. och frnmtr i.idande som e;ll mera elle r 
mindre hrell , rakl streck och den b)·ggda bålen , med svän gd 
•l'linosJinJ·e svaot pilminnande om (' Il snäcka. som ju ocks ~i . n ' . n 
blivit IH.:> ni.lmning för ett s{tdau t fartvg. i~ tl mem eller mindn· 
brett, rul,·t slrcck m ed l>enwrmingsslreck och euenlucllt rcs/ 11 
sliiuur (fig. :~ och -± ), /.;((n sdlund(( untug(ls lörestiillrt en u r

hn/l;ing. 
0.ll'n här förekolllnwr s?.kert omfattande undantag fr :11 l 

denna regel. beroende pa teckningssättcl eller den teknik. slcn -
]1ll"·"aren ·1nvän l På " rund av \)addlin!!en kan vara all för-n;:").._ .... . ~ ~ 

moda , t.ll Brandsl,ogs-skcppet i.ir en urholking: reling oc h 
bolten ii. ro ä ven parnllella. i\'len farL)·gskroppen i'ir kor l och 
fyllig som p ~l ett däckat, byggt fartyg. Troligen ä r far t~·g '.'l 
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tecknat för kort ; och så ligger det ej nedsjunket i vattnet, 
utan framföres fritt i luften . Ett annat undantag kan förc
Jwmm~< beträffande sådana b~'ggda bålar, vilka liksom Hjort
.spring-bålcn , inte had e nagot egentligt sprang och so m franl 
:,tällda i bild icke kunna synnerligen avvika från urholkingar. 
Och sh1Lligcn kan tänkas, att somliga artister vid framställan 
de av hyggda. runda fartyg begagnat s[tdant m a ner, att d c-t 
sammantaller med bilden av en kort och fyllig urholking 
(Brandskogs-skeppet). Då det runda skeppet framställts 
genom inhuggning (knackning) av de konturlinjer , som be · 
t eckn a relings-, stä v· och bottenkon turerna, framträder skepp~, · 

kroppen såsom en fyrsidig skPlettfigur. Men då, såsom san
nolikt synes vara, andra ristare ej blott inknackat ytterkon
t uren, utan därefter bortknackat ytan inom ytterkonturen, 
och avtryck tagits av denna figur , framträder (len ej skelett
artad , ntan som en utfylld , solid figur , eller som ett brett, 
rakt eller höjt band. Om den raka bilden i så fall förestäl
ler en urholking eller ell fartyg av rund t~· p , kan avgöras en
dast genom andra omständigheter. 

Det förefaller sannolikt, att artisterna velat skilja mellan 
runda och lå nga, byggda fartyg, som givetvis tedde sig ganska 
olika för ögat. Framsti:i.llt med hällristningstidens primitiva 
uttrycksmedel skulle detta lämpligen kunnat ske genom att 
be teckna den långa, byggda l>åten genom en mera ell er mindre 
/ytlig båglinje sdsom å /ig . 5 och det rune/a /nrtyget genom en 
au stävar, J..:öl- och relingslinjer ( cliick) om/ottacl larlygskropp, 
såsom fig. 6- 9. Något bevis för att en sådan systema
lik tillämpats kan ej anföras. men sådana typer förekom
m a dock talrikt. Bilden å fig. 8 skulle i sa fall före
~ l älla ett byggt fartyg av rundskeppstyp. Jämföres denna 
bild med bilden av skeppet fdn Ardre (fig. 10) eller med 
hilden av ett av \Vilhelm Erövrarens skepp en ligt Ba~·eux.

lapeten (fig. 11), är likheten icke slående, beroende pä den 
linderliga st iliseringen. Likväl lär det bli svårt alt komm a 
ifr:nm, att del i stort sett är ungefär samma typ och samtidi:;t 
hen ungefär den kiipskeppstyp, som för 2,000 år sedan hru-

Tidskrift i SjöväsendeL 35 
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kad •2s i ~ledelhavet. Beträffande \\' ilhelm Erövrarens J'arly ~ 
må i fö rbigående erinras, att det Yisscrligcn för drakhuYutkn . 

men att det i sjäha verket ~ir elt segelfartyg. Alt dc skepp 
som i likhet med fig. 8 frarnsti.illas med skeppskroppen inn \' 
slulen av två jämlöpande buktiga linjer, föreställa diickad1' 

far ly[-( stödes därav, att ombordvarande personer ibland f'ra m 

slällus såsom stående på däcket, medan dc cxempclYis : 

Brandskogs-skeppet framställas stående på bottnen av hHI \'

gct. Aro däremot dc omslutande linjerna jämlöpande 111l' ll 

raka , så som i fråga om fig. ö, 7 och \l , finnas sannoliklwl (" 

för , alt bilelen också kan föreställa en urholking. 
Likheten emellan ett byggt roddfartyg och en mera elk •· 

mindre fyllig håglinje (fig. 5) kan icke heller si.igas vara sii t
clclcs p åtaglig. Men om man tänker sig Nydam-båtcn (fi~·. :..! 

Jjr,-oandc i vatten och sedd ri.itt från sidan och från något a Y-
::>t> 

stånd, bör den, psylwlogiskt sett göra intryck av en huk ti g 
linje, 11ngefär som skeppskropparna på en del hitder av 111 i

noiska skepp (Köster, >> Das antike Seewesen » s. 62). I f r; :

gavarande minoiska fartyg förefalla att i somliga fall ligg,: 
lägre, i andra fall högre på vattnet och sålunda m.öjligen fö n ·

ställa dels rodd- dels segelfartyg. Flertalet av dem och dära\· 
alla , som ligga lågt p Ct vatlnct, framvisa åror. De, som sak tJ.t 
åror och sålunda kunna förmodas föreställa segelfartyg , ligg:: 

däremot högt på vattnet, så som man kunde ha anledni 11~ 
vänta. Ett Izällristningssk epp, j'rwns tiillt genom ett kort oc h 

lJrell, nerlätbuktat streck, föreställ er sannol ikt ett byggt }'url WJ· 

mecl för eträde för ett däcknl sådant, medan ett kort och bre/ ' 

rokt streck hm ge unleclning misstänkrt även en urholkinu. 
En karaktäristisk åtskillnad emellan långa och run d~\ 

farlyg låg däri , att de förra vanligen - på den tiden 111 ~1-
hända alltid - roddes, under det att dc senare seglades. Oc h 

dtcrsom bemanningsstreck hörde till ingredienserna i hii\1 -

r islnino-slekniken kunde denna åtskillnad, oberoende av fran: · 
b , 

ställa n det a v åror eller segel, givits uttryck i hilderna gen o!l1 

användning resp . uteslutning av sådana streck. För en 11-

tomståendc hetraktare tedde sig det långa skcpprls rod -
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dar.: \ · ~il sy1~~iga. uneler det a tt del byggda, runda skcppch 
hesattnl!lgsman mestadels Yoro dolda bakom relin.ra 1·11 •1 -\lJ+. 

{> be. c. • ~ l 

sa borde pa roddskeppen roddarna ha uppradats un"'cl'iir så-
l" b ::;om pa tg . :3- 5, men bemanningsstreck i allmänhet ej före -· 

komlllit på runda fartyg. Detta hack varit ett verksat~rt m c
del a ll skilja mellan långa och runda fartyg. 

Alskilliga bilder ge intrvck av att vara oavslutade. Far
tyget har l'xcmpclvis nedhuggits i h ii llen , men bemannings

strecken Ju~ endast ofullständigt nH•dhunnits . Vid granskning 

av bcmannmgsstrcckens förekomst å en del bohusländska rist 
ningar , som förefalla att vara avslutade, har befunnits, aH så

dana skepp. som kunna antagas föreställa urholkingar (fig. :-1 

och 4) med ta undantag alltid ~iro försedda med bemannin"s
s. trec k och sålunda i det a vscendel överensstämma med ~:Id 
som enligt det ovan anförda kunde vara att vänla. Sanno

likt hygg,da :·oddskepp (svängda, men låga på vattnet, fig. 5) 

a ro nr k sa, sa som man kunna t förvänta , i regel försedda .med 
bemanningsstreck , dock c11dast i proportionen tre bemannade 

för vart .obemannat. Beträffande sannolikt runda fartyg äro 

dc, som Jram~.tiillas med bemnnningsslreck , ungefär lika många 
som dc, som aro utan. Bemanningsstreck förekomma salunda 
likv ~il ~)å ett förhållandevis mindre antal sådana fartyg än på 
sannolika urholkingar och långskepp , vilken iakttagelse kan 
sbigas peka i rätt riktning. 

_c Enligt ovan anförda fördelning av hällristningsskeppen 
I1 a dc tre grupperna: urholkingar , byggda roddfartyg och 
byggda segelfartyg, skulle l'lertalel bilder föres tälla Jwoo·cla 

l ' . Ob 
s:ge :artyg (runda fartyg ) och bland dessa senare skeppen pft 
n stnmgnrna vid Hägvide på Gottland och i Kiviksgraven. Och 

enär dessa ristningar daterats till bronsålderns 2. ~criod (1550 
- - 1300), skulle den runda fartygstypen sålunda kunna varit 
känd i norden samtidigt m ed tillvaron av Egyptens 18. dv

J: as ti . Givetvis kan man ej uttala sig om , i vad mån såda;1 ~1 
far tyg voro brukade av nordborna själva , men då dessa emcl

l:nät fingo besök av sjöfarare från södern, kommo <k med 
saclana f:::rtyg. Det kan Pxemp<'lvis icke råda n<lgon tvekan 
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om, att, då Pytheas från Marseille , antagligen p å ett fenikisk t 
fartyg, omkring 320 f. K. besökte norden, llnn därvid fiinl u
cl es på ett sc9cllortyg rw rund typ , icke på ett ldngskcpf! eller 
e n u r Jwl b ng. 

Förh:.tllandena äro emellertid för flytand e för att m l'd 
giva uppdragande av skarpa gränsl injer emellan hällristning. 
urnas skcppstyper. Man känner ej artisternas förmåga a\ 
observation ,ej den samvetsgrannhet, vanned dc gått till u ! 
lörandet av sina hilder. Dc nautiska deta ljerna äro i v~i.sen t 
Jina avseenden utsuddade, m en dc dekorativa detaljerna fö r 

v ~ Lärkta . På den byggda båten utgjorde de högt resta shi-
nn·na 

111
cd »knorrar» eller djurhuvuden en organisk forts ä tt

ning av den byggda sti.iven. På urhoikingen hade en sadan 
stäv icke n ågo t organiskt berättigande. ;\len a lt döm a ~'' 
Brandskogs-skeppet användes elen likväl för att förstärk a in
trycket, och beträffande Brigg-b[, ten finnes ett spår, som j)\k~~r åt s::unma h å ll. Fiir övrigt kände sig artisten otvinla k
tigt oförbindrad att svänga till m ed en stäv, i den mån erfel,-

len fordrade. 
Stävarna likna ofta snablar. l fören äro dessa snahLu 

oftast tv[l, ibland tre. Och i aktern förekommer ofta antydall 
om ett från kölen eller boltenplankan utg [wnde utsprång . son1 
pelwr akteröver, ofta snett nedåt. Den understa snabeln i 
fören betecknar antagligen den. sporre, som enligt iakttagels~· r 
vid Bjorlsprin.gkobhcl och t\ydam och enligt långt senare hd 
der av angelsachsiska fartyg fordom svncs ha brukats pn Jn r· 
tyg i norden . Att sådan sporre skulle ha kunnat förckom m:l 
i h åda ändarna a v fartyg , kan förklaras med ett utta land c ~l,. 
Tacitus om svion ernas fartyg , som blivit så uttvtt, att d c;, ~•

1 

farlyo- paddbdes m ed vilken ända främst, son1 för tillbikt 
. b l !Jäst lämpade sig, på grund varav del sålunda var ~indam a ~-

1·nligt , att d e förde sporre i b åda ändarna. ~len det förefaller 
osannolikt, att den skulle hava rest sig så högt över vattn l'l. 
,

0111 
hilderna antyda. Den gör det ej hell er på bilderna av 

angelsachsiska fartyg. Ej h eller är troligt. alt den förckonl . l . o o d 'lll'\ akterut pa byggda segelfartyg och 1 synner 1et CJ pa sa ' '' 
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:~om even tudll f()rdc roret i skeppels mittplan. Lik väl förc 
faller det , som 0111 sheppcl på bildstenen vid stenkyrka hade ~pm-re akterut. Hällristningsbilderna antyda enda.st undan
tagsvis sporr•2 eller snabel utg~1endc fr ån undervattenskroppen 
~tklerut. Denna iaktlngclse kullknstar icke förmodandet , att 
l t[llar av Hjortspringt~·pen förd e snabel i endera ändan. be
roende på vilken ända. som g,jordc tjänst som förstäv. Då ar
tisterna i somliga full försett sina skepp med tre snablar i 
:-ammG iind u, torde minst en av dem ta betraklas som tom 
delwralion. Genom hicillristningsskcppen ha vi emell ertid Pr
hållit antydan om, att man i norden för några år tu senden se
:lan kan ha brukat snGblar och sporrar p å skepp. visserligen 
• vard agsbruket ;tntagligen mindre Yidl\ftiga än de krume
lurer, som ibland förek omm a pa hild erna och som icke kunde 
lämpa sig för sjöbrll k . 

Det utsprång fr;m undervallenskroppen akterut. som fö-
rekomcr på en del bilder (fig. J. 7 och \:l ) . syftar i somliga 
fall antagligen p å en styr åra eller något slags roder. l\Ien dJ. 
på Brandskogs-skeppet och andra skeppsbilder av samma typ 
undervattenskroppen synes 11tdragcn akteröver och slutande 
med en tvär admggning, är det ej troligt, alt detta antvder 
ett roder, även om utseendet pa bilden tyder därpa. Sa~no
likt hGr man här Gtt göra m ed en aktcrstävform , som var ka
IakHiristisl' fö r vissa urholkingar. Det är vanskligt att ut
tala s ig om styranordningarna på hällristningsskeppen . Det 
förefa ller som om dc personer, vilka ristat skeppen, hava sak
nat insikt i dc nautisk a detaljerna och d~irför missförst:'\.tt dem. 
De östgötska ristarna synas emellertid m era än dc bohusläu
sku hava intresserat sig för s tyranordningarna. Bilderna av 
flera östgötaskepp inge föreställning om, att det kan vara fr :'t
ga om fast ror, ej om en åra anbragt vid styrbordet . 

l jämförelse med dPn b~'ggda håtPn verkade urholkingen 
an tagligen oansenlig. Man får nog icke föreställa sig dc 'ur 
holkingar , som brukades i norden för 2,000- -! ,000 <tr sedan, 
såsom s tående i klass med cxempchis nutida kanoter på Ce
lebes, s0m k u n n a framställas med moderna redska p och som 
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brulws under Yäsentligl gynnsammare klimaliska förhall n 11 _ 

den. Den noreliska urbolkingen var troligen i regel ol~·mpli1-, , 

groft tillyxad och låg antagligen, bemannad och lastad, djupt 

i vallnC't, såsom om den legat i marvatten. Sedcl på ,·altiwt . 

lämpade den sig därför mindre väl för elen skulpturala konsten . 

f'huru den gjorde sig utmärkt, då den liksom Brandskog~ 

~keppet framfördes i frihet. I varje fall förefaller det som on 1 

artisterna, sedan dc lärt känna den byggda b~ltcn, skulle h a 

föredragit att modellera sina bilder efter den. Orsakerna till 

~tlt dessa bilder i vissa avseenden blivit svårförståeliga h nr 

;edan vidrörts. Därutöver kan vara lämpligt att yttra nagra 

ord om en teori, som framställts i >> Fornvännen » och kansk 1• 

jusl på grund därav vutmit viss tilltro , att skeppens bottPn 

linjc skulle föreställa en ulriggare. 

.Men varför just en utriggare? Utriggarens ändamål iir 

alt motverka krängning, huvudsakligen under segling; lll <'n 

den har kommit till användning även på kanoter , som cnb:nt 

rotts, dock troligen endast pft smärre sådana. De byggda h.t 

tarna äro på grund av sin form så pass sjösäkra, att, vare si!-; 

dc ros eller seglas, dc ej äro i behov a v utriggare, så vida P j 

Je överriggas. Från historiens gryning ända till medellidens 

,,enaste århundraden förekom i västerlandet huvudsakligt- il 

knappast annan rigg än en mast med ett i förhållande till far 

tygets storlek litet råsegel och aldrig utriggare. Att då lihiil 

här i norden uneler avliigsna tider skulle ha förekommit något 

eljes okänt överdåd med a v seende på segelföring ~ir knappast 

troligt. Vikingatidens byggda fartyg , lå nga såväl som run da. 

tillhörde typer , vilka kunna tänkas representerade bland h iill 

ristningsskcppcn ; men de begagnade aldrig utriggare. S0111 

nu övervägande antalet hällristningsskepp och i synnerhet d•' 

som äro försedda med s~tclan släde, som kunde misstänkas f t'• r 

att vara en utriggare, alla kunna antagas föreställa byggda far

tyg, kan för deras del frågan om utriggare helt avkoppl as. 

Holkade fartyg (kanoler) kunde vm-il i behov a.Y utri ~

garc - om dc seglats. :.Jen funna urholkingar förete ej an

ord ninga r för segling. Dåremot förekommer på Brigg-halen 
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och andra saclana båtar hål i sidorna, som skulle kunna. hava 

varit använda. för fastgöring :l\' utrigga.re. mf'n också för 

s t~inkborcl eller annat. Sannolikt är, alt man nöjd e sig med 

alt ro urholkingarna för att undvika risken a,· st>g!ing och fär

dades över öppna vatten endast vid gynnsamma förhålland en. 

Dylik försiktighet iakttogs ännu under vikingatiden, oaktat 

man då förfogade över mera sjösäkra rocldfartyg. Att i vår 

i id utriggare användas i förbindelse med orientaliska bvo·uda. .. \.")\.""') 

eller holkade båtar hör kna.ppast tillmiitas någon inverk:m 

på bedömandet av de farlygstypcr, som för omkring 3,000 år 

!-,Cdun förckommo i norden. Miljöerna och själva människ or

na voro allt för olika i orienten och norelen för att inbjuda 

till tro på likformig bå tmaterieL .i\Iähäncla skulle ett försök 

visa , att utriggaren alls ej passar i dc nordiska. fan·atlnens 

krabba sjö. Att ulriggaren ännu sporadiskt förekommer i 

nordiska inlandsfarvallen betyder föga m ed hänsyn till öppen

f•jöbruk för :1 ,000 år sedan, såvida något sammanhang ej kan 

styrkas. Att släden (utriggaren) är att uppfatta som bolten

linje (bottenkonlur) är ofrånkomligt, då kölplankans förläng

lting å Hjortspring- och Nyelambåtarna sammans tälles med 

det s ii tt , varpå Brandskogs-skeppet är teckna t. ävensom med 

brukligt teckningssätt i södern uneler antiken. 

Beträffande sådana bilder, där skeppskroppen är fram

s tälld såsom en fyrkantig figur, hava relings- och bottenkon

turerna ofta förbundits genom raka tvärstreck (fig. 8). Dessn 

~!red: föreställa sannolikt ofta stöttor em ellan utvändiga. berg

hult , vilka ofta brukades uneler antiken och medeltiden. I 

::mdra fall, såsom il fig. 7 och 9, äro strecken troligen att upp

fatta som yttre dekorationer. Inclf' lning m ed parallellstreck 

förekommer på en skeppsbild å en vas från omkring år 1,000 

f . K. ocli funnen i Pylos i i\Iesscnien (!\öster. >> Ant. Seew >>, fig . 

18). Många skcppsbildcr, i synnerhet i Östergötland, Yisa att 

skeppen voro utvändigt dekorerade med geometriska. figurer, 

ringar, streck, spiraler. 

Trots vad som kan va.ra att erinra mol det s~itt, varp :"t 

hällristningsskeppen tecknats, torde dc likväl vara väl så ve-
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derhi1ftiga och begripliga som åtskilligt i fartygsyäg , som i 

vår tid presteras såsom modern konst. Och otvivelaktigt h n

ya de en del att förtälja angående de fartygstyper , som vi d 

tiden för teckningarnas tillkomst voro kända eller förekom 

mo i norden . Sannolikt vore det dock förhastat, att aY dessa 

bilder draga slutsatsen, att under brons{llclcrn norelen skull• · 

hava varit hemort för en specialiserad och högt utvecklad 

skeppsbyggnaclsinclustri . För nordborna s färder och fejder 

slöjdad es nog ofta ur holkin ga r och byggda ro d db a tar ; m en 

den tvp , som oftast förekommer på hällristningar, ger intryck 

av att föreställa det diidwclc fartyget , och det saknas skälig 

anled ning att tro på någon omfattande produktion av sådan a 

fartyg i en tid av outvecklad handel. Frftn södern kom an 

Lagligen till Skandinaviens v~is tsida då och då främmande 

>. prospectorS >> i egna, dä ckade fart~~ g för att söka bcrnstcn. 

ambra eller malmer, troligen m edförande några bytesvaror, 

såsom brons, salt eJler kryddor. Till Östersjön kom sannolikt 

käncrlomen om den byggda hålen genom resande , som hinJats 

landvägen genom Europa. 

Därest det under 2. förkristna ftrtusend et förekommit in 

hemska diickade fartyg i Östersjön , borde det varit företrä 

Jesvis hos invå narna på de stora öarna, särskilt p å Gottbnd , 

därför att denna ös förbind elser påfordrade sjödugliga fartyg . 

Och, att döma av gottländska bildstenar, förefaller troligt a tt 

gollländnin garna också tidigt förfoga t över sådana. Men sä

kerhet finnes ej. Ty åtminstone under vikingaliden voro v~'l 

ra förfäder ibland bekajade av en lwuservatism . som ej väjde 

för praktiska skäl. Gottlänclningarna cleltogo nämligen då i 

den svenska ledingen, och delta med för gottländingarnas vid 

kommande så pass olämpliga fart~' g som rodclsnäckor, i stäl 

let för att de borde huva mobiliserat knarrar , som den tid en 

ofta brukades i privat viking och som hade vissa företräden . 

De gottländska snäckornas säkerhet synes dessutom fordrat , 

utt de rodd es över havet. Det hände sålunda ibland , att vrid

rets makter hindrade, att de fö rdes över till rendez -vous plat

sen Yid fastlandet. Sådant var förutsett och i anslutning där-
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till s tadga t, att, sedan h:clingsmanskapct under viss tid fåfängt 

a v va k ta t gynnsamt väder för överfart, deras ledin g sa klöst 

lmncl e upplösas. Här fö relag sålun da ett uppenbart missför

h åll a nde m el lan m å l och m edel. Skulden härtill låg väl dock 

icke hos gottländingarna själva, utan snarare hos n<igot a lltför 

by61kratiskt betonat, sjösakkunnigt biträde hos Erik Väd er

hatt eUcr Erik Segersä ll , båda som bekant varmt intresserade 

för sin Lids sjöförsvar såsom medel att skumma rik edom av 

have t. 

Det är väl sannolikt, att det religiösa bruk , för vilk et häll

ristningsskeppen äro elt uttrycksmedel, förts till våra förfäder 

genom någon andlig st römning utifrån . Samma strömning 

har a ntagligen också medfört de första ristare, som här utön1! 

sådan bildkonst. Dessa ha hitfört det sch ematiska sättet a tt 

teckna fa rtyg, och hava mabända tecknat typer, som på deras 

tid ii.nnu icke förekommo i norden. Vare sig det byggda far

tyge t h rir blivit k ~int lXt n yssnämnda eller på annat säLL, sy

nas de byggda, högbordiga, däckade fartyg en med högres ta 

slävar hava slagit li vligt an på nordbornas fantasi och såsom 

symboler för det äcllastp i fartygsväg efterbildats i deras häll 

ri stningsskulptu rer. 

P. Doll /gr en. 
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Några ord om bildtelegrafering och dess an
vändbarhet i sjökrigsföringens tjänst. 

I slutet av sistlidne mars månad m eddelades i pressen, 

att Telegrafverket anskaffat en anläggning för bildteleg rafe

r ing, den första i sitt slag i vårt land. Inom vissa andra län

d er har emellertid bildtelegraferingen gjort sin praktiska de

hut för flera år sedan och uppfinningen är ingalunda av sil 

färskt datum, som man gärna föreställer sig. 

Tanken att överföra bilder , skrift och dylikt är tvärlom 

a\' ganska gamm.alt datum. Redan l 843 fick skotten Alexan · 

der Bain patent på e tt sätt att överföra enkla bilder m edels t 

användande av tdegraflcdningarna, och några ftr senare kun

de engelsmann en Bakeweil uppvisa praktiskt användbara re

sultat av den märkliga uppfinningen. Det var emellertid förs t 

i hörjan av ] 900-talet, som bildtelegratien tack vare ~~'s ken 

1\orn blev en faktor av praktisk betydenhet, och från den ti· 

den (l 902 ) kan man ocks:l. säga , att den moderna bildtclegra

fi en r äknar sitt ursprung. 

K~illor: 

Tr å dlö s bi.lclt c i('g ra .Cc ring av Wil h. Ax :son Linclhrrg. 

D i l el t r l r g r a p h i r av A. Korn. 

DrahtJ ose T elegraph i (• a\· J . Zenncck .le R. Rukop. 

Yissa in- och utländska tekniska tidskrift e r. 
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~umera existerar elt internationellt bildtcl<:·graferingsnät, 

vars europeiska central för närvarande är förlagd Lill Uerlin 

m ed anslutningar till London, Paris, Rom. l\Ioskwa. \\'ien, Kö

penhamn m ed flera shicler. Bildtelegrafering m ellan E uropa 

och Förenta SLaterna snmt Syclamcrilm har pågått seelan ett 

par ar och pa telefonledningar 1\ew York- Chikago- San 

Fransisco utfördes dagligen bildtelegrafering r edan år l 925. 

I dagspressen och i olika tidskrifter uppdyka då och d:"t 

artiklar beriirancle , fjärrseend et>> eller televis ionen. vari förc

>'peg las oanade möjligheter till en ökad intim kontakt männi

skorna emellan, i stort sett oberoende av avstånden. Liksom 

radiotdcfoni cn nullH.' ra medgiver. aLL man kan utväxb samtal , 

d. v. s. uppn[t t' n slags akustisk kontald på jältedistanser , s:l 

skall televisionen medgiva ell samtidigt uppn åend e av optisk 

kon la k t. 

Ar det d:t någon skillnad mellan bildtdcgrafi och Idevi

sion '? Ja, en högst avscv~ird sådan, som gör , att man noga 

bör å tskilja de bada begreppen. Bildtelegraficn omfallar ett 

r edan tekniskt och praktiskt väl löst problem, som a\·ser 

konslen att p[t en relativt lång tid, som vanligen kan diknas 

i minuter, överföra orörliga men väl nyanserade och detalj

rika bilder från ritade, tryckta eller fotograferade originaL 

Televisionen eller del egentliga fjärrscendet däremot innebär 

att på visst avstånd göra rörliga bilder s~'nliga i praktiskt ta

get samma ögonblick, som dc försiggå. Och detta problem 

i sin tur ioir ännu så länge så långt a vlägset fr å n en praktisl.:; 

lösning, att de t i stort sett kan hänföras till , om också icke 

precis den djärva fantasiens , så dock de hittills ouppnå dda 

c•nslmingarnas omr{tde. Erkännas måste dock, att det febrila 

arbe te, som p å många håll bedrives på lösandet av fjärrseen

dets problem, m å hända ~å småningom skall leda till fragans 

fulla klarläggande, m en ännu föreligga inga sådana resultat, 

att man t. ex. kan göra sig förväntningar på att inom en nära 

framtid få bevittna en te levisionsföreställning i likhet med vad 

man nu kan göra m ed en biografföreställning. 

Hur stor skillnaden är mellan förutsättningarna flir bild

telegrafering och tel eYision framgå av följande. 
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Antag, att det gä ller att p{t telegra fisk väg överföra en 

fotografisk bild av sa mma format som elen nuvarand e bio

graffilmen, d . v. s. en bild av storleken 18 X 24 millim eter. 

~öjer m an sig då m ed a tt uppdela denna bild i rutor m ed en 

fjärdedels millimeters sida , så kommer bilden att inneh ålla 

4 X 18 X 4 X 24 = (),9 12 sm å kYadratcr , av vilk a somliga äro 

ljusare och andra m örkare. All a dessa skola var för sig ::tY

telegraferas m ed sin relativa ljuwalör till mottagarstati onen. 

Använder m an sig av e tt elektrom agneti skt r e li:i , som tillåter 

en hastighet av c:a :wo tecken per sekund, sa erfordras fiir 

telegraferingen av bilden en tid av omkring 2:~ sekunder. 

För att det mänskliga ögat skall uppfatta en bild , SOlll 

är kontinuerligt rörlig och icke knyckig , erfordras att n iit 

hinnan mottager c:a lG på varandra följande rörelsefaser pPr 

sekund, vilket också ä r den t a kt m ed vilken biografbilder 

( 18 X~± millim e ter ) van 1 igen köras. O m nu varje dylik bild 

enligt vad ovan visats inneh åller 6,912 element , komma 1 () 

hilder följaktligen att hesla av 110,592 sm årutor, vilka alb 

skola överföras på en sekund fö r att en rörlig bild skall er

hålla s. 
På samm a tid som den förut omtalade bilden avtelegr~ 

feras, el. v. s. omkring 23 sekunder, hör sålunda , då det gäller 

lele ,·is ion , 2~~ X 110,592 = 2 , 54:~ , 616 bildelement överför as. 

Sk illnaden m e Ha n i förra fallet (bilcltelegra f i) e :a sju tu s m 

och i d et senare iallet (television ) c:a två och en halv millio

ner bildelem ent pä snmma tid , hör giva ett klart begrepp om 

~Jtt det här rör sig om två vitt s kilda problem, av vilka det 

senare erbjuder oändligt m vcket större svårigh eter än det förra. 

Konsten ntt telegrafera orörliga bildt'r har nu också nått 

en sådan fu ll iindning, att dc erh ållna r esttltn ten knappas t 

k unnn skiljas från vanligt gott illustra tionstryck, uneler det 

att man hittills enelast lyck a ts överföra små, delaljfattiga och 

jämförelsevis olyd!iga rörliga bild er , d. v. s. televi sion i egen1-

lig mening. 
Vill man tränga in i fjärrseendets m~·s terium , 

ler tid bildtelegrafien ett lämplig e tapp på vägen . 

u t gör <'mcl 
Gcnom stu -
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die t av densamma komm er man svarigheterna m på live t och 

mycket, som fran börja n förefa ller dunkelt och svarfa ttligt, 

framträder så småningom i ett allt klarare lju s. 

Här neda n skall nu antydas Jl rincip enw för bildtelPgra · 

fering, varv id efterstriivals aH göra fr a mställningen så lättfatt 

lig ~om möjligt utan {tsiclosiillande av nödv~indigheten av att 

de ledand e principerna bli\a kla rlagda. Fig. 1 visar sch ema

tiskt c·n dylik anläggning. 

Fi g. 1. 

Siindnren (till vii. n~te r ) såvä l som mottagaren består i hu

vucbnk av en bilelva ls eller trumm a och en ledarskrm·, ulmed 

vilk en en mutter m ed. ett stift kan förfl~' tta sig i sidled, d å ap

para terna äro i funktion. Genom kugghjulsväxlar drivas 

dessa av var sin motor. \'id sändurva lsens ena ända finn e-; 

('n m e talli sk släpkontakt , som lätt berör densa mm a . 
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Mottagar ens skrivstift påverkas av en elektromagnet. vil 

):.en kan låta s tiftet antingen släpa mot trumman el ler lyft:l' 

upp ifrån denna . 
t:nder gangen glida slitten i hori sonta lled utm ed Yalsarna 

och rita pet grun (l av dc~sas rotation en skruvgänga m ed m yc

ket. liten s tigning , exempelvis 0,3 millitncter. T~inkcr man si !.; 

valsen uppk lippt i längdrik tningen , te sig alltså dc oJiJ, a varvl'!l 

som parall ell a räta linjer på O)~ millimctrrs avst:l.nd hån var-

andr:-t . 
Vid för kl a ringen aY apparatern as funktion kan man E~m p-

li••en till en bör]·an tänka sig dessa förbundna med varandra " . 
och e;1 s lrömkålla, som framgår av fig. l. 

Antag nu, alt sändar va lsen, som är av m~is sin g , här nd1 

var har fl äckar av isolerande karaldä r. Om såndarstiftet un 

der trumrn::ms rotation löper p å e tt icke isoler a t st~i11c , upp

står tydligen en obruten ledande förbindelse mellan s~röt:1-
kä1lans poler. :\1(Jttaga rens elektromagnet a ttraherar da nt 

s tiflets ankare, som h är igenom lyfter ritstiftels spets frå n 

moltagarvalscn . Påträft"CJr däremot såndarstiftet ett isolerat st~i! 

le på s~indarvalsen, brytes strömkretsen , varigenom mottaga

rens elektromagnet släpper sitt ankare med vidfäslat ritstif t. 

Della sena r e drages då av en liten spiralfjäder ned mot bild 

valsen och ritar en del av skruvgängan. 
Skall överföringen m ellan sändare och mottaga re ske tråd -

lös t kan detla ske i enligh et m ed fig. 2. 
Långst till vänsler syn es en rörgenerator , som alstrar kon 

t inuerliga svängningar m ed ett periodta l av omkring 1,500 ]W 

rioder per sC'Ic Generatorn är över en tra nsform ator förbun 

den med en förstärk a re , son1 tjän stgör såsom m odu lator och 

vilk en i si n tur i:ir kopplad till en sändare , som alst rar elen för 

energiöverföringen erforderliga härv[tgen. . 
Från tra nsform a torn s sekundärlindning gå lednin gar ttl l 

bildvalsens släpkontak t och stift. 
Om man nu antager , att stiftet löper på ett icke isol erat 

stä U e a \' s ~i ndarbilden , kortslutes transforma torn s sekundär

lindning, vnrfiir inga svängningar kunna överföras till hä r

vågsänd::tren , vilk en s;llu n da förblir o mod u ler ad. Tr~iffar st i r 
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tet däremot. en isuleracl punkt p å sändarbilden , f unktionerar 

tran sformatorn och siindaren moduleras av rörgen erato rns av 

sändarbildens isolerade och oisolerade element så att säga styrda 

fr ckYcnc; . l delta b.ll utstråla r siindaren sålunda modulerade 

svängningar , som upp tagas av m ottaga r en. Denna består a v 

en vanlig rad iomottagnrc till vilken är anslutet ett ex tra >> lik 

riktarrön. l detta r ör!> anodkrets ä r anslutet ett helst polm·i

serat rehi, som sluter och bryter en lokal strömkrets, vilken 

i sin tur p[tverkar s j~ilva bildmottagarcn, d. v. s. dennas skriv

magnet och synkroniseringsanordning (se nedan ) . 

Likrif.rlarrÖr 

Fig. :2. 

De frrtu sändaren ulstr[tlade m odulerade sv~ingningarn a 

nppl~1 n gas och försHirkas på vanligt sä tt av radiomotlaga ren. 

varefter sv~in gningarna likriktas och p åverka det polariserad e 

rebels spole. Härigenom lwmmer rehict att åverka den lokala 

s tröm kretsen, vilken slu les och brytes i takt m ed sändaren<; 

m odulerade svängningar, varigenom bildmottagaren s ritstift 

:lverkas m ed påföljd a tt detsamma ritar på motta garv8lsen i 

takt med m otsvarande s tift å sändarvalsen. 

Aihn·dnandet av såväl sändare som mottagare va rier a r 

l1ögst avsevärt m ed ol ika syslem, m en det ovan anförda h ar 

framh ållits för att giva en uppfattning om de allmänna prin · 

ciperna. 
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För att erhal!a goda , ick e sned\Tidna bilder är det a,, 

~törsta vikt att sändar- och m ottagarvalsarn a gå synkront, eL 

"· s. med samma 3ntal varv per minut. Delta har åstadkom 

Illits på flera sälL som b~ir emellertid ick e nånnare skola !w

röras . Det må blu lt anftiras, alt synkroniseringen varit l'l t 

ittomordcntligt svar t problem att lösa. l vissa fall utsänd es 

från sändaren en särskild synkroniseringssignal med vilkl'll 

to talionshastigheten hos si"indar- och mottagarva lsarna kon 

troll eras. I anclrn fall later man sändaren och mottagan'u 

reglera s oavhängigt av varandra genom tvenne stämgafflar , 

vilka pa förhand avstämts till samma svängningstal. Slulli

gcn låter man i vissa fa ll såväl sändare som m ottagare alstra 

dt speciell slag av sv~ingningar. Yilkns frekvens är beroendt• 

;tv bildvalsens rotation . Genom skapandet av interferenssviing

nino·ur som Jio·o·a inom örats hörbarhetsområde och vilk~ls 
b ' - · ~n 

tonhöjd er bliva elt mått på b il dvalsnrnas rotationshastiglwtc r , 

kan man uppna svnkronism. D~·lik uppstår när 0\'annämn cl :l 

interferenssvängningar sammanfalla, el. v. s. ha samma 

lonhöjcl. 

Den bild, som skall avtelcgraferas bör , som förut antytt '- . 

-.ara uppdelad i en m~ingcl elektriskt leda nde och oledan d<· 

dement. Gäller det att överföra en en klare ritning elle r skrift. 

kan m a n på elt metalliskt underlag uppdraga det, som ska ll 

uvsändas , m edelst penna eller pcn~el. 

Ar ctet däremot fr åga om att överföra en detaljrikare bi ld 

exempelvis ett fotografi blir förfarande betydligt mera. kom 

plicerat. Använder man sig av metoden m ed ritstift för al st 

randet av bilden, måste man först fotografera originalet genot 1J 

raster , varefter negativet lwpicras på ett kopparbleck, som 

hehandl:tts med en kn,mgclatinlösning. Blecket skall seda n 

torkas p~t ett dammfritt och torrt ställe , varefter cletsamnw 

skall sköljas m ed varmt volten och åter igen torkas , innan det 

iir färJigt att am·ändas å bildavs~indaren . 

,\m·Linclcr man sig av fotocell och ljusstrå le för bilden -. 
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uls!ranclc (se n edan ). kan negativet direkt bildöverföras var

för förfarandet här förenklas till aU omfatta orioinalet ·· ' f t _ 
. o s o () 

~ra.fcrande samt plåtens framkallande och fixerande. 

:\Jottagarbilclen kan erhå llas på olika sätt, varvid den 

elektrokemiska meloden är elen cnkbste. Densamma skall 

emellertid ej här beskrivas, emedan detta skulle taga alltför 

mycket utrymme i anspråk. 

Å föregående sidor har i korta drag behandlats bildtelc

g.raferingens grundprinciper. l\Ian hänför nu för ticlen olika 

htlcltelegraferingskonstruktioner till trenne huvudon1p1
)er näm -

J' t> , 

tgen de apparater , som upprita elen mottaona bilelen medelst 
• • . t> 

ett nt~tJft , dc konstruktioner, vilka alstra bilden genom på-

sprutnmg av en färgad vätska, samt dc fall slutliaen där bil-
f o , 

~en av ocn .. ljusst~·Me >> ritas » på ett fotografiskt bromidpapper. 

Aven pa. sandars tdan kan man a ntingen begagna sig av ritstift 

eller ljusstråle. 

. En~i.r det skulle föra alltför långt att ingå på ens en täm-

ligen ytllg beskrivning av de viktigaste i bruk varande bild

telegraferingssystemcn , skall denna artikel inskränkas till att 

m ecl. några ord beröra ett av dc modernare svstcmcn nämli

g?n professor Korns metod, varefter några an.tydning~r skola 

givas berörande skillnaderna mellan sagda system och vissa 

andra i bruk varande. 

Till grund för Korns system ligger användandet av foto

cellen eller, som den ock kallas , del ljuselektriska r eläet. Från 

h örjan använde Korn som ljuskänsligt organ en cell innehål-

1ancle selen. Detta grundämne, vilket som bekant upptäcktes 

av Berzclius år 1817 , har elen egenskapen, att det ändrar sitt 

elektriska ledningsmotstånd med den på ämnet verkande be

lysningens intensitet. Ehuru selencellen har förmå()'an alt 
.. . . t> 

overfö ra jämförehevis stor effekt, besitter el en emellertid en 

för modern bildtelegrafering - där sändningsh;stigheten spe

lar stor roll - mindre lämplig egenskap. nämligen den att 

Yara bch~iftacl m ed en viss tröghet. Utsättes sålunda selen 

Tidskrif t i Sjöväsendet. 36 
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. b 1 . . " s ti.rer ick e d en elektri sk a led -J"" tsli "t för en Vl SS e ysnmto , o . . . . . . . . p O ::-> o • • 11· J· f a en till det mot ljUS!Iltensltclen S\ a -ninnsförmagan ogon) IC ~ l o . . . " ·f··· . . "' . , ... . 1. .. •t upl)hÖr CJ h eller lednm,.,s 01 m ,t · rande värdet. Slackes JUSC , t . • • , ;· ' detta avtagande sker m ed VISS tld ,-"·an om edelbart, utan <lven , t> 

fördrö jning. 1 d t 
P

å talade oläg<'nbeter i sa m )an nW\ P:\ nrund av OYall . .. . ' . t= l ? C. bilcltelc<>rafcrmg, borpde man L s " -:mvändnmg av se len or . ~ ll vanli••cn benämnd l <,-Jct att gå in för den s. k. a lk ahcc en, " b 

to el ek Iri ska cellen eller fotocellen. 

G allrrball~ri -.....: 

Fig. 3. 

elt glasrör, som , d å del anviindl''-Fotocellen b esHu av ~ . . .. . ehålla nå<ron ädel:ras, lämpligast ar-för bildtelegrafi , bor mn . b •··. t el v s den sida , 
d l o •t trvck Baksicl an av IOie , . . . gon , un er as J • • •• o l·nsl·dan helag·d m ed et! ·· d f ·on lJuset ar pa , som skall van as r a . . , . . . , ·t o . i ledande fö r -hvdrerat kalium- eller rubiclnunskJkt, som s ar 

bindclse rned en y ttre kontaktskru:. . . .. . . ,. . . si~ 
. Framför n yssnämnda b eläggnmg mull _roret ~d~n~1 <'·~· in-

. ·f ad elektrod av platinatråd. VId an van e nmo en nng onn . 
koppl a~ fotocellen såsom fig. 3 visar. 
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Gallerbatteriets uppgift är att giva el ek tronrörels gnller 
C'rfmJerlig negativ gallerförspänning. Om nu en potential
diffen•ns av c:a 100 volt lägges m ellan fotocellens anod (pln
tin atd\rlen) och k atod (kaliumskiktet), och cellen utsältes för 
ljusbes trå lning, så utströmma elektroner fr å n kaioden mot 
nnoden, v ilk et enligt gängse uppfa ttning om den elektriska 
strömmens riktning ii r detsamma som att en ström gin· fråu 
p la tinalra den till kaliumskik t e t. Detta m edför a l t gall erpo
tentialen i d et till fotocellen anslutna elektronröret ~indras med 
påföljd , att en viss förändring i rörets a nod ström uppstår . 
Elek!ronröret tjänstgör alltsa som förslärkare av dc i fotocellen 
på grund av olik a hclysningsinl<'nsil et er uppkomm ande varia
tionerna i clektronflödet , el. v. s. röret utför sa mma funktion 
som e t! vanligt rudioförslärkarrör. 

Scdan nu futocell t-ns uppgift och verkningssä tt omta lats , 
syne-; det vara lämpligt att något beröra den principiella an
ordningen av Korns system . 

Fig. 4 visar till vänster sändaren och till höger mottaga· 
r en. Uen bild (originalbild en) , som skall av telegrafera s an
bringas p å sändarens bildvals, vilken är innesluten i en ljus
tät l{tda. Strå larna från en ljuskälla sammanbrytas av en lin ' 
till en punkt p å bilelens yta . Härifrå n refl cktrras dc genom 
ett h <t l i den lju s täta lådans vägg i riktn ing mot fotocellen . 
Den reflekterade strålens intens itet är givetvis beroende av 
re fl ek tion spun klen s beskaffenhet. Är denn a klart vit och 
glall , å terkastas det mesta av det inkommande ljuset , och fo
tocellen utsättes för en rel a tivt intensiv ljusbestråln ing. \r 
refl ektion spunkten däremot mörk eller rent svart, absorberas 
ljuset och endast en obetyd lig del därav n{tr cellen. :Yiellan 
dessa yttergränser finnas tydligen a lla möjliga moclifikatiorwr 
heroende på att bilden givetvis kan innehålla h alvton er av aila 
ljusvalörer . Fotocellen eller del ljuselektri ska reläet påvrrkas 
sålund a av en ljusstråle, som i varje ögonblick avspeglar ori
giHa1hildens kara k tär . 

De genom l'o tocellen a lstrade strömstyrkevariationcrna, 
'ilka som nämnts förstärkas , användas sedan för a tt modulera 
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en ra diosiindar e. vilk en kommer att ulstral a aY fo tocellen nclt 

~äl und a :w origin albildens ljusvalörer modulerade SYiin gningar. 

lf6tgav:nande sviingningar up pfångas och förstä rk as a,· 

en Yanilg rad iomoltagare m ed förstärkare (se fig . -± ) . ~l ott a 

~..>:a r c n . som i likhet m ed sända ren a rbe tar med en ljusslrfde i 

~tället för ritstift, h a r Pn bildvals, vilken är innesluten i ' 'n 

lju stät låda i vars nedre sid a finnes en lit en öppning, som iir 

för sedd m ed Pn liten triangulä r blän dare m ed basNt nechl t. 

l1 enom el en nyss n ä m n da öppningen ka n lju s inlriin gn. Om . 

krin g valsen fa slspännes ett b romidpapper. Från <'n ljnskiill n, 

Fig. 4. 

~iven elen inn eslu ten i e ll hölje, rikta s ett sm alt s trålknippe nu ,l 

ovann~i mncla öppnin g i den ljustä ta låda n . 

Und er sin dig passerar s1ralknippet de genomborrade pol

~korna h os en stränggalvanometer. lmngnetfältet m ell an sag

da poler befinner sig en tu n n m eta U tråd . som genom fly tes a Y 

r·n elektri sk s tröm och som i sitt viloläge hindrar lju ss lrå!ar n:t 

aH n å brom id papperet p i"t m o ttagan-::d sPn. 
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De från siiu daren uts trå la de m od ulerade sYän•ruinn·arn a 

f o 
O O 

upp a r1gas och förs tä rk as som n ä mnts och få p <h·erka sträug-

~;·a J vono r ~• <'l c rn . . I p roportion till sviingnin garn as ampli tuder 

rly ll ar s1g nu den m d lan polskorna befintliga m C'Ia11tnlden , 

som ligger pa r :.l ll ell med b län da rens bas. Tn"tdens sku aoa 

, . . -
t;ltJ ' 

m m Jra n borJan helt täckt bländaröppningen , fl ytta r sig sulun -

tl a ih-en och lämnar vid svaga s tröm impulser triangcl;s speh 

o~h l ' id _ starkare im pulser a lltmcr a v öppningen fri för lj use l. 

~dk ct saJun da i m er ell er mindre grad pttverkar det fo togra

fi ska papperet. Efter moltagnin gens s lut framkallas och fixc

r as bilelen på Yanligt sätt. 

:\ fan har visserligen framhal lit, att slränggalYa nomelern 

p il grund av sin mekaniska nat ur skulle besitta en vi.~s trög

het, som skulle oför m<i.nligt inverka p å den mot tagna bilelens 

l y d l i g het och medföra att t ran sm issionshastigheten skulle bl i

Ya a 11! för lå .ilg.~a m, men l1iiremot anföres fr{m anh än!:rarna a v 

Korns system, att stränggalvnnom eterns tröghet är - ~ä liten, 

att galvnnom ctern uta n sn'tr ighet kan registrera 5,000- 10,001) 

bildelement per seku nd, vilket är för p ra k tiskt bruk fullt t ill

räckilgt. 

Blan d ön-iga mera k iinda bildtelegraferingssystem m a 1 

fr ä m sta ru m met nä m n as I~ a ro lus-Telefunkens och Alexan der

sons, vilka i likhet m ed Korns m etod , h egagna sig av en ljus

slråle, som så a tt säga ritar b ilden pa ett fotografiskt bro mid

papper. 

Karolu s-Te!ej'un kcnsystemet grundar sig på den av Kerr 

gjorda upptäckten , att vissa vätskor äga förmåga att d ubbel

hry ta ljuse t, om de påverkas av elektris ka krafter. ~lan har 

begagna t s ig h ärav för att fram ställa en apparat, som prak tiskt 

tage t kan variera lju sintens i t elen fr an mörker t ill f ull stvrka 

utan n äm n värd tröghet. H~iri genom h ar m a n vunn it en - viss 

förd el över Korns sys tem , i det al t te legraferingshas tigh e ten 

kan h :HJas h ögre. Karolus-Telefunk cn s~·s teme t h ar också vun

nit ypperliga resu ltat, men apparaterna äro jämförelsev is kom-
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pliccrad e och dyrbara samt icke så lätta att sköla i praktiken. 

varför s~·stenwt icke fått så stor spridning , so1n m a n kunn a! 

förmod a. 
Dr. Alexunderson slutligen anv~incler sig på mottagarsidan 

av ett s . k. Moore-rör, vilket är ett med neongas under lag t 

trYck fvllt vacuumrör. Då röret påverkas av de från sänd ~1-

r~n ul~trålacl c modukrade svängningarna, vilka på vanli gt 

sält mottagits och förstärkts, bringas gasmassan i röret att 

glöda med ett gulrött sken, var~ styrka är proportionell mol 

de ankommande svängningarnas amplituder. Då tröghel\'n 

h os gasen är mycket ringa, d. v. s. ljusvariationerna i dt'n 

samma myck et snahha, har man här ett organ, som med fi ir -· 

del kan användas för att transformera dc inkommande elekt

riska impulserna till ljus av varierande styrka. Strå larna fr a n 

e-tt dvlikt neonrör gå slutligen genom en liten bländaröppni n ~ 

in på mottagarvalsen, kring vilken rullats ett fotografiskt hrn 

midpapper. Med Alexandersons system erhåller man sy11lwr

ligen detaljrika bilder på en kort överföringstid, 1nen systemet 

har elen nackdelen , att bilden icke framkommer under själ va 

mot tag ni n gen, varigenom man förlo rar möjligheten a t t u n d Pr 

densamma rätta till eventuella synkroniser ingsfeL 

Sedan nu bildtelegraferingens tekn iska sida i stora dra!~ 

behandlats, ~kola här n edan några synpunkter anföras be

träffande m edlets användningsmöjligheter i sjökrigsföringpns 

tjänst. 
Elt naturligt användningsområde för bildtelegrafien s~

nes då vara dess utnyttjande i samband med spnningstjiinsl 

En spaningsrapports värde skulle givetvis många gånger i hö~ 

grad ökas, om elen kunde kompletteras med en spaningsbild . 

En undersökning av bildtelegraferingens användbarhet i berört 

syfte synes emellertid på tek nikens nuvarande ståndpunkt ic ke 

lämna något alltför uppmuntrande resultat. . 

För spaningstjänst i allmänhet och för sjömilil~ir dylik 1 
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synnerhet gäller , att spaningsmeddelanden böra komma av

sedd mottagare tillhanda snarast möjligt. Tiden är sålunda 

vid spaningstjänst en faktor av nära nog utslagsgivande be

tYdelse. En rapport t. ex., som hänför sig till en upptäckt, 

vilken gjorts en timme före rapportens mottagande, har obe

stridligen ett betydligt mindre v~irde än om ovanni'mmda tid 

endast uppginge till n ågra minuter. Och just emedan tiden 

spelar en så stor roll i all sjömilitär spaningstjänst, framtriider 

omedelbart en av begränsningarna för bildtelegrafiens använ

dande för sagda tjänst. Det kan visserligen vara sant, att 

intelegraferandet av en skiss angående en gjord upptäckt el. 

dyl. måhända icke tager så mycket mera tid i anspråk än av

s~indandet av ett radiomeddelande om samma upptäckt. Tager 

man emellertid med i betraktande, att skissen för att bliva 

fullt klarläggande oflast måste kompletteras med skriftligt 

meddelande, blir den totala liden för förfarandet bildtelegra

fering plus skriftligt meddelande, varvid det sistnämnda an

t ingen avtelegraferas i skrift, d. v. s. bokstäverna överföras i 

den form de nedskrivits, eller signaleras på lämpligt språk, 

ulltid avsevärt mycket längre än om meddelandet angående 

u pptäckten enbart sändes med radio på lämpligt språk. Detta 

givetvis under förutsättning att en kortfattad, ändamålsenlig 
corle finnes. 

Vill man förtydliga spaningsrapporten med ett fotografi i 

". tället för en skiss, förlänges tiden för rapportens överförande 

i betydande grad . 

Det enda slag av spaningsorgan, som synes kunna kom

ma i tillfälle att taga klarläggande bilder av en viss upptäckt, 

~ir j1ygplanet, ty inga andra spannigsorgan, vare sig snabb

gående övervattensfartyg eller ubå tar, torde få tillfällen att 

komma föremålen för en upptäckt så nära in på livet och 

c.Hirunder själva intaga sådana lägen eller att i allmänhet få 

en sådan överblick över en viss situation, att en givande foto

grafering blir möjlig. Avtdegrafcrandet av ett fotografi för

länger emellertid tiden för spaningsmeddelandets överförande 

och det till elen grad , att spaningsresultatets aktualitet och 
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diirmcd dess yii_rde så förringas, att detsamma kan komma all 
sakna all betydelse eller till och med bliva vilseleuande. 

Ta ger man vidare i betraktande det extra. utrymme t:c]J 
den extra vikt, som den för utförandet av hildtcleg rafcnng 
crfonlcrl irra instrumenteringen kräver , samt svårigheten -
för att in~e säga omöjli gheten - av alt å flygplan utföra d l' 
i samband med avtclcgraferandet av ett folografi nödvändi ga 
behandlingsprocedurerna m ed filmen m. m. , skall ma~~ finn a, 
a lt bil<llelcaraferin<> av framför allt fotografier men aven --

b D . r·· ehuru i mindre grad - skisser och skrift från flygplan 'lr 
niirvamnde är praktiskt taget outförbar. 

J\Icn även ~l dc övriga marina spaningsorganen, sna!JIJ 
gdende öuervultens}'artyg och ubdtar, synes användandet a,. 
bildtelegrafering erbjuda en h el del svårigheter. T idigare hnaJ: 
här berörts dels den tidsförlust, som måste b eräknas uppsta l 

samhand med telegrafering av framför allt fotogra l'ier , . och 
dels det tämligen otroliga i att if6tgavarande slag av spamng;;
Ol'"an nå«onsin skola k omma i tillfälle att utnyttja en even -

a b G' .. lt t Luelt befintlig hildtclcgraferingsanläggning. 1vet ar, a u -
rymmes- och övriga hänsyn icke , åtminston: p å vissa sL:;\ 
av övervattensfartyg, spela så stor roll som pa flygplan , ~11 L 11 

i stort sett syna s svårigheterna pft teknikens nuvaran.de stand
punkt vara av den Olllfattning, aU man. g~r klo~~ t l att i ~l;,e 
räkna med 11 ~1gon för sjömilitärt brnk tlllfredsstallandc bild 
tcJearafi vare sig å tutt- , övervattens- eller undervattensfarty f_!·. 

b Å vissa signa/stotioner o . dyl. gestalta sig förhållandeJ:a 
i viss m ån fördelaktigare beroende p å att plats för erforderlig 
in strum entering och behövligt utrymm e i övrigt här Hi.ttan· 
kan ~1 s taclkom~nas. .-\nser man, att bildtelegraferingen tro ts 
den meromnämnda tidsutdräkten vid överförandet av fram 
~·ör ct1 lt fotoorafier likväl kan hava sitt: ber~ittigandc å ifråga-
..1 (. o . " _, 1 .. 

varande platser , r educeras problemet LIIL en enbart e:wnonns•~ 
fråga. Sålunda m ås te anskaffning av hildtelegraferm.~smatc 
riel , hyggandet av radiostation m ed tillhörande krafl~.all~ och 
antennanläggning 111 . m. eller anorduandet av kab?lforl: mdc1-
se medtagas i beräkningen. Utgår m an emeller tid fran ull 
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förbind elser av n ;1got slag - tråd eller tdtdliis - redan cxi · 
st era , r educera sig naturligtvis kos luad erna högst avsevär t. 

Det synes troligt, utt för sjömi litärt bruk a\'scdda bilcltc
legraferingsanläggnignar skulle i första hand komma a lt ba
sera sig på trådlös överförin g av bi lderna, eller m åhända en 
kombination av trådlös och tradö\' erföring. Skälen till att 
trådlös överföring i första hand skulle komma till användnin g 
framtvingas bland annat av sådana förhållanden som , alt tråd
förbind else ej kan m ed fördel etableras m ellan fartyg till sjöss 
och alt s:l. stora distanser skulle kunna ifrågakomma för bi ld
telegraferingen, att anläggning av kablar skulle ställa sig alll
för ekonomiskt clyrhm·L Slutligen tillkommer, a tt , åtminstone 
vad far tyg beträffar , de fles ta m ås te b eräknas vara försedda 
m ed radi o och a tt detta sålunda skulle bliva de t naturliga hild
övcrföringsmedlet. Men i och m ed att radion sålunda kom
m er till användn iug, måste man taga i b eräkningen dctla för
bindelsemedels stora svagheter m ed avseende på störningar 
och »avlyssning >>. 

Störningar k unna som be kan t vara antingen oavsiktliga 
eller avsiklliga. Till de förra får m an i främ:-.l a. rummet räkna 
atmosfäriska störningar och fadings, till de senare sådana. 
som en sändare alstrar i avsikt att omintetgöra eller försv;lra 
i detta fall pitgående hildtelegrafering. S~irskilt mot d<."t sist
n ämnda slaget av störningar blir de t utomordentligt svårt för 
alt inte säga omöjligt att skydda sig. 

Vad »avlyssningen » be träffar , är faran här m Cthända av 
ett m era teore tiskt intresse. Tack vare synkroniseringsanord
nin gen besitter n~imligen bildtelegraferingen ett utomordent
ligt effektivt m edel, som sk yddar mot ett obehörigt uppfångan 
de av de utsända bilderna. Givet är dock, att en använd syn
kroniseringsanordning på olika sätt kan komma till obehörigas 
känn edom, och dänned kan också bildtelegraferingen bli före
mål för främmande »a v lyssning >> . 

Den ovan utförda undersökningen m åste , i likhet med vu cl 
tidigare antytts , anses såsom slutresultat giva, a tt hildtclegra-
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fcr ingen å tminstone för närvarande saknar praktiskt viirek fiir 
sjökrigsför i n gen. 

Det ä r inom hell a ndra områden den moderna bildtC'k 
grafi en finner sina givna verksamhetshilt. Sedan flera år till
baka användes den så lunda för utsiindandet av polisunderriil 
telser samt av telegraferandet av fingeravtryck och övriga sig
n alem ent över efterspanade brottslingar. Vidare brukas bild
telegrafien sedan n ågra å r tillbaka för utsändandel av vädl'r· 
leksl, a rtor och andra underrättelse r i meteorologiens tjän st. 
Bildtelegral'ien utn y ttjas numera även i samband m ed utsån
dandet av pressmeddela nden och -fo tografi er. Givet är ock · 
sa, alt teleg ram lika väl kunnabildöverföras till mottagning-. · 
statinnen i den form de n edskrivits i stället för att, såsom tidi 
gare varit fallet , telegraferas m ed an vändand e av Morsealfalw
le t. För bildtelegr afering äro tydligen mesopo tamiska och 
b nesiska skrivtecken fullt ut lika a nvändbara som svensk<J 
språkets bokstäver. När inom en framtid bildtelegraferingL'n 
n:\lt så llmgt, att den i större utsträckning ersatt :Morsesysk
met eller dä rnwd jämförbara system för överföra ndet av teh·
gram och dy likt, då h a r den uppn ått en stor och berättigad 
plats blan d de m edel, som befordra samfärdseln människor 

emellan . 
Eskil Gester. 
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Meddelande från främmande mariner. 
1J PLldel ade fr ån nJ a r i nstakns U t ri kesaveld n i ng. 

(Augusti 1929.) 

Amerikas Förenta Stater. 
I ön·n•nss tämmelsl' med ten dC'nsen att förkasta sto r a flygpla n

kryssare och att ersätta cl e m med mindre· li.ar flottan ddi.nitivt bu
~iutat att bygga fh·g:plankr.1·ssare på 13,000 ton i stället för cle sto ra av 
J,cxington- och Saratogat,rp, vars tonnage är 33,300 ton. Hooverska 
reger ingens ekonomiska pol i t ik, som gå t t i. arv från Uoo l i d ge, har 
u tan tvivel påskyndat hC'slutet att bygga mindre typC'r av f lygplan
~-:ryssarc, n1C'n f lottans brs ittn in g av E'tt stort antal srnätTe fl~rgplan-
1-:ryssare i st;il] et för att koncentrera cl c•ss flygplan på två e ll e r tre 
fartyg komme t· att öka de marina fLygkrafternas effrld iYitet. F öga 
är känt om de små flygplankryssarnas E' genskaper, då ritning a rna 
iiro uneler utarbetande genom olika by råer inom sjöiörsvaret. 

Det !Je räknas, att de nya kryssarna s kola bliva i s tå nd att med
fö r a omkring 70 flygpl an fö r r E'g uljär tjänst och 35 i reserv i jtim
förelse med 90 färdiga till tjänst och 4G neclmontPracle, so m medföras 
å Lexington och Saratoga. BesättningC'n å de hå sista fartygen 
Lestå r av 193 officer are och 1,676 man, vilka siffror komm a att re
duceras ti ll häHten å de 13,800 tons kr~·ssa r e, som sko la byggas. 

(Utclrag ur The Naval and 11ilitatT Hc•corcl, 7 augusti 1929.) 

Såsom ck första av clc~t nya b_qrgn adsprogrammets Hi kryssare 
har en lwställts å örlogsvarV<'t i Puget Sound och en annan hos Be
:hlehem Shiphuilcli n g Corporation, vi lka avgi vit de lägsta anbuden . 
J\IIpcl en bygg natl stid a,· ,1\l m !'t nadP r kostar tartyget på örlogsvarvet 
~,538,000 dollar oclt på pril'ah·a rvet mPd :36 rn!'tnaclPrs !J,,.,.o-uaclstid . '"" 
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10,Ti:o,ll0ll dolLu, yani<l \,ör \lt'm;irkas, alt pri>eskillna<kn nwllan t\,,, ,n 
H1da anbud till sto r dt •l h>infiir sip: till olil;a l"''·äkninp:,;sii lt. 

(LTt•lrag ur ~12rine Run dscha u, augu;;ti 1\):2\1.) 

Chi le. 
Slag:skt•ptwt ,,_\lmiraJ, !P Latorre >> . fö rr H . ..\l. S. Canada, anko J11 

till Devonporl tll'll :2-lc juni för att und0qm n•paration n örlogs,·an•·L 
J k1ta seig:<·s vara df't Jörsla tillfället i Yands historia, som repa r,, . 
iion av eii \'rämmamll' oln)!'k<'J!l' fördap:it,. Yich' rs- .\l'im;trong !J,1 ,. 
erlJ[dlit. beställning pr1 n:dl itll'l,inmaskincri Jör >> Almirantc I,atorr• · 

llrt,lra!l: ut· Journal, augusti 1!1:29.) 

!England. 
Sjös;it tningl'll av <kil n:; a kr,·ssan•n Exdcr >igdt• rum i DL·,·on

port. tlcn 18 juli och gick J.,· ckl igt i alla an<·emlen. LadY ..\iad <lt•J! . 
>:om fullg·jord<' dov· och s.iiisättniul-!:sc<'I'<-' IIIOlliPr n a, var <IHiiljcl a,· ,;i n 
ruake, Admiral of the lied. ~ir Cl1arl<'S ..\latlckn. 

(Utdrag ut· Tlw ~aval aurl ),li litary Jl<'cord, :2-lc juli 1!1:29.) 

En ,-;i-entlig miuskning a,- :Jl<•tklhaYsslagrloitan komnwr a11 
tiga rum strax dtl•r ~lt•tlt · lhanflottans åkrkomst "l't·ån d<•n andra dt•
len av son1tnHiivningan>a tidigt i no\'t'ml>t'l' . ()m•<-'ll l~li sa ll('th. Ji ac·
hum, \'aliant och ..\falaYa skola ]ll'Jnkallas och till<klas Ailantisk >1 

flotta u. 
(LT!I1n112: ur Tlw ;\a val an<l ..\lilitar~· H.ecord . 7 augu,t i HJ:29.) 

J)p oi'JiciPila sbi len till minskninp·<'ll av ~ll·dl'll!avsJloi.tau >ir" 
trdaldiga: \J n :;b·;i rclhl'tl'l1 ait g·i,-a J,l'J;i\. nclt lil's;ittningar uwnt 
tjäntitlPtl ighl'l till bt·mm••n, irängspln i :Jfaltas han1n och dc oti\1-
Järl;liga ti\1\'ällPn till r(•kration. som ön PrhjudPr. 

(Ut<lrap: ur Dail.'' T C'll'graph, :) augu>ti Hl:20.) 

- 531 -

Jlrittiska amiralitetet bar IJörjat försök med d('n rotiPrtyp, som 
ko iiJJlll t till anYändn ing å Lll•n t~·ska atlantångaren JJr<·nwn. och vil
ken anses Yara L'll av or sake r na till tl0n höga Ja r t . som kundL' hål
las unclc•r fär>lt•n t ill och från :Ke,1·-York. 

B odn·t ;i r konstrue rat a,· doktor Oertz i H amhurg enligt aero
na u tis ka prineiper: en \'orm m~·ekPt lik dt-•n på Pn aeroplam·ingo 
auvändes för att reducC'rR ogynnsamma hak1·atten och strömmar och 
t il l alt Him11a j;imfö re ls<•v is ostört Ya Hen åt propellrarna att arbeta 
u t i. 

Det Iartyg, som arn ir alitl'tl't Yalt för dl' för\,credande i'örsökett 
är H . 11. S. O l11 a . Pn oljC'tankång·an· tillltörancle hjälptlottan ocl~ 
l.yggd för ni\gra å r sedan . 

(LTtclrag ur T he i\fa,·al and Militar.'· Heconl, 7 augusti 19:29.) 

T vå kryssa r e, de pil ta rt,,·get för unden·attensbå tar och två nn
öcrvattenshåtar komma att st r~·kas från nuvaramk• hyggnadspro-
g r am. 

Detta v ikt iga meddelande gavs den 24 juli i un1lc r huspt genom 
p r emi er m i ni sh• nL 

D enne J:örklara clP, att hyggandPt a\· de hå ktTssarna pndast 
ti.lls viLl a r e sku lle uppskjutas. och att de r as slutliga Öde sk ulle bero 
på resul tatet a\· de engelsk-amer ika nska underhandlingarna. 

Y crkan av clc·ssa slora insk r ii n kningar i p rogrammet är, att 
hyggamkt a 1· lle a nya k r~·ssa r L'n ~ or tlnun be r land, vii k e a i n om_ kort 
s kull e h a 1·a stapelsatts i Devo n por t, och Surrey, Yilken skulle bvggas 
i Port.smouth, kommer att uppskjutas Jör lkn tid underhandlingarn a 
komma att pilgå och, om ö1·c re nskomnwlsc med Ame r ika uppnås, 
s kola de al ldc•lc·s ut gå . 

Det f ull st>indiga prog ramnwt aY 19:28 1·ar Jö ljanclP: td\. kryssare,, 
e n :Clott.il jle1larc, åtta jaga rE', sex undervattensbåta r, dt u ndervat
ten sbåtsLlep:'da r tyg, .\'y r a "s loopS >> och c·n kanonbilt. Dc t,·å knssar
n a, P n a 1· umll·n·a.tt.L>nshå ta rna och >>S ioopS >> Y oro t i l llklaLle ö~· logs
van·en och n•stcn a,· progra 111 met pri.Yat ind ust r icn. 

Det ~ir sålunda t~·cl ligt att örlogsvanPn komma att lida mest 
a ,· in s kr änkn ingar na. 1IPd. unelantag för unckn·attt•oshåtscknäfar
t ygeG ocl.. två uncl e rvattcnsilåtar k omma ck p rivata kont raktc:t till 
utföra n de, u mler det att >>t he sloopS>> och l'll umlcn·attenslJåt är allt 
Yad som ML• rstilr Jö r örl ogs,·an·cns a rlll'h'tL 

:Mr ~lac Donald ti ll kännaga,-, att n•geri ngen harlP öven·ägt frtt 
gan om Yan·ens a r betsbr ist ti ll följd a,· inskrällknin!!.·arna och för
k la r ade, att a111iralitl'tl't skullt• Yitltaga <'ttg·ärder för - att sysselsätt•1 
Ptt stort antal a\· de ari1C'tan•. som a,·sk<•das. Han UJ:Jllllanacks att 
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meddel a vad slags altPrnaiiva arheten amiralitetet ],atlc tanke l' h. 

man g av intPt sva r. 

Pn'micrministPrn va r ick<' i sti\nrl att. kunna llt<'dd C'la vall lH'

~pa ri ngar na skul le hliva, HH'n dc hl•räknas komma att upvgä ti ll 

omkrtrq2· 3,000,000 pund fö r ll<-' t JöpamlP å ret. 

B~dc Surre_\' och :NorthumiJPrland sk ulle blivit :1.0 ,000 ton s kr.Y '

san•, ocl1 tillhönk Hl29 å rs hudgd, JJH'll detalj('r i konstruk t ion of' lt 

kostnad voro ic k0 upptagna. :HudgdPn antyddl· ~i VPn , a ti Jug·a 

ko ntrak t blivi t up]Jgjorda för maskinvrid. 

Ett nlellcl<·lande från l'ori.smouth uppgl'r e uteiiPrti<l att 90,0tli l 

p un d lta clo lJiiv.it anvi sad<-' Jör va r oclt en av kryssarna, och att upp

~kjutandet av J,yggamld s kulle bt·tycl a , a tt hå d<' l'orts mou th oe 'J 

Devonport gå miste om vid l 'a ss två å rs ar lll·t<-', utan at t annat. ar

bet<• .f imws i clt·ss s tällr. 

K os i n ad e !l för D evonsit i re, en kr.v ssa r e a v County-1 yp<' n, vi lk•• n 

stape lsattes i J)pvon port å r j926, uppgiv<'s till 2.007,27') pund. 

Jkp i\far t yg<' t Jör undPrvattensl,åtar, 1laids tmi <', skull() ltava st a 

pel satt s i C'hatham. 

Amerikas hållning. 

Et t R <•ut.e r-it i<'tl cleJ a nde från W as hi ngton s>i g<'l' att l'l'l'sidcu t 

H oovPr tillkätmagj,·it, att hyggandct av t w kry ssa n•, upptagna i 

detta å rs program, ickl) skall taga si n hörjan -t'iirrän det g ivits till 

fälle att Ju llt lH•döma de r as verkan på dPn s lutliga övPr c oskomnwl 

sen om jäl!lst:illiglwi. till s jLiss, vi lk en man vä ntack bli va UlJpu1\r.l<l 

meJlan Storhrit.tanien oc h Am erika s Förenta Sta1Pr. 

Pn•s id entrn tiirklar::tdl', att ]Jan med Vl' rklig- tillfredsställel se u ~t 

det nwddPiandP, SOJ.Jt .Mr R a msPy hlac Doualcl g i vi t i unde rhusd. J)v t 

amc tikan s ka folkr-•t vo re, sadP han, högr li gf'n s mi ckrat. av premic•r

wini 5tc rn s tilltänkta lwsök, och :Hr .M:ac D on al d s kul l<e finna allni:lnt 

vän li gt mot.tagandu i U. S. A . 

.hl r j\la c Dona lll, saclo vrus identl' n, hatl<• J'raniställ t prillcipt•n om 

jäml ikh et, vilk<·n v i nu antagit, och dPss f ulLhordan lJf't~·ckr,aH S tor

LrittGnit'n och .AmPrikas Fiir<•nta Statf'r häclanc·ff'l>r icke täv la l rust 

llingar s ?..som möjliga motsttm da re utan sa rnarlwta i nPdhrin ga ud d 

av desamm a. 

(Utdrag ur The Nava l and .Militar.v l{ccord , 31 juli 1929.) 
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Frankrike. 

U n dt• r•;ath•nshåtl' Jt Acl1eron liar s jösatts den 6 ~ ugu s ti i Saint

:Nazairc. 1kl1 tillhör L'a sca l-t,nK·n , 1,3fi0/2,0GO iol1 , sam t Hl26 års pm

gra iiJ. Den s t a wl sa t.tes 1927. 

( Utdra g ur LP TPmps, H a ugusti :1.929.) 

D en 6 augusti sjö~ aH<•s i DllltkPrquc· jaga ren Uou. DPJt 1iUhör 

samm a g rupp som J~ i sou och Gu&parcl , sjösatta fö rra [nf't med d! 

cle}Jiac<•JtJcnl. J'å 2,4GO tou och l'll maskin s t~· rka a,· G4,000 hkr. Den 

skall btc.:otyc kas med fem 13,H CJJJ. kaJiOJier, Jyra -1'7 n1m. kanoJH•r och 

55 c:Jt. to r pcclhllwr. 

(l'tdrag ur L<• TPmps, 7 augusti 1929.) 

Föl j aHde rlott.iljledar<·n Uucpards f ina pn•s tafiun , JH,4:J k nop vid 

pr_ovt11re n, liar dess syst. t•,·ra rtyg Valm y uppn åt t 39.H:) knop vitl fö r 

sö l.;: utmtför J ~o ri PJtt'. ])p~·sa Jar t.yg vo ro konstru•·ra•l•· Jör 36 knop 

m ed 70,(100 l t kr. 

Slag-skcppcn Voltain• oc h Diderot. kontina att ön•rJ'öras tr3 ti :\le

dc llta Yc· t t ill Jln'st untlr r :1929. 

(Utdrag ur .Journ a l, a ug usti :1929.) 

A vs iktt•n är att, likso m i Saigon, iiv Pn vä .Mad agaskar anlägga 

en si tidj c·p unkt Jör flotta lt och avses lt iirti iL LlPn vid n o rd svetsPn lig

g·ande Dil'go-Suan-•:~, h uldP IL Tills de ny a kano1tb llt arnn på 2.000 ion 

bli nt fi\rdiga s kola n:1gra dyl i ka av ,, ;\ rra s»- kl ass<·n såYäl SO in iT<' ua

cierva1tt•nsbå1 a r förläggas elit. 

(Utdrag u r il'i a rinn Fl.unrl ,;clJau, a ug ust i :1929.) 

Holland. 

D en lwllämbka mat·inhutlgdl' n !ta r 1'i) r fö rsla gi\ngPH f'ramlag(s 

På sa lllma gång som a rJJJ6ns. Ddta iir r es ultatl't av inrättandet d.V 

en gf'nwnsam Jö t·svars tnini~tt•r. An~lagell avseelda Jör Jlottan uppg·r
1 

i.ill 40,ii44 ,790 Jlo rin l' r (om k r. G0,700,000 k r.) i eld Härmasie Sll ililli a 
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s umn1a :;om f örr a året: ;33,6 mill. Jl. äro a,·sedcla til l milihira ut
!! i ftC' r 3 mil.!. till lotsverket och 2 miLl. till pension e r. 
. illatcriele n 0rh å llc r 16,8 mi JL il. ; 7,3 mill. för bygg nntlt> '" 
Jat ty g och flygplan samt 5,6 mi l!. Jör unelerhåll av J'l.d a nd e ma ll'ri <'l 
cch auläggningar i land, omkr. 3 111ill. för lwstydntng oc h l'll hal v 
mi ll ion f ör dive rse utg iftt>r. 

Dc fyra jagarna a v å ren 1924-25 äro fä rdi g a , t r t> lJC'1'in ua sig 
Jcclan i Intl.ie n ; fyra jagare av å r 1927 bliva Hrcliga uneler d01t a oc h 

n>is la år. 
Hudgeten uppta ger dc sis ta anslagen till byggande a,· utHll: r-

·:ttltensbåtarna O 12, O 1:3 och 014 än'nsom ett första an s lag lt l 
0 13 och llc Jör holLänd ska Indi e n avsc'clcla uillkrvattenshåtar na K 
14. K 15 och K 16. 

Au slagen till n ,vbyg gn adn >lro en hal v million minch·c ii~ ~Örr ;c 
~1 rJ't s . HolländsJ,a Indie ns n•gering har bidragit med 3 nnll1 onc'· 

L lori ner. 
(Ddrag ur I,t> Yacht, 20 juli 1929.) 

Italien. 
Italienska flottan har n~·lig1'n sjösatt jagaren Ah·ise Caclamost 11 

'Fiuiue. .. , 
Dess egenskaper iiro följande : deplacement 2,000 ton, lungcl 1{)( 

m., bredel 1U,2 m., maskinstyrka 55,444 hkr., fart 38 knop. _ 
Besty ckningen består av sex 12 cm. kanoner och Sl'X 'J3 ,3 cuL 

torped tu ber. 

I T a ranta har s jösatts umlPn'attc,nsbåtcn 1larco Antolli o Brag n
dino. Den d.eplace rar 800 /1,060 ton och har två förbränning smoto n ' 

11w d en maskinstyrka av 730 hkr., som giva den en ytfart av 14 .knop. 
T,· å elektriska motorer gi,·a en fa r t a v 8 knop i unclervatt r ns lag1' :. 

:Bestvckningen består a v två särskilda akte rtu be' r. Den med lo•· 
i cke minetr e än 24 torpeder och har i övrigt fyra 33,3 cm. t oqwtltuber 
oc h en 10.2 cm. luft\·iirnskanon. 

(Utdra g ur L e' T e mps, t7 augusti 1929.) 
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Kina. 
r:ri1!i ~b u1rikl'3llt'[l il l'i<'l \l ('lltl'i 1 illkiinnflg' fl \' lit-n 1 .iu l i. n t l 1' 1\ 

öven•ns koJJIIII<'l ,H ' lriil' l' al s nll'llan hritl .i . .; ka och kin< 's i.,ka rgc'<·ing·nr !L <l . 
innda1.I;JJidl' iivJJiLtg t1\' killl'Sis ka ~jiikaddtl' r i l~ngland. och un s iiil 
lnn<l e a v <'llg<'l s ka sjijof!iel' I'Dn' för all hitr iida ,· il! ulVt'('kling< ' ll nv 
killl'Sis ka flo\ta 11. D<' f siigs att k in<·s is ka l'l'g'l'l'illl!'<'ll Ujlpgjort pff vi lt 
Ollli'aitaJIIll' gro).!.'\'il\11 fiir hy ggnnd<' fl\' 1'1\ ],rnflig fln11tl , och alt <il'1 
iir d< ·.'s avs ikt att \;Hn i>.vggn l'll <l<·l l' :nt,q,· i :-llol·l,ritlnll i,•JJ. i\n<i1·nl 
Chl'JI, vilk<'IL l'ö1· n iin· a randl ' lJ:-l l' hl'i' iilP1 Öl'<'r ki1w~ i ska l lotlan . 11t · 
J.i lcJ:,d<'" :-; jiih· i l' ll g'l' ls ka rloltan, 

(U tdrag ur .Jomnnl. aul-(ust i 1929.) 

Tyskland. 
Dr t gam l a s l ngs keppr· t l'n' uss<' n har p i'1 r i kspr0s i d<'n t en s ord Pr 

strukits rrt>.n s trid s l'arl,vg., li stan. J)d. löpte a v s l.apC'ln Hl03 oc h l1ar 
uneler li1ng tid. t.illhii1·t högsjöl'lottaJJ. I l'lott a n komm r r lid. ickr' lll Cr 
att vara i tj,i.n ;t utan blott f öras så,;om res0 rdarty g-. 

(Utdrag ur Ma rine Runcl scl1au , jlll i 1929.) 

Meddelande. 
Av Tidskrift i Sjöviiscndct utgiven hok: G. Halldin , ,, Några 

uppgifter och bilder rörande Karlskrona Örlogsvarv i gtmgnn 
tide r " (hokhandeispris 7 kr.) kan av lidskriflens prenumc
ran!cr crhälbs genom insiinclancl c av rekvis ition Lill rcclaklio· 
nen, Karlskrona. Pris fi)r prcnumernn t 5 kr . 




