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Vår·a leverantörer af sjökrigsmaterieL 

I. Bofors. 

På grund a[ lien stora och under sonare åren botyuligt 

växande bctyclolso, som Bofors bruk fått för Sveriges krigs

magt och särski ld t för fiott::m med afseonde på till verkning af 

krigsmaterie l, torde det för tidskrittens läsare vara af intresse 

att få en kort beskrifning deraf. 

Ehmu Hofors nu utan jemförelso tir det förnämsta al do 

svenska bruk och Yerkstäder, som till verka artilleri- och pan 

sarmateriol, har man derstädes likväl först under do senasto 

decennierna ognat sig den'\.t. Som jornbruk räl-mar Bofors sina 

anor från mi(lton n[ l GOO-tnlut. Uppslaget till kanontillverk

ningen togs 187~), då man i llet s. k. " t~lta martin sti'tlet " fann 

ett knnomnaLeriel, som vid försök Yisado sig i l1ög gnvl öfnr

bgsot dut förut använda tackj ornct. I början lemnarlc Bofors 

endast göt till kanoner, lwilka setlan fänligarhdarles yjd Fin

spongs styckebruk, men då man der anlade eget martinverk 

för att blif\·a oboroondo, svaralle Bofors bruk mod att bygga 

egen kanon verkstad, och dermed bötjade on tMian mellan bru

koJJ, i ln-ill-;:en Bofors för nän·arande har ott gih-et försteg. 

Scdermom tilll>yggclos småningom vorkstacl och gjuteri, tills 

slutligen [örli<let år· egarne, aktieuolagot Bofors-Gullspång, an

slogo uugefär 11/.1 mill. kronor till :dtorligaro ut\'iclgning fCn· 

att knuna efl:ektuora do rlå ingåonrlo stont hoställningamc för 

flottans räkning. Genom denna kraftåtgilrd blefyo YOrkstäder

nas såväl storlok som produktionsförmåga fönlubbbclc. 

Titlslo"ift i SJöuiisendet. 11 
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Ehuru arbetena med denna sista utvidgning ännu ej äro 
fullt afslutade, lomnas här on re<logörelse öiver anläggningen , 
sådan den inom ett par månader kommer att so ut i fullfär
digt skick. 

Drifkraft. Bofors är beläget i Karlskoga socken vid Timselfvens 
utlopp i sjön Möckoln. Forsarne vid Bofors och Björkbom 
hafva sedan gammalt lonmat erforderlig drifkraft åt do der be
lägna lancashiresmecljorna och valsverken, och då bytta, gjuteri 
och kanonverkstad sedermora anlades några hundra meter från 
alfmynningen vid Möckelns strand , loddes det för deras dri[
nmdo behöfiiga vattnet dit genom en kanal. Donna kanal kan 
dock efter sista utvidgningen af verkstäderna ej lemna till
räcklig kraft för behofvot, h varför det, oaktarlt vattentillgången 
i alfven torde vara mer än tillräcklig, af ekonomiska skäl be
funnits lämpligt att taga kraft från den elektriska kraftstatio
non vid Skrämforsen i Svartelfven Från c1onna nyligen öpp
nade storartade anläggning ledes genom en ·7 km. lång hög
spänningsledning mod on spänning af 7,500 volt cirka 300 
hästkrafter ned till Bofors ' lmnonverkstad och gjuteri. I ett 
särskildt transformatorhus transformeras strömmon till en spän
ning af 500 volt och leelos sodan till på olika ställen placerade 
motorer, hvardera ä lö hästkrafter. Systemet är oj så full
ständigt genomfördt, att lwarje maskin har sin motor, utan 
gäller detta endast några af de större maskinerna. Öhiga mo
torer äro kopplade till det transrnissionsaxelsystem, som förut 
drefs af vattenturbinerna. ·Dessa, som äro tro till anta let, an
vändas numera för dri[vancle af hyttan och don elektriska be
lysningen samt stå för öfrigt, jomto en ångmaskin på 50 häst
krafter, i resen. 

Bcl~·sning. Elektrisk belysning med s[wäl båg- som glödlampor är 
anordnad i kanonverkstadskomplexet äfvensom på området ntan
för detsamma på lämpliga platser samt skall äfvon införas i 
gjutoriomn, der nu acetylengasbelysning delvis användes. 

Hytta. ln[ll'· Det Sö<1ra ar do via stranrlen al' sjön bolägna byggnnds-
tmvork och l . . . 

.,.j uteri. <Om plcxen rymmer hytta, martm verk och mu toner . Masugnen, 
"· uppl'örd år 187-J., är tjockmurad med slutet uppsättningsmäL 



Kb =-= Ks.nonborr 

Ks ·= Kanonsvarf 

H = Hyfv elmaskin 

Ps = Patronsvarf 

R = Raffelmaskin 

Mb = Mantelborrmaskin 
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Don lom nar omkring 5,000 tons tEtckjcm om året, men som 

detta ej närmolsovis fyller bcho[vot, kommor snnnolikt on n~' 

hytta att anläggas brcdyi(1 t1cn gamln. Tätt ofvnnför ltyitnn 

ligga vnnnnppnnctoma för masugnsbläslom (rörnppamt.cr) snmt 

malmkrossar oclt rostugn. Dc hittills nnYilnda malmema tagas 

alla från grufvor i vVestmanlnntl och söclr,l Dalamo. För oven

tu olla bohoi har dock bolagot gjort sig till intressent i ett af 

clo större och i qn1litativt hänseende bilsta lllalmfälton i Lapp

land . 
Triikoleu, som clol vis komma på jct·n Y äg från till och 

mo<l så nfiägsnfl orter som Norrland, fraktas till de f'tora kol

huson på särskildt derJör anlag<b jcnwägsspår. 

rl\ttt itwit1 hyttan ligger slål\'orkot mocl t\·enne Siemons

IV!artinugnar, !tvarclora med 0 11 maximicharge af Hi tons. Den 

för ugnrtrnc er[orclorl iga gasen genororas i -± st. gasg·enoratoror 

af Odolstiernas konstruktion. Dc största stålgiit, som kunna. 

göras, om båcln ng narne anväll(las, väga ;);J lons, mon do stör

sta ltittills till\'Orkado, y ttonnnntlnme till llotLans 21 cm. kano

ner, yäga mod sjunklm l"yucl ungefär 21 lons. 

Närnmst mtill stålverket ligger på omt .sidan ott mindre 

tackjornsgjuter i snmt pii mH1m sidan en smec1ja . StftlgjuLcrict, 

anlagd t t\r 187\l, gränsar äf\'Cll till stål \'Or koL. Det bcslfl.r ar 

tre r-:kopp, det mellersta nyligen fiinligl!ygg<lt.. Transporloran 

sko dels på rnils , clels mc<l :?:? st. s\·änghnnar och 5 st. stiil'J'o 

trnYcrskranar, t1clvis dri[nrr mcr1 elektrisk kraft. l c1ot syt.lli

gasto skeppet milrkos on större gj utgrO]\ 1 :> motors djup, för 

långa kärnrörsgöt och i det mellersta en dylik, u8got grunclnrc 

men betydligt rym liga re, för kortare knnongöt. Do vicl gjnt

niugon mtviindn kokillerna och ilaskoma torkas i torkugnar, 

elcln.cle me<l koks. 
Förutom genom artilleri- o(;h p:msnrmatoricl hm norors 

stålgj u tori fön· ii r hat sig horättigmlt ansccmk genom :::in a far

tygsstäh·ar ('l'hules ramm är bl. a. gjuton Yid Bofors), ro<lor

ramar, ankaron och propellrar m. m. Bofors står ntan tvi t\·el 

i första lodet blant.l do syonska st:\lgjuteriorna, och dessa anses 

af många [ör clo förnämsta i verlden. Tyvärr bar c1ot rlock 



händt, att vissa beställningar nf större fartygsstäfvur ej kunnat 

antagas på grund af de svensim jamvägarnas oförmåga att 

frakta gods af större (]imcnsioner . H yttan, ståh·crkct och gju

terierna sysselsätta omkring 200 arbetare. 

Kanonvcrk- Kanonverkstaden, belägen strax norr om hyttan är en af 
><taden. • ' 

de största och till anläggningen säkerligen den dyrbaraste ~cf 

Sveriges mekaniska verkstäder . Den täcker en yta af 3,ö00 

g vadratmeter och består af tre paralella skepp , afslutade af ett 

t\·ärskcpp. Särskildt tlc nyanlagd a dclame äro synnerligen 

ljusa och luftiga med sina l1öga fönster och glastak. 

Det mot sjön vcttnndc ljusaste och högsta skeppet ry m

mer endast en stor h.vfvelmaskin samt några vertikala Lon

maskiner och anvii.mles lm[vudsakligcn som filare- och rnontc

ringsvcrkstad . Här finnas för närvaramle bland annat untl er 

uppsättning tre s tora sjelfsänkandc lavettager för 2-+ cm. ka · 

noner till Oskar-Fredriksborgs öfrc verk, de första i sitt s lag 

till vcrka(le och konstruerade i Sverige och ett sann t mästare

prof 1~~ hvad Bofors kan åstadkomma i denna genre. 

Ofriga delar af verkstaden äro uprJtao·na af olika slao·s ,..., b 

maskiner: hyfye]maskincr , större och mindre patronsvarivar 

h orisonteJa och vertikala borrmaskiner, kanonborrmaskiner 

r cH'elmaskiner, s ti ck- och frä smaskiner m. m. Främst märka~ 
do n yligen inköpta tvenne kanonborrmnskinerua , 45 m. långa, 

i hvilka lJyanlera samtic1igt en 21 cm. och en 15 cm. kanon 

kunna borras, samt on stor patronsvarl", som kan svarfva upp 

till 7 m. diam eter . Dessa maskin er äro loYeremdc af de för

l_J_ämsta bland amcrika nska och europeiska maskinfabrika11ter. 

.\Jven flera snnska finnor äro här på ett förtjcnstlnllt sätt 

representerade, StLsom Köpings, Munktells, Atlas oc iJ Lidköpings 

mc k. verkstäder m. 11. Dc elektriska motorerna äro till verkad e 

hos Luth & H.oscn i Stocklwlm sn mt Allm. Sven ska Elektri s k ~! 

Aktiebolaget i Vcsterås. 

På flcm ställ en äro h ån rlet yttre sp ån ägssystemet rails 

inJc><lcla j Yetksta dcn , h\-<lrest rdr ö l"rigL transporterna ske mc

dcl:,:t \) st. trayerskrannr, rlcrn f l st. elektri ska och i stnk <l 

Ynricmnd o m ellan 10 och i3:-> toll s. 
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P å en hi.ktaro i rl et tvärgåc11<le skeppet finn es, förutom 

en rl cl mindre arbetsmaskiner OCIJ lokal för bosiatnino· a[ ]H"O -
b b 

joktilcr, ett synnerligen pr_vd ligt och vill onlnaclt vcrktygsl"ör-

råd, hvarost till arbotarne mot qviLto utl cmnas borr- ocl1 svad

stål, gän gtappar, giggar och tolkar m . m. 

För uppvärmning ar verkstad un är l:lör.idt gouom Oll fwg

värm elcdning. 

Sammanbyggd m ed kan on verkstaden är en större klon

smedju , so m utom ässjor och 3 st. mindre ång!Jammare, rym

mer On SLölTO j>l'OSS för Q:Ördlincr af lWCfJ.C.:kti]{;r och dra<l"Jlino· af 
•• h . h b 

granatkarteschhylsor samt en större och tYlL mindre ångpannor. 

Tätt inti Il kanon verkstaelen ]j o·o-er on mi P eho b.)rganad ]{·· 1 · 
· ar-- .. . b '- , . an nJn g~-

iunehållande kontrollofficcrous kon tor ocb bc.:siginingsloka lcr hus. · 

samt en större, härdnings lmset, m ed det s. k. h ärdningstornet. 

Det sistnämnda bostår af en stark (16 tons) elek trisk kran , 

hvilandc på fyra 22 m . höga murade pularc. Uneler kranen 

finnes en cylindrisk gasngn för upp värmning af större kanon -

göt, en stor cylindrisk härdningscisto rn , lG m. djup, murad i 

heton och fylld m ed olja, samt on 10m. djup mantlingsLrunn. 

I härdningshuset finnas y tterligare tvenne l1 iirclnings;istcrner, 

en cylindrisk för mindre kanongöt och on stor fyrkantig för 

pansarplåtar m. m. Alla dessa tre h ärdningscistern er, so m till 

samtmms innebål la omkring !)0,000 liter o l .i a, stå m edolst el t 

rörsystem i förbin (lelso m ed hvanmdra och vid härdnino· ·1f ) . b (.. 

större göt sitttes ol:jnn i cirkulation mollan dem genom en 

pump . I hänlningshuset finnas tvenne större gnsngnar fi.ir 

glödgning eller annan uppvärmning af göt, en mantlingsbrunu 

~:~amt en h ydraulisk press, elen starkaste i Sverige, m ed en 

presskraft af . l ,000 tons. Denna press användes för rigtning 

af plåtar och kanongöt, som slå sig i härdningen, samt för 

bockning at pausarplåtar m. m. För transporter inom härd

ningsimset finnas tvenne elektriska traverskranar å r esp. 36 

och 50 tons. 

I kanonverkstaden och h ärdningsimset sysselsättas ungcfiir 

3:)0 m::m . H vad produktionslönnägan <.w går, så torde man viil 

ej ä nnu k unna yttra sig m e(l bestämdhet clerom, m en om de nu-



Tillverknin-
g ar. 

- 1ii±-

varande bof:ltiiJlningarnc skola kunna i tid cJtoktuom s, hvilket 
nr att hoppas, så f:> kola minst .J. st. 21 cm. och 16 st. l 5 cm. ss. k. 
me<1 lavettagor Li ll verkac; om året föruto m projektil er och pan
sarmatoricl. 

Ofvaul'ör h iirdningslmsot ligger en synnerl igen ljus och 
rym li g m odcll snickarevcrkstw1 oc;b nära denn a, m en utanför 
<1ot inhägnade Yorksta<1sonnåc1ct, den nyligen uppfö rda stora 
kontorsbyggnadon. I denna äro inrymda <lispon cut- och bruks
kontor, verks tads- och rit~wntor, bibliotek och arkiv sam t ke
miskt och fysiskt laboratorium, eller med andra ord , brukeLs 
alla ::~.t1ministmtiva, ekonomiska och tekniska i unkti ouer . 

Som ohan är nlinmJt började Bofors sin verksamhet inom 
kr igsmatoric.:lbnmschen ar 187\.l. I utlan det tillverkade man 
redan för ut kanonor af smic1t stål, men i Sverige ansågs al 
många taokjcrnot fortrarande vara det liimpli gasto materialet 
för dot!,a tin damttl. Or~akon härtill ym· dels det svenska lm
uontnc.:kjemots öfvcrläg~onhct, dels det ännu olösta p rol.Jlcmct 
aLL gjuta tätt stål samt brislon ino m lan<lot på <.mordu ingnr 
att kun na smirla tillräckligt stora sU\.lgöt. Försök visade doc.:k , 
alt mall genom liliJJpliga anon1ningar kun<lo i\.si<.Hlkom ma stål
göt, fi()\ll utan smidni ng nJL·n <mviimll.Jam ti ll ka noner. Do 
m(iJ'Iie:on fiirckoutma]l(]e oti_i.tLteicrna stannade Homli n·cn ltär-• J b 

igenom dels i kan ton, cluls i midtcn al götet (pi]'e) oc.: b kunde 
soLbil genom svarlniug oc:h l.Jorming allägsJtaS, så att don ft tor
sUi.cm1o delen, som genom glödgning, btlrdning och anhipnin g 
kunde gil'vns gotla lysiska egenskaper, vis<.Hlo sig lJestå a[ ett 
materia l lllångclubbo lt öh·orbgsct tnckjcrnet. Kanoner af osmidt 
stä] till vorkas i:i.n tm emlaf:lt i Sn•rige och orsaken ti ll do stora 
utliiwlska knnonh rmornns misstro till detta materiel lin·o·o r sii-t:~a 

korligan i (leras oknnniC?.·hot om metodens käm a nemli g·e n 
... , ' <. 

gjntningssiittot oclt cfterbehnncllingen. 
E tn ellcrtid visar det syenska kanonn ickelstiilct, tne;k vare 

vmmoH prfaronlwt och clora[ följnm1o förLättringar i bolt an cl
lingcn, lika go<1a egenskapor som clet Lä~ta sm iddeL Dessutom 
torde man moll 01 1 Yli:is sannolikh ot kunna anse, att ett osmidt 
göt, som under l'iinligbonrbetn ingcn ej vi:-;at teckoH till gods-
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fel, lemnar säkrare garanti för felfrihet i:i.n ett smidt, då nem
ligen smiduiugen ofta förmår att dölja befintliga fel (ibland 
till och med framkalla sårlana) utan att derför minska deras 
ofördelaktiga inverkan. Do onda smidda kanongöt, som till
vorkas vicl Bofors, äro de ämnen till lätta snabbskjutande pje
ser, som sedormera färdigboa rbotas vid Stocklwlms vapenfabrik . 
Sådana kanouor hafva ondast till ett obetydligt antal levererats 
färdiga från Bofors. 

Oivan anförda arbetsmetod, som visat sig så fönlelaktig 
vid kanontillvorkniugen, ställer sig dock något olika vid till
vorkuing af pansar. Då kärnan i härför använda göt ej blir 
utborrad och förefintliga otäthetor ej h oller genom smidning, 
valsning eller pressning blifva hopklämda, så blir deras ver
kan mer än vanligt ofördelaktig. Häri torde man få söka or
saken till att Bofors gjutna nickelstålpansar, oaktatlt oförnek
liga förbättringar, i fråga om förmåga att motstå beskjutning, 
ännu oj hunnit fullt au niveau med de bästa utländska pro
duktorna af motsvarande slag. 

I öfrigt erbjuder denna tillverkningsmetod den fördelen , 
att pansaret kan gjutas i nära nog hvilkon form som helst. 

Do första kanoner , som lovorerados från kanouverkstadon, 
voro å r 1885 10 st . 8,± cm. kanonor till Kungsholms fästning. 
Uneler de följande åren ha Eva bl. a . tillverkats: 

Till svenska artilleriet : 

15 st. 16 cm. haubitser , 
21 st. 12 cm. positionskanonor , 
73 st. 8,-L och 7,5 cm. fältkanoner. 

Till Schweiz : 

34- st. 12 cm. positionskanoner , 
1-l st. 12 cm. mörsare . 

rrill N or ge: 

42 st. 8,,! cm . fältkanoner , 
6 st. 12 cm. fartygskanonor , 
ö st. 7,5 cm. båtkanoner. 
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Dessa pjeser Yoro dock 1 allmänhot ej a[ Bofori:l' egna 
ko n strukti o n er. 

Svenska fiottan var det, som först börj ::ulo tillgodogöra 
sig <.lossa 111 erl Götas och 'l'hulos 10 cm. kanoner (M/H!)). Af 
(lOilll:l modell är för {·]ottans räkning tillvorkaclo 11 st. 

.~r J8Qi3 torde vara on epok inom hi storien om Bo ror::;' 

t i Il vcrknin~m·. Då frarnställdo nom l igen !Jr u kots väl klin do kon

struktör, OfYeringoniör A .. ~ilfvc rsparro , sin sinnrika hak1afld
niJJgsmokauism meJ ogiYal skruf i. J 2 cm. ss. kanon, on me

kanism, som sedormera blifvit typisk för Bofors, och ~om med 

v issa rnoflifikationor tillämpnts på alla sonare konstruorwlo pje

ser. i37 st. 12 cm. ss. kaJJOner äro nu tillverkade Jör i1ottans 
rit k n i ng ocl1 -± st. mod hal Eau tomntisk mokanislll i pa11sart.om 
för O::;kar-Fredriksborg. · 

Do J'örsta grofva pjesor, som tillverkats vid l ~ofo rl' , i.lro 
P~J. nsmiJJ.lon Niorels 2ö cm. kallonor (Ca nets system) sa111t i) 

st. 2-± cm. kanoner (Bofors' konstr.) mod sjcHsäukamle lav<.•t
tago för Oskar-Frodriksborg. 1'ill do förstnämmla togos o·öteu 
fn'tn W!Jit\1·ort!J, hvilket äfven är förh ltllandot mod ytton:Jant

lamo till do sistnämnda. Nu tir dock bruket så väl rustadt, 
a tt n[J.got siLdant icke menL torclo behiifva ifrågakomma. 

Bland senast konstruerade pjoser märkas do 21 cm. 

o_cl1 ~5 ont. ss. kanoner, hvilka nu fastsUillts sorn bestyckning 
till vara ] :a klass pansarbiLtnr. Till clot danska pansarfartyuot 
Herlut Trolle lonmade Bofors förra året J st. J 5 cm. kan~ 1~or 
af i . hufvwlsak sam ma modell. De nu för il ottans räkuino· 

. l l . b 
g] Or<. <L )OStäJlmngarno af artillerimateriel äro clrc största som 
någonsin på on gång gjorts inom vårt land. Do omfatta nom

l igen 11 st. 21 cm. kanoner och +G st. 16 cm. ss. kanoner eller 

allt det svåra och medelsvåra artilleriet till 7 1 :a klass pan
sarb<'ttar. Hufnulsakligon p~L grnllu af det rastlösa arbete, som 
pågått mod anledning af . dessa boställllingar, har bruket oj 
kunnat uppträda bland do täflande i don nu al~tucll vonlna 
fältknnonfn1.gan. Dos::; roll blir sålunda s~umolikt i detta Jnll 

cleJJ, att sedennem tillverka w ale l'iel af utländsk mod ell , ]1urn 
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önskYi\nlt clot ä11 varit, att tLJ:vcn l1itr en inhemsk konstruktion 

knJJLJHt antagas. 
Vid uppfyl lanclet. a[ de stiindigt ökade fo n1ringamo i bali 

stitiskt llänseemlo har bruket en gotl hjelp genom sitt sam 
arbeLe mod clon vid B .i ör k bom, 2 km. l' rån Bofors, anlngrla 

nobolkruUabriken, som för n ii. n' a r n n de till verkar <.lo t mesta a 1· 

il ottans krnt. Do bi'tda c ta l! l issomontcn il ro ilfvon ekonom iskt 

in t.rcs:::orndo sinsemellan , då ncmligcn Aktiebolaget Hofors
G ull sp:lJJg är störsto delcgm·o i krut.bru k et. Öfrign aktier L il l

höra ~itroglycorinakticlJolugct i Stoc.:k!Jolm. 
Ah·en för tilh·erkni ng a[ projektiler är Bofors 1·äl rustad t. 

Hitt ill s lmh·a loYerorats fömämligast 25-, 2-J.- och 1:2 cm. pau

sargmuater sam t 13 cm. och 8 cm. gm natkartoscl 1er, Hin r tolll 

011 dul stålprojektiler nr olika slaf-i 1 il! Danmarie 
Bol'ms' flolmt inom pansartillverlmingeu är af tomligcn 

hir;:;k datum. Dess liirstliug:-;mbotu inom detta oumltlo var 

nem l igun kasemu L Len till pansnrb<'ttcu Oden. Sedermera kom· 
mo 'rho;·s och Riorels kasematter, styrtorn till torpoclkryssal'llo, 

amnmni tionsbisö- och rorlodni ngstrummor m. m. Till fästnin
garna har bruket lenmat ett an tal punsartorn för 67 m m. och 

12 cm. kanoner, för lysstationer nt. m. För närvarande iir 
un eler tillverkning kasematton till Drislighcten samt dc rasta 

lo cm. lmnontornon till pausarbåtame A, 13 ocl1 C 1öruton' 
ror lodningstrulllmor m. m. 

l de nu senast profskjutna leveranserua har bruket visat 
sig kun11a lemna ett synnerligen segt och goclt maloriol, ehuru 

dess tlirektn motståndskruf't ei mycket (Jfvorskjutit fordringnma 
för loYcranse nms godkiinnanrlc. Allt tydor dock på, att mate
rialet väl borde lämpa sig för cementering enligt modorna 

metoder. Ett önskemål är det sålumla, att en yttorligm·o ut
veckling af bruket skall gå i deum~ rigtuing sii att dc mi llio

ner, som för närvaraude m[tstc läggas ned bos utländska fabri
kanter för anskaffande af våm fart)ws viotio-astc ])ansar i han1-

. h b b ' 

tirlon kuuna. slanna inotn lawlot. 

G l:ldjancle för l 1 Wli'JO fosterlandsvän ii r dock redan elen 
insats, som a f Bofors hruk gjorts för att sYenska etablisse-
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menter och svenska arbetare skola kunna tillgodogöra sig de 
summor, som Sveriges folk nu sent omsider synes vilja lemna 
till anskaffning af materiel för betryggande af fosterlandets 
försvar. 

Februari HlOO. 

G. Wahlberg. 
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Årsberättelse navigation och sjöfart. 
(.\f furcdragrmdcn , kapten l l. lTyldeu.) 

I. Navigation. 

Hcdan l H8!l har <lhvnmn(lo Jiiro(1ragamlcn inom donna 
vcLouslmpsklass piL\'isat, hurusom don förhoppningen slagit fel, 
att, gciiOlll sjöiustnuncnt· uc;h sjöknrtoCörråclets utbrytning 1888 
J'dn mindcparto;ncntet oc;h dess innmgoramle um1or okipago
dopmtomoutet, en mera fruktbii.rande verksamhot vid förrållot 
skull e uppstå. ::\Ian hade hoppats, att sjöiustrumont- och sjö
kar tdörrådets sLillning skulle bli r v n så sjclfstänclig, att orfioo
ron vid dutta förr i'tll , <1irckt ansnuig inför varJ"schefon, skulle 
icke blott fii initiatiYet utan äfvcn mm skyldig att taga det· 
samma vid ulla de anskaHningar, undersökningar, arbeten m. m. , 
hvilka or tordras för förråelots uppritttbållande, samt dessutom 
att han, genom att för någon hLngro tid utan ::tfbrott vara bun
den vill lönådot, skulle blilva satt i tillfälle att förkofra sig 
uti. och bearbeta de kun slmpsgroJutr, som erfordras för on ra
tionell Rkötso l af detsamma. :::l[1som kii.urlt är, har förrådet so
dan clou tiden r1irekt lyclt under ehOfon för okipagedepartomen
tot, hvilkon på gruml aE reg lementets föreskrifter angående 
var bh· i f ton sålunda varit bokbel l l icku blott med öfverinsoen
det öFvor förrådet utan äh·cn nJe(_l initiativet och ansvaret för 
hvarj o åtgiLnl, äfven den minsta, som för förrådet erfordrades. 
Hvm.io anhiUlun om upphandling, hvarje reqvisition, ·bvarje 
arbetsorder skulle af honom begäras eller anbefallas. Dels 
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saknaden a[ t1e speciella kunskaper, som htlJol:ör orfonlras och 

som onrlast unrlantagsvis kunna, förutsättas hos en ckipagclllii

staro, mon fmmför allt dennos af andra hans departement när

mare stftcn<1o frå.gor strtlngt upptagna tid mccUönlc, att initia

tivet delvis öfvergick till förrådsol'liccren ntn.n att vma förc

nach med det dertill hörande ansvmot, och har oki pngomilf;ta

stnrcns roll i allmitnhet in skränkt sig till att umlorshihn t1u 

papper, som från lönåclets si<la förelagts honom. Dock hal\·a 

Wrhållandcna gestaltat sig betydligt olika uneler ollb ehdcr 

l'ör EkilJao·cLlCIHtrtcm cntet och olika förriiclsofficcrarc .. bcroontlc 
b . 

pft deras oliktt upp[attning af sina skyldigheter och riitLJgh o~cr. 

LiLggcr man härtill, att eki pagemästaren personhgC!l var upp

b(inlsman [ör a lla cUekter, som tillhörde förrådet , Olll hY J lim~ 

konstruktion, detaljer, skötsel m . m. han var mer eller miildro 

l'r rLm mandc, och med hvilka han siillan hade till att bofctUa sig. 

torde det ej vara för mycket sagclt, att denna organ!c<ation var 

obmplig. . . . 
Secbn den ti<lcn har en väl bchöf-lig uppryckni ng al verk· 

sambeten vid sjöinstrument- och sjökartoförn:Cdcn egt rum , dels 

genom dc 189-1 af Kongl. l\Iarinförvaltningon utfii nladc lJc

stiimmelscma för förrådens handhafvande, dels genom det 111-

trcssc och nit samt den sakkunskap, en del af lle till l'öräl1unn 

kommendenula oHioerarue ådagalagt. Dock ilro en tlel af de 

olvannilnmcla bcstämmelsema ai silklan art, att de p {L grnnd ai 

utrvmmcsskiLl och andra lokala förhållanden , men l'ranJ I'ör <tllt 

al' . ekonomiska shll , icke kunna följas , hvilket i s~·m1crh ot iir 

ra 11 et Y i el förrådet i Stockholm. "Yiånga a l dc Y id förradet be· 

lintliga instrumenten uppfylla ej en gång fonlringarno i dessa 

bestämmelser. 
Var man efter omorganisationen 1888 besviken med al'

sccnde på sjöinstrument- och sjökartaförrådets st~illnin g, så ]lm' 

man så mycket större unloclning att vara det nu :-olltm llct 

den 8 sistlidne December fastställda reglementet för Jiottan 

börjat att tillämpas. I realiteten har blott en enda för~Lndri ng 

blifvit vidta~en med afseondo pit lörrådct, nonJligen tloll, att 

uppbörclsmm~nm:;kapet blifvit öfver1J ~, ttac1t Jran ekipage1uästaren 
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till JörrsU'mrlaren för sjöinstrument- och sjökartcförrådet. En 

skymt a l' ans \·ar h r,r Yisscrligen blihit lagclt på föreståndaren 

derigenom att i R ~)02 a) efter föreskriften [ör föreståndmens 

åliggande "att utöfva närm aste tillsynen öhcr förrådet" orrlcn 

"och dess vidmagthållanclc" blifvit inskjutna . . l\Ien för hvarj c 

åtgärd, som Yicl förrådet skall vidtagas, den må vara aldrig så 

obetydlig, måste föreståndaren fortfarande antingen muntligen 

eller skriftligen vända sig till ekipagemästaren för att få en anhål

lan om upphandling, arbcts-reqvisition ollor order påskrifven, 

hvarvid ckipagem itstarcn , om han vill taga föreskriften om att 

utöfva inseendet öfyer förråclet samyetsgmnt, m åste begii.ra 

upplysningar om skälet för allt, som af föreståndaren bcgilrcs. 

Att genom en dylik organisation en stor del af Wrrådcts löpan

Lle göromål rnåstc komma att fönhöjas och draga ut på tiden 

ligger i öppen dager, i all synnerhet om förrådet ligger niliigsct 

!'rån ekipagemästarens tjonstcnun eller denne genom HJHhn 

triingnndc göromål är mycket upptagen , hvarjemtc mången 

mimlrc l'öräriclring och för bättrin g ofta kansko icke blir åtgii.r

daLl eller föreslagen på grund af det obc(jväma i en elylik 

handläggning af clcssa frågor. 
Af det här anförda synes m i g nog skäl hafva förelegat 

J'ör on verkligt org;misatori sk förändring a[ förråelots ställning 

inom var[vct, åtminstone ti ll det · omfå ng att fönå<lct direkt 

stode unllcr yarfschden och att föreståndaron ensam yore denne 

ansvarig [ör IönftLlcts hamlhafvamlc och Yiclmagth~L\lande salllt 

sjclf bcgänle upphandlingar, utfär!lacle arbctsrcqvisitioncr m. m . 

Den i det nya reglementet Yidtagna förändringen iir äfyen i 

nmlra hilnsoendcn en haUmcsyr. Di\. upphördsmannaskapet nu 

en gång skulle flyttas från ckipagemiistaron, ha.cle clct fr i1n 

många synpunkter nuit det ämlamfllsenligaste att d irekt öhc:r

Iiytta detsamma till en fön-altare, lämpligast till inYentaricl'ör

YaltareJl , samt att samtiLli gt gifY<L lörcst[m(larcn för förrådet 

samma befogenh et Yis ä Yis fön-altaren, som ti llkomm er depar

tementschef, i sti1llct för att såsom nu siLttrt förcståmlarcn 

i fön-altarens ställe, med. dennos skyldi ghetor och ansnr. 

Om för rådet nom in elt crhi.illo rang, heclcr och dnlighct al 
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ett vnrCsclepnrtcmcnt hm· för förråelots verksamhot mgcn be

tydelse. 
Att förestånclaren vid bchanclling nr frågor , som n.nga 

sjöinstrument- och sjökmteförrådct, skall inträda såsom lee1ftmot 

i varfskomn1issionen, S)'nc:s tycla på, att reglementet förutsätter, 
att de frågor , som härvidlag kunna kommrL till behall(lling, 

äro af sådan vigt att förostånrlnrcns åsigter böra inhc:mtas och 

tillfälle: giiYas honom att anföra skäl för och emot; ty had e 
det ondast yarit fråga om att upplysningsvis höra honom , skulle 

han :ju, liksom hvmjc annan varfscbefc:n unclc:rlydn.ndc: ofli ecr, 
kunnn. förordnas n.tt yjcl dessa tillfällen cleltaga i kommi ssio

nens sammanträden. I alla andra frågor, af hYilka m[mga 

torde vara mycket Yigtigare än cle anmärkningar, som i all
mänhot förekommn, i fartygens obsorvationsjournaler , kan cki
pngcmästaren fästa (let afseondo Yicl förc:st{mcbrc:ns frnm stit\1-

ningn.r, som han för gOllt rinner, och är clet ähenlcclcs han , 

som a[gör om dc skola gå \·idan~ eller lägg<lS ad acta. 
Det är således fortl'nraml c ett önskningsmål ntt sjöinsirn 

mcnt- och sjökmtcl'örrådot göres [riståen<lc uneler varrsc ll don 

samt att föroståncbren bftLlo till namnet och i v ork\ ighoten 
sköter förrådet och ru1sYarnr HJr <lo;;:s Yi<lmagthållnmlc: och kn·

måga att fylla sina uppgifter . 
Don här nntydda orgnnisationsiöriimlringon borde emel

lertid lämpligen åtföljas at on annan, för att mnn i största 
möj li ga. m~ skall kunna [ön;äkra sig om , att llo nautiska 

in strumenten på yåra fartyg itro goda och at <lot ämlamålson

ligaste sing, att <lo äro Yäl UJHlorhållnn. och :justerade samt riitt 
installerade om bon1. I 1\:ongl. l\[arinJörYnltningen skulle nom

ligan en ofticer, lämpligast någon, som förut tjenstgjort \" itl 
något af sjöinstrum c:ntförrådon, af ses för att handlägga hi thö

rando frågor samt boreda och förorlrn ga def'Rn inför fönnlt
ningcn eller inför che[en för intondentafdcln ingen. Genom on 

dylik n.norclning skulle framför n.ll t on större öherensstämmclse 
mellan dc: båda stat ionernrrs förråd vinnas, b t\.tlo mod aJsocnclo 
på deras verksnmhet i allmänhet , men fmn1för allt med nfso

ende på nyan slm llningf\r al' ini:itrmnont. Dorjomte har Kongl. 
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Marinförvnltningen alltid lättare att låta anställa försök och 

undersökningar, som ofta erfordras, än föreståndaren för ett 
af förråden. 

E nligt nu gällande författningar , står visserligen Kongl. 

nautisk-meteorologiska byrån både till Kongl. marinförvaltnin

gens samt varfvens förfogande i och för undersökningen af in
strument och utförande af kompenseringar, doYieringar samt 

magnetiska mätningar , men byrån tillkommer intet som helst 

initiativ i dylika frågor och har ännu mindre något ansYar, och 
Jrån Hottans sidn. har nämnda byrå ondast undantagsvis blil·

vit använd hitintills. Ett intimare samarbete med dem1n in 
stitution vore derför synnerligen önskvärdt, ehmu en viss för

sigtighot vid åstadkommandot häraf är af nöden, på det r=t tt 

byråns verksamhet och hufvucluppgift ej måtto förryckas. Om 
nomli gan Kong!. Marinförvaltningen skulle hänskjuta alla ären
den, om hvilka här kan blifva fråga, och som af förvaltnin gen 

skola afgöras) till byrån, så bliiver denna1 om äfven oj till 
namnet, en afdelning i fönaituingen och kan med nuvammle 

små arbetsleraHer ej fylla sina ogentliga uppgifter. Inritttus 
deremot en afdelning eller rättare on underafdelning i K ong!. 

Marinförvaltningen för här ifrågasatt ändamål, undvikes all 
sammanblandning m ollan Kongl. Marinfönaltningcn och (lon 

till stor del utom fiottan ståonde Kong!. R antisk-Meteorologi
ska Byrån. Men ett intimt samarbete melln.n donna afdelning 

och byrån är äfven i detta fall synnerligen önskvärdt och torde 
ej heller möta några svårigheter att åstadkomma. Förestån

elaren för en elvlik nfdolninsr torde kansko lämlJlio·cn samtiLl iot 
... <._J b b 

kunna Ymn inspektör för rikets nrwiga.tionsskolor . 

Öfyorgåen(lo till (lo förändringar , som med afseende på 

navi gationen hatva Yidtagits i don nndra delen af det nya reg
lementet, sjötjenstgöringon, så är det en stor glädj e att kunn a 
påpeka de friare bestämmelser, som blifvit införda angftcmle 



- 1G4 -

föreskrifterna att taga lots. Do sonare årens eskadoröf:nin g~r , 
med sina mång[aldiga rekognoserings- och krigs?luingar, ha1Yn 
tvc1Jio·en påvisat nöchändigheton, att lwarJO ofhcor, o~erooml c 
~f l~ts, kan navigera i skärgården, såväl som 1 ha[sbanoclcL. 
Dessa eskaderöfningar hafva äfvcn, särskilett genom de.n mang
faleliga användning som milltärlederna. llcrvicl funmt, frarn
kalbt ett uppsving inom skii.rgårclsnav1gcrmgen hos oss, om 
Jwilket inO'en före elen tiLlon skulle hafva drömt. 

H vad deremot angår § 122 m) j omförd mecl § 302 c~) i 
del I så hade clet varit lyckligare, om reglementets iöresknHor 
gått ut på, att hvarjo navigeringsofftOor sjolf kompenserar .o.c:h 
devierar sina kompasser. Ty clcls torde det i. allmii.nho.t bhha 
svårt att vid en olycka, som längre ollor kortare t1cl oftor don 
första kompenserinO'en och deyieringen af Iörcstånuaren ogcr 
rum, kunna sk:jut: ansvaret på clenne, mod min(lrc " att_ clot 
ledes i bevis, att ingen rubbning egt rum 1 kompassons tom-

. t tt i.no·a för'i.ndrino·ar i deviationen framkalln.t:; , penscnng sam n o' ' · o . · . . . , . 
l l t .ll J'o"l].'1 a·c 011 elvlik rubbn111o· l kompensormgen ell01 1var;;:en 1 ~ ,~. . · ·o . . 
af: andra orsaker, och dels skulle föreskriften, att nnYigenngs~ 
oHiooren sjoU kompenserar och devierar, 1neuföra ~ehohet al 
on oTuJl(llio· kännedom hos alla ol:ficorare af: detta för navlg~
riu;on km~ k e vigtigas te iu stnuncnt, samt n t t \'O( lerbörande o l f' ~ 
oer, rorlan före cxpolliti OllOllS början ropotorar llet YlgtJga:tcat 
kompassläran i stiillct iör att taga fram bokcu , då han star m
för ett mer eller mimh·o kinkigt [nll och dl\, Llot kansko i\J' 
l'ör sent att börja stmlorn. Afyenlullcs hör Llet ih flgkomm~.:~· 
att Yid on hasti gt p:\kommmHlo mobili sering, J'örcståmlaren l or 
sjöinstrumentl'önådet näppeligen tonlo m oLllmtna konl~>onscrn 
~ch deyi em ,1Jla [ 1n · L~·gcn , om han öl\·cr lml\·ml taget 0 .1 gennst 
bortkom mc1tdems. 

N · · ' o ' [ l S\. C' l1Sl "~ c·n \.:1· [ o"J·loo·s- som hnn-a\'Jo·atlOilCll Su<lr l f 01 • " ' ' " " ' ,.., ' o 
delsflottan,.., i\.nnu långt i. från den h i.>gn ståndpunkt, som y nr 
rang blan(l llo sjö l'nrandr 1mtioncma kriil'ycr , och på lwilkl'll 

- 1Go -

vt så gerna tro oss stå. Sjömannon har sedan gammalt varit 
konservati v, och han tillegnar sig ogerna nyheter inom navi
gationen, i synnorhet om dessa hafva någon bismak af hvall 
ban kallar teori, och dock är det för honom ett oundvikligt 
villkor att följa med sin tid för att icke blifva slagen i kon
kurronsen mod andrn nationer. Och för att rätt kunna an
vända do instrument, som vid navigoringen stå till hnns dispo
sition, fordras icke blott, att han känner nnvändningen af <lessa, 
utan äfvcn gmndorna för instrumentets konstruktion samt U.o 
felkällor , som vid dess användning kunnn ifrågakomma. Först 
flå kan han blifva en säker navigatör. Det här anförda gäller 
alla instrument i mer eller mindre hög grad, mon framför allt 
kompassen, hvilkon vid navigoringen såYäl i sigte af land som 
ute till sjös är do t mest använda af all n. H vad båtar U.ct vii.! 
för öfr igt sjömannen, om vetenskapsmannon och instrument
makaren förona sig för att konstruera <lo most fullän<laclo hjolp
model till hans tjonst, om han sj oH ej förstår att r ii. t t an vända 
dom '? 

I nga bland de nautiska instrumontorna hafvn. inom dc 
senasto årtiondena gjort så stora framsteg som kompasson och 
kronometern, af hvilkn den förra äfven hos vårt lands instru
mentmakare uppnått en fulländning, som knappast står till
baka för den, som utlandet kan uppvisa. Detta glädjande för
hållande kan till en stor del ti llskritvas elen tysta men frukt
bärande verksamheten af Kongl. Nautisk-Motoorologiska Byrån, 
men äh·on till någon del den alltid nyttiga konkurrensen mel
lan do mera framstående kompasskonstruktörerna hos oss. In
strumentmakaren G. \V. Lyth har uneler do senasto åren lyc
kats konstruera mycket goda kompasser, hvilkas magnetiska 
moment öfverstigor 100 millioner Gansiska enheter och hvillm 
äfven vid mycket starkt reducerad rigtkraft hafva en synner
ligen god inställningsförmåga, hvarjomto kringsvängningsfelet 
blir mycket litet. Herr Lyth använder härvid visserligen G 

Tidsh-ift i Sjövi.isendet. 12 
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stycken ganska stora· och mycket kraftiga magneter, hYilkot, 

för mången kan synas vara botiinkligt mO<l afseondo på don 

sextanteJa och oktanteln deviation, som härigenom lätt kan 

framkallas, men försök , som för närvarande pågå i Stockholm , 

hafva gifvit vid handen, att på grund af en lycklig placering 

af magneterna, detta ej blir förhållandet, åtminstone oj till elen 

grad., att något mon vid kompensoringen af elen qyadrantola 

deviationen doraf uppstår. Placeringen af nålarna har vissor

ligen oj gjorts efter den af Prof. A. Enelinich angi fna _to~r:i.on, 

hvilkon till on början blott afsor 4 magnoter och som for ofngt 

ej var hind. här i Sverige vid tiden· för Herr Lyth's nya kom

passkonstruktion, men dc praktiska försöken hnfva , såsom redan 

blifvit antydt, visat, att Herr Lyth äfvcn i detta hänseende 

konunit till on lycklig lösning. 

Försök mod en nålplacering enligt Prof. Buclinich's teori 

pftgå för närvarande inom åtskilliga länder och torde snart 

komma t ill stånd. äfven hos oss, i det att instrumentmakaren 

F. J. Lemeke snart är färdig med en ny kompasskonstruktion, 

vi<l hvilken han ämnar tillämpa donnn nya placering. Herr 

Lornckes nya kompass erbjuder för öfrigt äfven i andra hi:i.n

sccn<len ett stort intresse, i det att elensamma blir on kom bi

·nation af luft- och spritkom pass, hvarvid man försökt att i stör

sta möjliga mån tillgodogöra sig bogges fördelar. Sjolfva rosen 

konstrueras såsom en vanlig luftskifva mod don ofvannämn<la 

placeringen af nålarna. Donna placeras på en konisk spets å 

en mindre flottör, med tillräckli g friktion för att skifva och 

fiottör följas åt i sina rörelser. Den senare åter uppbäres af 

en vätska i on under skifvan befintlig behållare. Som kom

passon ännu icke är fullt färdig, torde det emellertid vara 

mindre lämpligt att här ingå på en detaljerad beskrifning af 

densamma och på de förväntningar, man kan ställa på don , 

men hoppas jag att snart blih-a satt i tillfälle att lcmna en 

elylik redogörelse. 

Har kompassväsendet inom landet sålunda nått ett gan

ska högt utvecklingsstadium, så kan man tyvärr oj säga det

samma om kronomoterväsendot. Den förnämsta orsaken här-
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till är, att efterfrågan af verkligt goda och pröfvade krono

motrar är så godt som ingen i vårt land, i det att icke en gång 

flottan anser srg böra utgifva ett så högt pris för on krono

meter,, som dylika pröfvade instrument betinga, ehuru Kongl. 

Mannförvaltnmgen visserligen i sina "bestämmelser för sjöin

strumont- och sjökartaförrådets handhafvando" föreskri [vit: att 

"kronometrarna vid upphandlingen skola vara försc<lcla mod 

i n tyg om verkställd, godkännanrlo pröfning vi <l Die Dcutschr 

Scowarte, Greenwich, Liverpool, K ew, Paris e!Icr annan 

anstalt, som sysselsätter sig med dylik umlersöknino·". En 

git'ven följ!l häraf är, att våra urmalmro oj följa n~~cl ollor 

liigga an på kronometerfabrikationen till det om fång , som är 

nödvändigt för att konkurrera me<l utlii,n(lskt fabrikat. Men 

en annan anledning härtill ligger äfycn rlcruti, att inom Yårt 

lan<l ännu ingen dylik anstalt för pröJ'ningcn nJ kronometrar 

förefinn es, hvarigonom en likformig jomförolso olika fabrikan 

ter emellan , mon framför allt med utländskt fabrikat är ute

sluten. Det vore derför på tiden, att on pröiningsanstnlt fii
1
· 

kronom otrm· inrii.ttn<los ,-id fiottan eller vid Kong!. Nantisk

lVlotoorologislm Byrån , ln·arigonom flottan blefvo satt i ti]l[äJlc 

att sjolf pröfva do kronometrar, som iiro afsedela till inköp, 

och våra urmakare kunue skaffa sig certifikat å sina krono

metrar för att kunna konkurrera åtminstone inom Skanclina

vwn och kansko äfnn i H.vssland . Emcllcl'titl är vigton af en 

god kronometer, i synne;.hct <lå man, såsom det iir bruket 

icke endast i vår halHlolsftotta, modför ondast on dylik, ii.nnu 

ej tillfullo inso<ld . t'nrlcr våra oskn.cleröfningar aflägsnn sig 

fartygen ondast undantagsvis så h'\ngt ]från kusten att dc kom

ma utom sigto af land och i så fall vanligtvis blott vi <l Yackcrt 

väder, lrmrförc bohofvot af kronometrar i hvarclagslag ej gör 

s1g kännbart, mon sådana tillfällen kunna lätt tänkas inträffa 

då ett fartyg får hålla sjön under någon längre eller kortar~ 

tld och då llet setlan gäller att göra nn land elen kortasto och 

snabbasto Yägon utan att riskora fartyget, Llå kommor man, 

ehuru kansko något sent, till insigt om nyttan af en krono

meter, på ln·ilkcu man kan lita. Priset på on vorkliert cro<l 
b ,.., 
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kronom eter, uppgäondc till ett tusen och några hundratal kro
nor, torclo för öfrigt mer än väl uppvägas af våra flesta örlogs

fartygs Yitrdc. Yisserligen är <lot ej nog mod att fartygen 
försos moll goda kronometrar, Jwilkas gång blih-it noga un

dersökt i förråclct, ty gången måste äfvon ombord stänrligt 

och jomt kontrollcr::ts för att man skall hafva någon verklig 
nytta af instrumentet, och dessutom erfordras on viss vana att 

observera. Med undantag af do få officerare, som bliha na

vigeringsofficerare å yåra långresefartyg och ett exercisfartyg 
per år, kommer sjöofficeren, seelan han slutat sin backsof!icors
rcsa, så godt som aldrig i tillfäll e att begagna e11 sextant, hvar

förc han ganska snart kommor ur elen öfning, han on gång 
har förvärfvat . Slutligcn må här tilläggas, att först sedan rc

clarnc utrustat sina fartyg mod allt hvatl till en fullständig 

navigering hörcr, och den praktiske navig<Ltörcn begagnat sig 
af alla do hjelpmedcl, som stå till hans förfogande för att stän
digt följa fartygets Yäg, kan det bl i fva tal om fullständ ig an
svarsfrihet, ej blott juridiskt sedt utan äfven moraliskt, vi< l dc 
ännu <tllt för ofta förckommamlo olyckshändelserna Yid naYi
geringcn , icke minst inom våm egna farvatten . 

Litteraturen inom hithörande områden har åtminston e 

hos oss aldrig lidit af någon öfvcrproduktion. Sodan kapton 
H. Wrangols förtj onstfulla lärobok i navigation utkommit på 

hösten 1897, har intet vigtigare arbete på detta område publi

cerats i Sverige. Inom don utländska facklitteraturen tinnor 
man deremot allt emellanåt värdefulla uppsatser inom don 

rena navigationen, hvilka till allra största delen sysselsätta 
sig med lösningen af den modorna navigationens vigtigasto 
problem , nomligen två höjder. Att här ingå på en detaljerall 

redogörelse för dc många uneler clc senaste åren framkomna 
lösningm·no af detta problem, tillåter mig icke den knappa 
tiden och är af så mycket mindre intresse, som ett anförande 

- - I G!l 

af dessa ondast har nitgot större vilnlo i sammanhang mul on 

sträng kritik öfver alla hittills föroslagna motollcr, såväl med 

afseonde pit rleras teoretiska som praktiska anviimlbarhot. 
Dessutom synes mig för nän-arando ingen af dc nyare meto

derna vara att föredraga framför den sodan on lilngro tid in
nom svensim flottan anviinda motodon att lösa problemet mo<l 

tillhjolp af proportionalparter vid beräkningen af timvinkols
observation cr , i all synnerhot efter don utvidgning, som kap
ton II. 1\' rangel gifvit denna metod genom dess tillämpning 
på cirkununeridianhöjrler samt genom kombinering af bå(ln, 
dessa observationer. 

Har Sveriges insats bland arbetena inom den egentliga 
navigationen sålunda icke varit af någon större betydenhet 

uneler den sista tiden, så har Sverige deremot tagit initiativet 
till tvenne stora vetensknplign mbcton, hvilkas resultator icke 
äro utan betydelse för navigationen. Det ona är den nu på
gående svensk-ryska gradmätningen å Spetsbergen och det an

dra en internationell systematisk undorsökning af de Nord
Europa omgifvande hafven i hydrografiskt och biologiskt hän

seende. Det förra arbetet planlades redan uneler de tidigare 
svenska Spetsborgsexpoditionoma under 1850- och GO-talen, 
men har hufvudsakligen af ekonomiska skäl oj kunnat komma 

till utförande förr än nu, sedan ett samarbete mocl V etensimps
akademien i S:t Petersburg blirvit åvägabragt. I och för det 
senare arbetet har svenska regeringen inbjudit till on interna
tionell konferens , som hölls i Stockh olm under sistlidne Juni 

månad och hvilken antagits af Norge, Danmark, Tyskland, 
England, Noderlämlcrna och Ryssland, hvarj omtc Kongl. Maj:t 
i dngarnc utlåtit proposition om nödiga medels bcvi ljamle för 
dou do] nf undersökningarna, som fnlla på Sveriges del. 
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lJ . Sjöfart. 

U r Kom nJcrsekollcgii u nclerclåniga berättelse om rikels 

sjufmt nilder lRDS inil emtas följan<1c uppgifter. 

f-:lverigl's IIctiHlelsUot!a utgjorde vid 1 Rfl7 års utgång al' : 

segelrartyg ....................................... ... 2002 0111 '28D-±00 ton::~ 

ängl'arLyg .......... .... .. ... ........ ............... 78G , 23-±G3G 

Summa 2788 om ö'2-+12G to u s 

samt vid 18\Ji') i.l,rs utuåncr h b af: 

sugoHmtyg ....... ....... ..... ..... ......... ............. 200-t om '2Dl3D2 tons 

ångfartyg .......... ... ... .... ........ .. .... .. ............ 817 
" 

%6\1!)-! 

~umnw '21):21 om :·)f>7Bf-J() tons 

Mud det lliir angil'na tontalet afses, liksom i nännast föro

g<WtHlu hrsboriittelser, not.! odr~igtiglwtcn, bcräkna<-1 enligt den 

lytJka Ut iitnings rogoltt, sou1 variL tillämpad inom landet seLlan 

den l ,\ uril l ::181 , mod, h\·ad tiden ul'tcr !len l Juli löD-+ angår, dc 

i'i>riii tdriug:n, som stadgat::; genom Kongl. Kungörel sen den 18 

l\laj 18\l-k. [ antalet farLyg ingå unda::~t de registruringsskyl 

d i.t.;a, l t \'i! k a frim ocll med 18Dö varit fartygen om 20 tons 

d riigtiglwt och d ur u Lö[ycr Blaml ungfartygen ii r l t tir älven i It 

r·iiknndt l'LL med ulekLrisk motor försedt fartyg om 2li to ns , de(, 

fiirslcl a[ deLta slag som varit uppgifvet såsom tillhörnn de de11 

svenska haiHkbilotlan. 

De u under 18\JS u ppkonma ökningen af 2 SL'gelt'urtyg om 

tillsailJIIlans l \:l02 ton:o och ;~J ängnro om 31 3ö8 tons eller in

alles i33 rartyg Olll 332ti0 Lons or!H'd lcs äh·on ur ncd:m ståc!lllc 

tn blå, u p u tagande, duls dc u n der å ret inom r i ko t nybyggda 

el le r frön utrikes orL inköpta, dels dc under å ret föro lyckad e, 

koudumnorado, s lopade elle r till utlandet Jö rsålrla fartygen, iiJ-
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von som <lon ökning och minskning i tontalet, som uppkommit 

på grund ur förb yggning ollor onuuiitning af fartyg. 

N y byggda inom riket 

Köpta fri'tn utrikes ort 

Ökning h os förbyggda 

eller ommätta ... ..... . 

Sogclfartyg Angtartyg 
.An tal Ton .Antal Ton 

31 3G7i3 22 '2-1-2-1-
107 2-t973 -±5 i30372 

17!) 320 ---------------------------
Summa ökning 

Förolyckade .. ... ........ .. 

Kondemnerade ollor 

slopade ................. . 

Stdda till utrikes ort 

Minskning h os för

byggda eller om-

mätta .................. .. . 

138 

4!) 

GG 
21 

2882ö m 421Hi 

86!)7 () ööf>l 

11307 l G 73.1 
6:301 H 3f)l)(j 

GIR :)08 
---------------------------

Antal Ton 
- 206 700-±1 -

Summa minskni11g J;)G :2G~J~3 3G 10/öH = 17'2 37G81 

I och tör jeml'örelso mo1l föriin<hingarna inom don sven

ska handcl:ofiottan uneler närmast l'öregå.en<lo år angifvas hiir 

j cm te l8!JK års siffror, äfvon motsYnranda för 18\JG och 18!J7, 

hvnrvirl. me<l + betecknas ökning och nJctl - minskning. 

~loLsvaranrlc sil:fror före J K!l:) äro ej fullt j omförliga ptt. gruntl 

a[ !le löriindradc fi.ircskril'tcrna rörnndc rcgistroringsskyl(liga 

fartyg. 

Ar SogoHart?g 
. \ntn,l Ton 

l :-1\)(j ......... - J7 - 10:-\72 

1KD7 ......... - 11 
1:-l!J)-)_, ...... + :! 

- 13Gö 
+ l\)0:2 

Augtartyg 
~\.ntn,l Ton 

+ 23 -t 2-Hi81" 
+ i)O + 28G72 

+ :n + :313öS 

Summa 
.\ ntn,] Ton 

+ () 
+ 1\l 
+ 33 

+ J 3:-:Ui 

+ 27307 
+ 33%0 

C r (lessa f' i !Tror orld,llcs ökningen or; h minskningen ut

tryckt J proeon t Hi r: 

,\r Scgcl rartyg 

1:-\!lG .... .............. - :J ,1; % 
1ö!J7 .......... .... .... - o,,, 
JöDS ..... ............. + 0.1 

"\ngfart~rg 
+ 13.ö % 
+ 13,\l 
+ lJ ,s 
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Ur dessa siffror framgår tydligen, att ökningen af vår 
handelsf-lottas tonnage hufvurlsakligen är att tillskrifva ång
båtsflottans snabba utveokl i ng under lle senasto 3 åren, nwdan 
segel flottan , efter att under l 8\:JG hafva gått betydligt tillbaka, 
under do senaste tvenne åren varit nära stillaståondo mod al:
soen<lo på tonnaget. 

Undor·sökor man omollorticl vilrdot af det tonnage, som 
tillförts han<lolsflottan och i synnorhet ångbåtsflottan under <lo 
senasto n åren, kommor man till det sorgliga resultatet, atl 
ökningen och föryngringen hufvudsakligen utgöres at från ut
lamlet i n köpt tonnage, ollor mod andra or el, i det öl vorviigan 
do antalet fall af gamln, ofta uttjenta fartyg , lwilket i.iJvon 
torde g ifvn en förklaring å det för vår handelsf-lotta föga mo
riteraJHlo sakförhållnmlot, att det totala tonnaget årligen mi n
skas mc<l on mycket stor procont på grund af lörolycbt<lo, 
kowlomnomdo och slopade fartyg. I detta bänsoomle torde vi 
emlast Ofvorilyglas af don norska hanrlolsflottan. 

I ncdausthondo tabeller angifvos för tiden fr. o. m. 18!)-l 
t. o. 111. 11-\!)8 antal och tonnage af n~'byggda och hfm utlan
det ii ikOptn fartyg jomto förlorade och kassorallo samt till ut
landet för~fll(ln fart~rg, clonid tonnaget i.ifven uugifvos i proceut, 
af hela ökniugon eller minskningen. 

l 
l ,\l 
l 

l 18!1:-) 

l H~Ii 

J n kO pta från ut
landt't. 

- -·---;--;c-;----:-c;----
.fnkiipt.a fr:"m ut· 

lan<lC't 
-.,-n-. 1-,-1\_m_ -A-n-- .,...~-,-l'o_n_l __ o_·o-~-;:;~ An~~~-;:--~-~ 

tal 1 tal t a l r tal 

l 
7 13ti0 l(l 3!J07 'i'il ,<> (j 77!! 5 414-i 

...... 11i 1:2~0 32 7Hö Hö,~ l li 1 2021 L:! 10!150 ti4 , , l 

.. .... 2:J 1740 öii 125!!1 ti7,c> !J 1 1±7~ l :22 273 14 !11,, l 

l :21 l 3HD :3 7 Dl ,, 

il!JH7:! l 

l 

r 18!14 
18!15 

[!t>% 

llö97 
lf\98 

- 173 -

Scgcl- och ångfartyg 

Jr ::\yl>~·ggda 
Inköpta från ut-

Jandet 

Antal l Ton 1\ n tal l Ton l o/o 

ll tiD'! ... ........ . 13 215!) 15 ti051 78,o 
lti~ö .... " ...... 32 3311 44 1SH98 84,. 
l SDG ............ 43 3219 77 

l 

3990:) 92,;, 
ISD7 ............ 46 (j]!)t) 106 52801) 8!1,,, 
I898 .......... .. 1 58 li097 152 6,1345 ~],:l 

Negcll'art~·g .. :\ng fartyg 

Ar Fiiroh·cka- Ni\ lda till ut· Förolycka- Nålda till ut· 
de o. ·ka~s. lam1et de o.· kass. landet 

J~~~- l ~ro~ ·· -~~1-T;~~lT;.·:; ~~~; l ~~~~ ~:~r:~~;~;o-~ . : 
l 52 13372[ !J 2134 1r 13,e l 51 li 9!13 ur,,, l 

:::::::::1102 2GSG8 1G 2455 8,, 10 5711 ID 2225 , 2ti,o l 
.. .. .. .. . ti8 20il0ö 1

1 
ö ..• · : il4!1B [ lJ,, 3 1lil2 

1
8
1

,· l ~,.,~221 ,.-±3 5li.• 
!:11 1 17B5H ± 3202 15,r. 12 l 41B5 . • _ · 60,2 , 

......... [ 115[ 2000~ 21 G301 [ 2H," 22 [ 15284 J 14 [ 3!JI51i :38,, 

~====~=============~~= 

Hegel- odt [tngfartyg 

_\r Förlnratleoch ' so J··] t ' ll tl lt 
1 . , a \ a 1 u . an( c 

~Jt:la~~r:- 1 1\ntal l Ton l 0 o 

53 1342BI I ii 1

1 

il I 27 11 Hi ,o 
112 3257!1 B5 1 41i80 12,n 
~l 21~20 2G 51117 1. 20,, 

l(rl 214!1;31 ;)() 94Gii 30,n 
Vl7 21i288 j :35 1021571 28,, 

I8!J-! ...... " " " 
1ö!l5 ............ ' 

· l Hflli ........ .. .. i 
18D7 ........... l 
l l HUH.... .. .. ·i 

LTn<lor samma år var }Jl'Oconton forlorado, kondenmormlo 
och :oJopwlo fartyg at bola handeJst-lottans tonnage vid resp. 
års ingång: 
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-'t r Totalrt tontalet Ton förlorade o. kass. Proc. 

18!3-! 5-16515 13-123 2,4ti 
18!35 :350350 3:2ö7D ö,~2 

18DG 483003 21D20 4 ,:;~ 

1807 4D6R1n 2J..I.Di3 -1- ,33 
18D8 ö241:2G 2()288 Ö,o~ eller 

m edeltal 4 ,H procent. 

Yi rl utgången af år lmJS voro med afseende på hemor

ton den svenska handclsfiottnns fartyg förclolndo mellan do s~ir

skilcla länen sålunda: 

l Segelf:artyg l Ångfartyg f:lnmma 

Stockholm s sta1l 

1-itockholm s 

L' psala 

Sijdennaulaw l~ 
Ö~torgötl andH 
.löu kö pi ngt> 

Kalmar 
liotlamlH 
Blekinge 
Kristianstad~ 

i\fallllölms 

ll :tii:IJld:,; 

län ..... . 

:: ...... 1 

11 1\Ll'hnrgs o. HolLus, 

E.lfshorgt-; , 

Antal l Ton i ,\ntal l Ton 

45 
271 

3 

1 
G305 l 15S l 5G878 20B G3183l 

l 
37007 1 25 1871 2::JG 38b78 

llti 1 703 10 S2 1 

20 lOiiO 7 l !)00 27 1950 
87 : 57!!2 l 30 5820 117 ll(i12 

!J 437 10 l 1073 ]!) l?ilO 

2!J7 1 3Di34!J 22 40ii3 319 4340:? 

"1 l 4Bli0 51 1197 5G fi557 
~G 11905 1 fl G002 101 17!!07 

1S8 1 2DGID l - - 1 188 1 2!Jlil!l 
;lQs ljli74li GO 4o>!J 17 ;)liS lllliG3 

(j3 

271 
l 

4(i5(Jl 20:! RSGSG l MlO 1 i35:277 
)- '"" 8 G-1 (l" 

15B29 l l O l 350-~ 73 Dö3:) 

70 3!J70 B~(~ Il :_'/i>d l o o 

!-:ikamhorg,.; ,. ...... D3 48ti.J n ~!57 101 fiH4 1 

\' e nnland ~ ,. .. . ... :if! 154-7 1 05 1 741iR 84 DOiö 

ÖrelH·o ,, .... .. 14 liGG 
1 

~ 4·:2 1273 2(i lD:l!J 

Vei!t lllanl:tnd,.; ,. .. . .. . 15 5H 1 5!JU l !J 1171 

l(t~pparherg,.; , . . . . . . 1i3 4!1 l 2 1:15 , Iii G:! l i 

l1 c fl elmrgs ,, ..... . 3U 10587 Bli 1 1-Hlili 1 lj(j :2<,05:1 

\' Cl"'Lcrnorrland" ,. .. .. .. 2~ llOlifi G l l :,!Jl7 U5 2GDöC3 

. Jen1tl and>< , ...... l - D :l47 !l 3.11 

\" c~tcrLoLLeJ )H , . .. . .. - !: 
1 

2H3!J ö J .[[il) l7 l -!:2~ 1 '> 
1\orrbotte,.:;n.:.;.s __ ____:·:...· ....:.·.:..:.· ·.:.:.· ·.:..;· ---="+--'-"'-:1-+--""-'0--+---'W_l_:l-+-:._:->-±-j---:-::-::-~:-::1-::::"!ll. i, 

1-l ll iiiiiHI l 200-1 l 2!1 l :l!J2 l Hl7 l 21iC,9fJ4 l 2S2l l 5i'l7381i 
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I-Icmmnhöranrlc i rikotf-; sttidct och köpingar YOro af so

gollartygen i fråga om tmtalct 37,2 proc. och med hi.insyn till 

don samfälda drägtighetcn 53,2 proc. samt at ångfartygen till 

antal et 78,2 proc. och till tontalet \13 , .• proc ., medan sålunda 

ti ll landsbygden hörd o n f do förra, t i l! antalet sed t G~ ,s proc. 

och till drägtighotcn 4(i ,s proc., mon af ångtartygon endast 21 ,~ 
proc. i fråga om antalet och i anseonde till drägtighoton tinnu 

mindre eller G,ö proc. 

Dc svenska städer, som vid 18DS års utgång cgde han

(lolsfiottor m ed en tonta lclr~igtighct öiYorstigandc 10000 ton voro 

följallile: 

Scgcll'artyg Angl'urtyg Summa 
1\ntal Ton Antal Ton Antal Ton 

Göteborg -J. (j 17278 1G5 HOOG5 211 07i3-!3 
Stockholm -15 G30ö 158 5(5878 203 Gi1183 
H el singborg 73 212!)?) 33 2D532 lOG !)0827 
Gef!o Hl 88D::? 22 127:38 -l l 21Gö0 
Malmö 32 ] 221')0 l+ 77flö .J() 200-!i) 
llel'l tösand ~) i3S:!D 1-! 1013() 23 13Dfii) 
Oskarshamn :')3 !1715 G 253-! f> D 122-+D 

Medn11, sf1som h~irutnf lmmgår, Götchorg och <lOJ·oftor 

Stoeklwlm komllla först i ln'tga om rartygens samHildu såväl 

antal som tontal, intages dm·emot, Yi<1 afsoonLlc ttist L' ll<last f1. 

scgoHartygcn, det htimsta rnmmot ar Jielsingborg. 

Ökn i1wcn a[ I [elsinol>orrrs handelsflotta ntt!:ör emellertid 
r, M ,-, l.} 

20 l'nrt\-<r om Hnmmanl<1gdt 1070:2 ton, h\'allan <less ökning 
._ M l. 

utgik till antalet, öi'Yer (i() proc. och till clriigLigheten öfvor 

13:2 proc . a l· hela <lon sYcm:ka hantlclsft ottans ökning uwlc1· 

<iret. Dcrj omto iir moJoldriigtighctc ii för H elsingborgs i'tng

håt::;flotta i <lct ntirmaste !)OU ton , hvnreftcr följ er llemösaml 

m od 7:2-1-, (re J! o me1l 580 och Göteborg med ej fullt r>OO ton . 

Fördclas elen sYenska hanclclsJ iottan tillhöriga fartyg på 

tronuo driintilrhctt:l"Tlll>l>Or nomli2:e 11 : tilll å tart<·g om '2() ti ll ::?0() 
b b .~ < ) .J ... ...~ 

ton , m edelstom om '200 till :->OU ton samt stora fart,vg om :->00 

ton och dorntötvor hl ir m odolllrägtighoton för: 
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f:lnu\ fartyg, segcHartyg ..... ... ... ... ... ... ... ... . . .. GQ ton 
ångrartyg .. .... . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. . .. 86 , 

Medelstont farty~:, . 3e,;· '~:utyg ........................ 303 , 
ängfartyg .................... .. .. 316 , 

Stora Jartyg, segelfartyg ................................. 785 
ångfartyg ......................... .. ...... 044 

.Modeldrägtigheten uppgår för segelfartygen till 1-15 ton, 
mon för ångfartygen till ej mindre än 326 ton . 

Till växton i fartygens medeld rägtighet har för ångfarty 
gen varit 27 ton, medan densamrna för segelfartygen icke ökats. 

H vad förhållandet mollan segel- och ångfartyg betrtiffar, 
skilldo sig detta vid 1898 års slut sålunda, att de förra utgjorde 
71 ,o och de senare 2\:J.o proc. af hela antalet fartyg, h varemot, 
i fråga om drägligheten, segelfartygens andel af det hela on
dast uppgick till 52,n proc. mot ångfartygens -!-7 ,1 proc. Denna 
skillnad i det inbördes förhållandet mellan de båda l'artygsklas
semn, al lt efter som det ses ur antalets eller tontalets syupunkt, 
är beroonde på att ångfartygen äro relativt talrikare i de högre 
drägtighotsgruppema äu segelfartygen . 

Ur noclauståendo tabell framgår, huru förbållandet mellan 
segel- och ångrartyg utvecklat sig sedan 1870, såväl till antal 
som tontal, samt ökningen och minskningen af mcdcldrägtig
lwton hos dessa fartvgsklasser. Vid jemförelse mellan siffror
na före och efter 1805 bör dock hänsyn tagas till de vid <1onna 
tid infönla förändringarna angående registreri ugsskyldighet. 
Ar Sogolfartyg 1ngfartyg Mcdelclrägtigllct 

.\.nt:1l Tuntal ~\.nhl Tontal Ton 
0 ' 
l o "'o 0/o o lo Regel f. Å ng f. 

1810 8D,1 92,o 10 ,~ S,u 100 76 
1876 8..t,3 83,1i 1 Ö,7 lÖ,J 11\.J 125 
1880 82,n 85,, 17 ,t 14,u 12\l 108 
18~5 77 .~ 78,7 22,1 21,a 132 125 
1890 

_..., 
l <>, 8 7~ , -l 2li ,2 27,6 12\) ]3\.J 

18D5 73,5 ()2,:, 26,5 37,5 HD 2'*7 
18\)() 72,7 58,5 27 ,3 ..t1 ,5 14-± 272 
18D7 71,8 ÖÖ ,2 28 , ~ 44,s 145 2UG 
1898 71 ,o 62,3 29,o -!-7,7 145 326 

- 177 -

Af till handelsHottun hörande fartyg voro under i\r 1898 
i sjöfart am·ända 2811 (99,t; proc. ) om tillsammans 555403 ton 
(99,G proc.) lwaremot 10 (0,1 proc.) om 1,083 ton (O,t proc ) 
legat overksamma i hamn:una. I uteslutande inrikes sjöfart 
sysselsattes under året 1129 eller ..Jo0,2 proc. af samtliga an 
vända fartyg, och utgjorde den i dylik fart disponerade total
drägtiglwton 82719 ton , motsvarande 1-±,9 proc. af det i så Yäl 
in- som utrikes sjöfart använda tounaget. I utrikes sjufart 
åter voro under samma år sysselsatta 1682 om 47268-± ton 
motsvarande resp. ;)~),~ proc. och 85,1 proc . af samtliga nn
vända fartygs antal och tontal. 

I afseondo å de grunder, som pläga tillämpas vid fm·ty
gens fördelning i statistiskt hänseende på in- och utrikes sjö
fart , torde böra omförmälas, att fartyg, som under året besökt 
utländsk hamn, upptages såsom syselsatt i utrikes sjöfart. äfven 
om det hufvudsakligon gått i imikes fart. 

Från utrikes ort till Syerige ankomna och derifrån till 
utlandet afgångna såväl lastade som barlastade svenska och 
främmande fartyg (= resor) utgjorde G9323 med on samman
lagd drägtighct af 15373091 ton, hvaraf 3652:) om 5719-WO tons 
drägtighet voro svenska, hvadan sålunda öl,2 proc. af farty
gens (= rosornas) antal tillhörde Sverige under det att det 
svenska tonnaget utgjorde 37,2 proc. af deras he la drägtighot. 
rrager man emellertid ondast do lastade, således icke barlastade, 
fartygen i betraktande, ställa sig procenttalen gynnsammare, i 
c1et att motsyarande siffror i så fall blifva: 30377 fartyg om 
8G6GG35 tons drägtigbct hvar·af 21922 Im-tyg om -±140870 tons 
drägtighot y oro S\'OJ1ska ollor i procent resp . G0,3 proc. och -!7 ,~ 
proc. 

Den Lotydliga stogri ng i sjöfmten mellan Sverige och ut
landet, som redan åren 189G och 18\)7 haft att uppvisa, har 
under år 18~)8 fortgått, om än icke i fullt samma proportion 
som do tYå närmast föregående åren. Af ökningen under redo
görelseåret, som i sin helhet, efter fartygens drägtighet räk
narlt, uppgår till .J-~)5278 ton, belöper sig 2878-±8 ton på 
lastade och 207 -!-30 to u på barlastade fartyg. Liksom de före-
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gående åren fall er allra största delen af den uppkomna öknin

O'Cn nomliaon 222161 ton af dot lastade och l 97G2G ton af 
b , b 

det barlastade tonnaget. på svenska fa r tyg, hvarfö r de procent

tal, som uttrycka Lle svenska fartygens Llrägtigbot i förhållande 

till det samfälcla tonnaget, fortfarande befinna sig i stiganclc. 

Bland öfriga nationaliteter har i synnerhet den tyska 

(mod J3 1i3-!0-! ton år l~DS mot 1007121 ton 1897) och den 

clanska (mocl 38!l07lili mot 37 1:1497 ton) va rit starkare roprc

sentOJ~a<lc än uJHlor det föregående året, medan on mera a rso

vänl tillbakagäng inträdt särski ldt för fartyg tillhöranclo Stor

brit::mnien och Irland (18H(i801 ton år 18nf-l mot 222:nn7 ton 

år J 8~l7 ) . Hotriiffan<le i öfrigt förhållandet mellan de olika 11<1-

tionornas andelar i sjöfarten mollan Sverige och utlandet un

der år 18!)8 hänvisas till ne<lanståcnclo tablå, ln-ilkon, om fat

tande såväl svenska som främmande, lastade eller barlast:Hlc 

ankomna och aJgångna fnrtyg, tillika moddolm jemförnndc 

prorcntsiffi·or för hren 1S~)0, JHSO och 1870: 

Nation:.tlitet 
l r 'l'Oil l Drii.gtig!JC't~pl'<J:ent l 
i 

"\n ta l l l l l i 1898 18~)(1 ' 18ö0 lö'i(l 

Svcn,;k:t ................. ·· ···· 1 3'J5:2ii :1~;8:1~(~ l ~;,2o 1· 3:-l,r.,, j U~·'" f 3 .~'; :, l 
Dansk:t . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .. . . . :W:25 7 ;lt;,JO /(,(j :!o,"' 23,os 11 ,s" l ,l,<>o 

Engcl~ka .. .. . ... .......... .. . 1 1917 11-iHGHOl 12,21 20,oo 13,., 14, <~ 1 

X orf<ka . ....... . .............. ·1 47:21) 1 li79G4:2 lO,o:~ 0,::2 1~,"' 1 BB,, l 
'J'y»ka .... .. .................... . 4082 1313404 , 8.o.

1 

l ,2s J "•" 3. :.1 

FinRka................ ... .. ... ... :JOG7 4m370r) l 2,o:t 

~cdcrliind::;ka .. . .. . ... .. . .. . 340 22H143 l ,.e 
11341il i o,,, 

41389 ! o,, l 
t:ipanslm . ..... ... . . .... .... . . .. 77 
Hyska ..... .. . .. .... . . . ... .... .. . 19~J 

ÖstcnikiRk:.t . . .. . . . . . . . . . .. . . . 40 :.lt:iB1 H O,e:. 1 

l'""rant.:ka ... ...... ... ......... .. . 2G :21422 0,1-1 1 

0,12 1 
Jtal ienskn. . . . . . . . . . . . . . .. . .. .. . 27 FliiHG 0,10 

32 18902 Bcl gi~ka . . . . ..... ...... .. ..... . 

Brasiliam•lm . . . .. .. . . . .. .. . . . . 4 109G O,o1 l 

3 , li2 

l ,c. o l 
0,1 8 

l 

0 , :1 0 

0,11 
() , l R 

O,o< 

4,17 ~1,n7 1 

l ,01 2,.11 

~,l O l - l 
O,n, 

O,o1 

l,, l 1 ,;ll 
O,ot 

1 
O,o., l 

- l 
y c;:;tindi~lm . . . . . . . . . . . . . . . . .. - 4 l ~ii!; l O,o1 'l - l O,ot l 

.-'d111:.tll nn-tionalitct . .. .. . ... - O,os 0,1s O,o; 

~nma l G9323 lflil73001 lOO,oo 100,oo 1 lOO,oo lOO,oo 

Bland mera afsovärda, ur donna tablå framgående förän 

dringar i förhållamlot mollan de olika nationalitotorua torde 
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böra sii.rski ldt bcmärkas ökningen af danslut fartygs drägLig

hetsprocent från 5,~o år 1870 till 2:\sl år J 898 och minsknin

gen af norska fartyg från 33,77 år 1870 till 10,n år 1898. l 
sjclfva yerket Yfll' år 1870 norska fartygs andel i elen utrikes 

sj öfarton på Sverige större än SYoriges ogen hanclelsftottns. 

För Storbritnnniens flagga, som år 18DO var jcmförelsevis starkt 

reprosenterad (med 20,r,o proc.), bar under innevarande årtionde 

on återgång ogt rum , så att procenttalet för 189H endast upp-

. gick till J 2,n. För tyska fartyg har sc<lan1870 ökning inträd t 

(från 3,ut proc. till H,:.1 proc.), medan minskning träffat bland 

an nat f)nska (från i"'>,m proc. till 2,Gs proc.), nedCJlänclska från 

2,n . proc. till 1,.Ls proc.) ocl1 ft ,u •. :oh \fri\n 1,31 proc. till 0,11 
proc.) 

Sammanlagda tontalet af svenska fartygs trafik i utläncl ·· 

ska Ilamuar har under år 1898 ökats med G7G8!J3 ton (/.,1 proc) 

utöfver motsvarande tontal år 1897 . Ökningen faller nieslu

tande på ångfartygen, hvilkas tontal ' stigit mod. 717700 ton 

(9 ,G proc.), medan deremot segelfartygens tontal nedgått med 

40812 ton ( 1,9 proc.) Angbåtstrafikcns till växt ,skull o ha fnt 

visat sig vara tiunn större, om här medräknats elen trafik h 

linien 'l'rclleborg-Sassnitz, som under året uppehållits mc1l 

svenska fartyg, och lwilkon , såsom icke redovisad af någon 

konsul, ej kunnat upptagas i de1ma afdolning af sjöfartsstati

kon. Uppgifter från tullverket synas gifva ,·i<l handen, att 
ifrågavanmilo trafik, som under år 18\ll torde hafva uppgått 

till omkring 180000 ton, under re<logörelscåi·ot skulle haJvii 

ökat åugfnrtygens ifrågavarande tontal med omkring -!00000 
to u. 

Dc år 1898 inseglade bruttofrakterna för svenska fartyg 

i utrikes sjöfart haha utgjort -!6,-!13,674 kronor, bvaraf iuiiu

tit i fart mellan SYerige och utlandet 33,360, l :23 och i fart 

mellan utrikes orter för fartyg ankomna till syonska konsuls

stationer 12,063,-löl kronor. Af totalsumman belöpa sig på 

segel fartyg 12,307,580 kronor, motsyarande 27,t proc. och på 

ångfartyg 33, 103,\:l\:J-! kron~r eller 72,:J proc. 
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l förhållande till år 1897 ha~va do at svenska fnrtyg i 
utrikes sjöfart inseglade bruttofrakterna ökats mod 4,00U,200 
kronor, motsvarande \:l,1 proc. af det år 1897 på enahanda sätt 
intjenta fraktbeloppet -!1,..1-07,37-l kronor. 

l förestående siffror ingå icke dP. af syonska fartyg i frakt
fart mellan Sverige och Norge ii,[yensom mellan hamnar i 
Norge inseglade bruttofrakter, om hvilkas belopp kunskap sak 
nas, beroenCie dcrpå att från Norge härför oj lemiHtS redogö
görelso, motsvarande dc af svenska k9nsuler i öfriga främman · 
de länder mocl<lehulc uppgifter. 

Det utan jemförelse vigtigasto fältet för handelsfiottans 
verksamhot har under år 18\:lS liksom under föregående år 
varit England. Sam[älcla beloppet af do bruttofraktor, som 
svenska fartyg under år 1ö\:l8 intjent vid transport af varor 
mollan Sverige och Storhritannion samt från skillda utrikes 
orter till sistnämnda hmd, uppgick sålunda till ej mindre äu 
l 9,G5G,397 kronor eller mer än 2f;, af fraktförtjensten i dess 
helhet. 

Dc olika ländemas betydelse i förevarande hänseende 
inhemtas för öl'rigt af neclanståenrlo tablå. Mod afseende å do 
uppgifter, som i tablån meddelas, gälla samma boräkningsgrun- , 
der som för motsvarande tablåer i närmast föregående årsbe
rättelser. 

Förutom fartyg , som tran kom t hamnar i N or ge, äro 
här uteslutna inalles 216 fartyg om 1580-!5 ton , beträffande 
hvilka uppgifter angåonde intjontn bmttofrukter icke kunnat 
erhållas. Af dessa senare lwha öD fartyg om U3fi8U ton gått 
i tidsbefraktning. 
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Länder, till hvilka ~ven~kn, ll 
bstatk fftttyg :l.nkommit -- -------~ Drnltofmkter 

och från lwilb dc afgi\tt 1 Dr;igtighet 
till flvc riae· r\nt.n,l ·~---------,-~--1--

b · l Tontal / Proc. KronmTP~oc. 

Finhntl ,. ......... . .. . ........ . 
Rysslallll .... ...... .. ........ . 
Dmunark .. ....... ... ...... . . 
Ty~l;a rik et ....... . ... . .. .. . 
:\cdcrländern n, .... . ........ . 
Belgien ......... ... .. ......... . 
fltorbrit:l.nnicn och Jrland 
Frankrike ................... . 
Portngal ....................... . 
Spani en med Gibmltn,r .. . 
Italien med Malta ... . . . .. . 
Enro]Jciskn, Turkiet ........ . 
Grekland .................... . 
Nonl-AJrika. ............ .. ... . 
Öfriga dela.r n,f Afrib .. . 
Australien .. . ................. . 
Norcl-Am e rilm .............. . 
Ccntml-Amcrika. och VcHt-

indi en ...... .... ....... .. .... . 
Bmsilien ......... .... . . .. .. .... . 
Öfriga <lelar af 8yd-.\m c-

I·i],a ... .. . .................. .. . 

Stu.m11a år 18UR l 
MotRva.rande år 18fJ7 

3 __ 1 

Dl l 
(j()(l 

5253 
4880 

30GI 
:3271 

41101 
f>02 

77 

sol 

5~1 
. 2. 

25 
37 

D 
11 

11 

2~ i 
](i(i(j{il 
1G4G8 

71250 
200G2fl 
707862 

1113iiH3 
215127 
1!141321 

22951325 
358040 
40892 
56844 
51497 
2973 
122G 

3351(1 
:!33U3 

7124 
11338 

4!118 
1~3 79 

485 

54027171 
5141i4!J4 

l 
l , 32 

3,71 
13,10 
20,o, 

3,98 

3,r.o 
42,49 

n,r.a 

0,7f, 

l ·"'l O,oo l 
O,oo 
O,o2 
O,o2 
0,43 

0,13 

0,2! 

O,oo 
0,23 

O,o> 

1 OO,oo 
-

Kr. 

55~Hl441 1,23 
1992428 4,os 

7: 8i"> 
9: U3 

3li873LO B,12 5: 21 
75~)7442 1 G,•• G: ö21 
22ii520(i 4,1)7 10: 4R 
20R2ii47 4,50 10:72 

1 D55!53~J7 43,oo 8" G2 
4013897 8,84 11:21 
480114 1 ,oo 11: 74 
483o4G I 1 ,o• 8: 51 
G51513• 1,<3 12: (if, 

1997GI O,o4 (j: 7:2 
213GO O,oo 17:42 

G5Gl91 l,H } fJ: 58 
G731rlli 1,••128: 77 
21 G740 0,<8 130: 42 

74074 o,,r. G: 53 

773Jl 0,17 15: 71\ 
30R102 o .•.• 24• H!) 

G810 O,o1 14: 0-1 

'15413574 lOO,oo R: 41 · 
414071374 -- 8:051 

Beloppen för i svenska hamnar och lastageplatser upp
burna nJgifter för fartyg hafva år 1891-\ utgjort kronor: 

Inrikes fart för: Utrikes fart för: Summa 
segelfartyg ångfartyg segelfartyg ångfartyg kronor 

18ö-!U2 ö8U5\J-t 23B01 7DöG3o 1799002 

I jemförelse med förhållandena år 1897 har under redo
görelseåret uppstått on ökning uti ifrågavarande afgifter med 
inalles 58102 kronor, motsvarande 3,s proc. 

Antalet af de vid rikets sjömanshus inskrifno sjömäu, 
som år 1898 varit använda i sjöfart med svenska fartyg, nt-

1'·idsk1"ift i Sjöviisendet. lil 



gjorde 22Hl6, hvaraf sysselsattes i utcslutan.dc .. imikcs ,sj~fur~ 
317 fartygsbefälhufvare samt 1616 andra ~]Om~n, m.~.sk uustet 
och eldare eller tillsammans 1933, medan 1 utnkes S]Ofart an
vändts 1941 fartygsbefälhufvare samt 18322 andra sjömän, 
maskinister och eldare eller tillsammans 20263. Föregående 
året, 1897, uppgåfvos såsom i sjöfart med landets fa.rtyg ~n
vända inalles 21219 å sjömanshus inskrifne sjömän, deraf 1939 
i uteslutande inrikes och 19280 i utrikes sjöfart. 

Genom svenska sjömansh us förhyrdes å främmande far· 
tyg år 189R dessutom 10-±4 sjömän, dm·af 10 befälhatvare (mot 
resp. 1233 och 6 under är 1897 .) 

De för inkommande och utgående fartyg erlagda last-
penningar uppgingo år 1898 till sammanlagdt 6G7288 kronor 
eller 11799 kronor mera än 1897. 

'folagscrsättningsmedel för rikets sam t liga stapelstäder 
uppgingo år 1898 till 2799066 kronor mot 2-!17 152 kronor un-

der 1897 . 
Genom konsulat hemsändes af svenskt sjöfolk under år 

1898 kronor 322-!2 mot 28080 kronor under 1897. 
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Några ord om fartygs energitaL 
I årsberättelse i bestyckning och beväpning 1899 åskåd

liggöres en gra fi sk framställning af energitalen för Östersjö
ma gtornas och Norges kustförs\·ars fartyg . Dylika grafiska fram
ställningar äro af stort intresse, emedan dc 11 tgöra ett medel 
att jcmförn egna stridsfartygs effektivitet med eventuella mot
ståndares, och således få ett uttryck för deras rcspcktiv'c st ri lls
vti,rd c. 

Dc metoder att nträkna enorgita lon, som hittills anviinr1ts, 
ä ro cmellcrtia ofullstäuoiga; för att fullkomna dem fordra s, att 
kanonernas pansarskyc'lcl pil. något sätt tages med i räkningen. 

Ett p<ll' exempel kunna lätt åskådliggöra detta. Enligt 
N a y al Amma l har den chilenska kryssaren Esmeralda ett ener
gital a[ 609091 foot-tons och det engelska slagskeppet Formi
dable 61ö08fi foot-tons , all tså skull e båda fartygen i arti lleri
stiskt afsccnclc vara ungefär jcmnställcla . Ait så icke kan Yara 
fallet är el ock tydligt; det väl skycldaclc engelska slagskeppet 
borde väl på en kort stund kunna tysta elclen från elen så 
god t som oskyc1dudc kryssaren. 

Dristigheten ooh <le nyn pansarbåla.rn c A, B och C ha[va 
i ofvannämndn graAska fnun ställning lika storn energitaL Det 
fin s väl dock ingen, som tvekar att sätta do u ya pansarbåtarna fram
för Dristigl10ton, såsom artilleristridsfartyg betraktade. Dc mo
delsvåra kanonerna på dc nya [m-tygen bli[va mycket bättre 
skyddade, stående i hvnr sitt torn mod starkare pansar pft eld
fronten än pansaret på Dri stighetens kasematt, och utan n~t
gon risk, alt två pjcsor skola sättas m stridbart skick al" samma 
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projektil , eller att 11 ågon pjes skall förstöras af en under deJl 

samma exploderande granat. 

De olika pjesernas pansarskydd bör sålunda på ett eller 

annat sätt medräknas i energitalen, oclt nfsigton med dessa 

rader är att bringa frågan på tal och föreslå ett sätt till dess 

lösning. 
De nu nu·ando energitalen utgöra ett mått på kanonornas 

energi i metertons vid mynningen und er en minut . Pansarets 

energital måste följaktligen utgöras af ett mått p~ dess för

måga att motstå kanon ernas energi. 'l'idon kan der ej kom n m 

att ingå som någon faktor. Den energi , som pansaret har att 

emotstå, är emellertid olika vii] anslag af projektiler af olika 

kalibrar. Så t . . ex. utvecklar, vicl genomträngning af on J ö 

cm. mjuk stålplåt, en 21 cm . projektil en energi af G-iO mo

tertons, en 15 cm. projektil 390 metertons och en 12 cnl. pro

jektil endast 2RO motertons. Som man ej gorna kan beräkna 

ett energita l för hvarje olika kanon, lwarmed ett fartyg kan 

komma att blifva beskjutet, måste man bestämma sig för en 

eller ett par kalibrar och beräkna allt efter dessa. Hufvudsa

ken, att erhålla jemförande tal för de olika fartygstyporna, upp

nås ju härigenom. 

Tillvägagångssättet vid uträknandet af energitalen för 

pansaret har varit fö ljande. 

Först uträknas den energi, som utvecklas af projoktilei1 , 

då den nätt och jemt genomtränger det pansar, som skyddar 

hvarje kanoncert, derefter multipliceras det sålunda erhållna 

talet med antalet kanoner och slutligen adderas talen för do 

olika kanoncertoma. Några undantag från detta förfaringssätt 

måste dock göras. En kanon, som står uppställd i . ett sådant 

torn som på våra nya fartyg, är ju vida bättre skyddad än eu 

kanon, uppställd i en bsematt, der sidan nedanför ej är skyd 

dad af pansar, utan lemnar tillträde för grauater, som kunna 

explodera under kasematten och underifrån förstöra kanonen . 

För att få ett uttryck för detta beräknas i det förra fallet ener

gitalen för e å väl det rörliga som det fasta tornet, ocl1 dessas 

summa bildar energitalet för pjcseu ifråga, i det sena1:e fall et 
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åter utgöres energitalet endast af energitalet för kasematton 

och blir således, Yid i öfrigt lika starkt pansar, endast LtäUter~ 

så stort som för elen i torn uppställda kanonen. Vidare måste 

ju skyddet, då flere kanoner stå uppRtällda i samma rum an

EOS vara mind ro, än då kanonerna stå i h var sitt slutna ~u m 

enär en risk förefinnes, att floro pjeser skola försättas ur strid: 

bart s l~i ck " af samma skott. I det följande äro derför energi

talen for saclana kanonor multiplicerade med O,n, hvat·igenom 

deras energital_ blifver 1j 4 svagare än för kanoner i hvar sitt 

slutna rum. Annu klenare sk~·ddade måste man anse sådana 

kanonor vara, som stå uppställda på öppet däck och endast 

äro skyddade af baktill oj slutna sköldar. Dels äro kanonbe

tjeningarna mera utsatta för småprojektiler och granatskärfvor, 

o~h dels kan languingen lätt blifva afl>ruten genom att Jang

uwgs~nanskapet ~odskjutes. Här äro sådana kanoners pansar

energital multlplwerade med 0,5, så att de l>lifva endast hälf

ton så stora som motsvarande tal för kanoner i slutna rum. 

Några exempel på uträknandet af energitalen för pansar 

len1nas här noclan, beräknade för 15 cm. projektil. 

Pansa-rbåtarna A, B och C. 

21 om. rörligt torn = 980 X 2 = 1960 

21 cm. fast torn = 980 X 2 = Hl60 

15 cm. rörligt torn 

15 om. fast torn 
550x3 = 1G50 

240x3 = 720 

Summa GD20 metcrtous. 

~Norge och Eidsvo!d. 
2J cm. rörligt ton t - 980 X 2 1%0 
2J cm . fast torn - 5GO X 2 1120 
Ji) cm. kasematt = 440 X 2 880 
16 <.:m . sköld - i)()Q x 2 - 28() 

Rumma 42-W metertons 

De norskn pansarbåt.arn a få ltär ett betvdliot miudre 
. l . b 

onmwta än dc swnska af föl jand e orsaker : 21 cm . tornen på 

A, B o<.: h (' äro Yisc;erligen tunnare än de rörliga tornen på 

:;rorge och Eidsvold, m en <lo förrn blifvn tillverkade enligt 



- 18G -

Krupps metod och dc senare <mdast ut vau\igt niekebtål, !war
igenom vid beräkningen båda hafva erhållit sflmma energital; 
<lo norska fartygens fasta torn äro dels tuunuro oeh dels ar 
mi n<.lre starkt pausar än motsvarande torn på do svenska far 
tygen, så att deras energital h\ifvit bet:·<lligl mindre; på dc 
svenska fart.vgcn modrälmas de fasta lö cm. tornen, hvarcmot 
do norska l'artygon ej harva något panskur;:;kydcl på sitlan nn 
der 15 cm. kanonerna; skultlou på do norska fartygens li'l em. 
kanoner ingår en<last 1l1Ctl lwlfva yänlot af OtVllll angifua skii1 

l nedanstående tabell äro pansarenergitalen angifna för 
on Llel l'art)· g, n träknaclo dels l'Ur 't l e m. och tlo\s fur l :J cm . 

projektil. 

,\, B oeb (' ........................ .. 
Horluf Trolic .................... .. 
Gen. rrm. ,\praxin ............. .. 
'l'hule, ombostyekad ........... . 
Norge och Ei<lsvold .......... .. 
D ristigbeten .......................... . 
Thor .................. ................... .. 

i21 ('J/l . 

10320 
13780 
8280 
~2-W 

7000 
7010 
()350 
i);)5;) 

15 cm. 

<i2~JO 

5300 
-H180 
..J.8(j0 
-1-2-to 
-±020 
38-+0 
3-1-/0 Tor<lcnskjohl ...................... . 

.J~gir ........................ ........... i)520 i1320 
Att uia.n Yidare lägga ihop Lless<t tal mccl m·tilloricnergi

talcn låter sig ej göra. För att kunna jcm!'öra OllOrgitnlcn för 
pansar och artilleri fordras, att båda rerluecrns till någon Yiss 
stanclarrl, s<'L att man får alla. de olika fart.\·gons stridsvärde ut
tryckt i procenttal af ett visst fartygs stri(lsYärcle . Om då 
pansarbåtarna A, B och C' tagas som standnrd och deras energi
tal [ör såväl pansar som artilleri sättes = 100, samt rlc öfrigc 
fart.Ygens energital uttryckas i procent af nwtsyarandc tal för 
A, B och C, erhållas dc i nodanståondo tabell rrngifna rc
ducern(lc oucrgitalcn. Som af tnbollcn synes blifva energitalen 
för pausar i procont af stanrlardtypons energital tomligen lik a , 
vnro sig de äro beräknade för 21 cm. eller 15 cm. proj ektil. 
Summan af energitalen fur pansar och artilleri 1 sista kolum 
n en angiher do olika Itutygens artilloristiskn Htridsvi~nlc i [ör-
hå lland e till pansarbåtarna A, B och C. 

A, H och (' ............ .. 

l 
TIJulo; om bestyckad .. . 
Norge oeh Eidsvuld .. . 
Dri stigheten .............. . 

j Gen. m n. A praxin .... .. 
i Ilerluf Troile ............ 1 

Thor .......................... . 

l ;;:~.e~~-~~-j-~-~-~1 ... ·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·. 
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Reducerade energital för 

pansar, bcräknndt fiir l 

21 c.m~ lo cm -lmcd ol- artilleri\ 
]JfO]. )WO]. tal 

JOO 100 100 JOO l 
RO 77 78,:; 97 
G8 l 67 67,:; 100 
GR Gl:i (:)7 100 
81 79 80 72 
85 8-! 8-!,5 65 
62 61 G l,:, 65 
53 55 54 

l 
71 

5f> 63 54 53 

-r 

Summa 

200 
175,5 
l /3 ,5 
J67 
152 
149,:; 
126,5 
125 
107 
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Om rullningsförhållanden och slingerkölar 
på ; :a klass pansarbåtar. 

(fCörcdrftg hålll't i Kong!. ÖrlogsmftmlftRilllslapct den 7 'Vlf1rs !!JOO 
t1.f ~r:,rin ingcniör l. J~ngström . ) 

Som uokant har pnmmrhiUon Thor för;;ctts med slingor
kölar, likasom de o[todöljnndo pansnrbåtarno Dristigheten, A, 
B oeh C skola ltn r va sådana , då rlcremot T hors systorbåt 
Nionl är utan, i likhet med 8\·ea, nöta, Thule och Oden. 

Då tillfälle gafs under [örm fu'ds eskaAlor tiLl jcmförelsor 
mellan Tbor och Niord mod afseende på rartygens rörelser i 
R]. ö o· ån er ä r men i1won härmed, att (!O nom resultatens st.n<l e-o t? l n u 

mndc lemna ett ringa bi<lrag till frågans utredande och uo· 
lysning. 

Att börja med några allmänna satser: 
1 :o) l~tt fartygs rörelser lJland v[cgor bestämmes förnäm

ligast af förhållandet mullnn fartygets dubhln naturl-iga ru/1-
ningspC'riorl, eller tiden för en svängning från styrbord öivor 
Lill babord och tillbnka igen till styrbord, och våyperioclcn, eller 
(len tid, en vågtopp eller en vågdal bcllöfvcr för att förrlytta 
sig en våglängd, på sådant sätt, att do svårasto rullningar upp
st<'\, när ol"vannäm11dn perioder i storlek närma sig hvarandra 
eller blifvtt lika, då sync!Jronism säges cga rum. 

2:o) 8törro krängningsvinklar kunna alltid befaras bland 
vågor, hvilkas l1öj<l är stor i förhållande till !Lingden, d. v. s. 
i "krabb sjö", iin hlan<l mi11tlro branta yågor mod samma vi\g
pcriod . 

- 18!) -

3:o) För ett stort fartyg, In· ars säkerhet icke lider men 
af vågornas väldiga dimensioner, bör eftersträfvas, att absolute• 
rullningen, d. v. s. masternas afräkning från lodplanet, blir så 
mycket som möjligt reducerad , helst om det gäller krigsfartyg, 
der en för artilleriet stadig plattform önskas; 111en för ett litet 
fartyg på stora vågor bör göras till minimum elen rclntiva rull
nin gen - d. Y. s. man bör söka få masterna att så litet som 
möjligt afvika från normal.cn till vågytan, på det att fartygets 
~~kcrhet icke skall äfvcntyras genom öfverspolttnde brottsjöar. 
Andamålet vinnes i förra fallet genom liten metacenterhöjd . 
och lång rullningsperiod , hvartill slingerkö lar i afsevä rd grad 
kunna bidraga, samt i det senare tvärtom genom stor stabi li
tet och kort rullning:speriocl. 

Rörande medelstora fartyg råel er stor ovisshet om dc mått 
och steg, som lämpligast böra viLltagas; Lir naturliga rull
ningsperioden öfvcr Ii sekunder, ause franska författare, att för 
europeiska farvatten allt skä l förefinnes att öka sagde period. 

Ilmu stor är då i verkligheten naturliga rullniugspcrio
dcn för olika slags fartyg och huru stor vågperioden i Atlan
ten och i hemlanlls farvatten 0 

Genom några exempel \·ill jag härom gifva en föreställ
ning. 

N a turliga rullningsperioden är för : 

Engelska slagskeppet "Hosolution", 1-tl:JO tons clcpl 
med slingerkölar .................................... .. . 
utan dito 

Franska slagskeppet "Redontable", 8858 tons depl. 
utan slingerkölar .............. ................ .. .. .. . . 

Pansarbåten "Niord", 332H tons deplacement, utan 
slingerkölar .... ................................ ... ........ . 

Danska torpedbåten "Havllosten'', 111 tons depl. 

Scknn<lcr. 

8,J 
8,o 

7,34 

2,ss 

O,M, 

~~~~~~ OC I~]\~~bonl ::::::::::::::::::::::::::: :: ... :::::::::1 2,28 

Metaccutorhöjdcn ii r för de fyra fartygen respektive 1,07 , 

l ,2:, och O,a motor. 
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För ::'\iord äro ofvansti\ell(le 4,4 sekunden· erhålln a genom 

rullningsförsök i stillt vatten; till sj ös visade sig naturliga rull

ningsperioden vara -!, :1 sekunder som medeltal af 2-! gjorda 

observationer. 
l\lotsvarande siffra för Thor blel' -±, :; sekunder, sä!c.:do:-: 

o-euom slinrrorkölaro; anbrinb•.,.a nd e ooh fci rlängning aF natmliga 
b L...1 ' 

' 

rullningsperiocleu , uppgående till näm n proc ., ollor ungelär 

sa mma resultat som ofvau syn li gt för ·'Resolution" och "Hav

boston" . 

FCir norra Atlantiska ocean kunna SO!ll m cdelvitrdcu ho

traktas för: 

Fri~k bris : ll :'\nl Rtorm l 

Haf och ti<lpnn k t 
Längrl _i_ -~ i l öj<l i 

meter meter 

l 
\'e~tntrt om Skotln,ml, .Juni 1894 9!)- 120 

:\Iell an Ph·montb och :\[adcira, 
.Jn,nurtri '1893 ...... .................. J .J() -210 l,R - i3,o 

.'\'Iellan (~ihraltn,r och CcroRa Bay, 

PPriod i 
~e kunder 

10- 1:! 

D b l "'J'' 200- 220 s o 4 ' 18- lii 

l 
\[el~~~

11

~'l~~;no';~ t!1. -~~;\ . ;1ij;;.;l·~~;.: ·
1
:,_

1 
.. ', 

DC'cember lö93...... ... .... .. ... ... flO "- ' 

Det sista fallet med don oyanligt stora våghöjelen är mora 

än anmärkningsvärclt, och förklaras genom att vågsystem från 

fl ere håll antagligen upptornat sig mot hvaranclra. 

Samtliga dessa obsermtioner äro gjorda från fartyg, till

hörande s;:~mma klass som ''Resolution" med en clubbel natur-

t .. 
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lig rullningsperiod af om kring 1 () sekunder, nflgot varieran do 

m ed innehafvanclo kol- och mnmuuitionsflirråd - synchronism 

har således ogt rum och slingorkölar kund e förvänta s göra 

ypperlig verkan, hvilkeL ock visat sig ·vara fallet. Största 

krängningen åt hvarrl ora Riclan tyckes i genomsnitt l>lifvit min 

skad från B0° till ungdär hälften. 

På oivan omtalru1c slagskepp "Hcdoutable'' har gjorts 

liknamle rön: F artyget, som utan slingorkölar i Nl o<lelhafvcts 

relativt korta sjö visat sig stadigt som en klippa, öfvor

flyttnr1cs år 1808 till franska kanalcskaclol'll, clor rlot snart nog 

tillfälligtvis mötte länga dyningar, som åstadkomma rullningar 

af 18 a 20° åt hvardora sidm1. Slingorkölar pftsattes, och från 

November 18fl0 berättas fartyget i samma farvatten mött ännu. 

svårare sjö och dervid icke rullat m era än 8°, likal edes åt 

hvarj o håll. 

.Praktiska försök visa ::;ålunda, att slingerkölars fördelak

tiga inverkan på vissa slags fartyg, hvad rullnings[\irhftllandena 

beträffa, måste sättas utom allt tvi [ve l. 

Om N ordsjöns och Östorsjöns vågor oeh fa.rt~'gs rörelser 

blanrl dem föreligga i facklitteratmen högst sparsamma upp

gifter. En sådan är, att då Franska eskadern 1870- 72 krys

sade i Östersjön, utmärkte sig slagskeppet ''Ocean" om 7500 

tons deplacement, on m otacenterhöjd aF O,os motor ocb en na

turlig rullniugsperiocl af !) ,n3 sekunder framför eskadom s samt

liga fartyg genom en nästan absolut stadighot: fartyget n11lade 

högst sällan och krängningarne vid rullningen öhorstego aldrig 

3 eller -±0
; uppg·i fton om vågorna saknas tyvärr. 

Genom egna observationer pa våglängel on och derpå gnm

dade kalkyler öfver höjcl och period hafva följande uppgifter 

om maximistorleken på stornwägor kring våra kuster tillkom

mit, uppgifter, hvilka icke böra tillmätas annan betydelse än 

att gii'Ya c:n ide om förhållandena, tills uppropade, mora om

fattand e observationer, vnro sig bekräftat dem ollor Yisat dom 

vara felaktiga. 
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Östersjön 

Våglängd .. . . . . . . .. . . . .. . .. . . . 50 nwter :10 meter 

Yåghöjd ..................... , 5 4 

\ ' ågperi od ................ .. 5,, Rek: r . 4,< sek: l'. 

Våra l:sta klass pausarbåtar mod sin dubbla naturliga 

rullningsperiod af 8,s sekunder torde derför i do farvatten, 

bvaruti cl o komma att röra sig, icke behöfva befara möte mod 

syuchronvågor. 
Också hah·a pansarbåtarna hitintill s aldrig rullat öfver· 

clrifvot eller visat sig annat än makliga i sjögång 

Låtom oss nu öfvergå till reeultaten från de jamförande 

försök rörande krängningar m. m ., som utfördes förra hösten 

på Thor med och Niord ulan slingerkölar. 

Dessa försök föret.ogos den 7 Septomber 18\JH utanför Bo

huslänska kusten och omfattade observationrr på krängnin

gar mod sjön tvärs, 4 streck akter om tvärs och sjön rätt 

akter in, såväl sti lltdiggande som mod farter af G, 10 och H knop. 

Sjöhäfningon uppskattades på Thor till 4 a 5 och på 

Niord till 1. 

Krängningsvinklames värden äro på båda fartygen or· 

hållna genom clinometor , den onda på Tbor mwända metoden. 

På Niord aflästos samtidigt krängningarna genom syftning rnot 

horizonton, hvarvicl sorn vanligt läg re värden orhöllos - en· 

clast 76 proc. vid högsta lutningen af 1G,o0 , d. v. s. verkliga 

krängningen bör vid detta tillfälle anses hafva varit 12.5°, me(l 

stigande procenttal upp till de minsta lutniugarne , r1å elino

meter-utslagen och horizontsyftnings-ut.<;lagon öfveronsstämma . 

Erhållna medelvärden äro sammanförda och so ut ph 

detta sätt: 
Thor. 

---=---

1 

i l ~ 
" .g 

Sjön tvärK ..................... ' 10.o0 l 9,, 0 

R~~n -1 :-;!1-·ec.;k akter om tyärR I. 11 ,o 1 R,.·, 

8JOll rall :ddt•r 111 , ..... ... .J-,o l i\.o 

11 ,4 o l l :) ,,o 

H,o · fl.~ 

fl," l 4.o 

Xi o rd . 

·l ~ l 
"' ' 

l(i ,r,0 112,,, 0 
f ]i~,, o l 

l U,=< ! lO,, 1 G,o l n,:, 
:! ,1 0.o 2,a i.! ,G 
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l gralisk sammanst~i.lln ing te sig dc olika resultaten sonl 
bifogad e skizzen visar . 

Fartorna äro afsatta som nbscissor och lutningsvinklm-no 
som ordinator under do tre olika omstäncl ighetoma: sjön tvärs , 
sjön 4 streck ak ter om tYärs och sjiin rätt akter in; de full 
drag na linierna gälla Th or och <le prickade ~ionl. Dc st rec
kade fälten utvisa do tillfhllcn, då ;'\iord, fartyget ulan slinger
kölen , visat sig Thor, fartyge t med slingerkölar , öfvcrlägset. 

M rrl -~jön tuärs visar sig gifv et slingC'l'kii larnes förmåga 
att mir:ska krängningsviuklamo vid stillaliggande, äfvenså i 
aftagande grad vid tarter npp till 12 knop , dit omkastning 
sker och fartyget utan sllqgerkölar kränger mindre. 

Med .;jön 4 strrck aleter om tvärs och med ~JötL rätt akter 

in inträffar <lot egna, att slingerkölarnos fördelaktiga inverkan 
skönjos endast för farter mellan 1 a 2 knop och 8 knop, då 
förhållandet är motsatt - eller fartyget utan slingerkölar öfver
lägset - vid stillaliggande och vid farter under 1 a 2 knop 
eller öfver 8 knop . 

Utan att vilja tillmäta de här sammanförda resultaten 
någon afgörande betydelse, innan do genom upprepade, jetn
förande försök bekrhrtats, torde man dock böra mcdgifva, det 
de häntyda på en möjlighet, att fördelen mod slingerkölars 
aubringande på l:sta klass pansarbåtar icke obetingadt är gif
ven; helst slingerkölar, om ock i ringa mån, utvifvelaktigt ned
sätta farten samt försvåra docknings-utsigterna, bvilka exem
pel vis vid härvarande örlogsstation omintetgliras tills under 
byggnad vanmdo torrdocka huunit blitva färdig. 
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Rost å fartyg. 
(Fiiredrrtg hållet i Nrtuti~lm föreningen i Göteborg den '27 Febr. l!lOO ~f 

Jngcniören vid Lindholnwm; melmni~ka ycrkstad H. G. Il:tllJJnrtr.) 

Ett nytt fartyg är oj som on ny kostym, hvilkon, sodan 
man on gång anskaffat (]ensamma, kan använtlas och slitas 
utan några nämn värda roparationskostnacler. Om fartyget ej 
oft01·sos och hålles i stån(1 mod (]en noggrannaste omsorg, s:'i 
dröjer det oj länge förr än man öherallt på detsamma finner 
påminnelser om tingens förgänglighet. OnJseLlt större eller 
miLHlre sjöolyckor finna yj orsaken härtill uti den s\·åra slitage, 
som måste försiggå uti en så komplicerad byggnad som ett far
tyg, lwilket på begränsade dimensioner och med minsta kost 
naL1 skall med egen maskinkraft föra maximum af (1yrlwxa 
laster, vare sig handelsgods eller örlogsmateriel för anfall och 
förs\' ar, och haha l.Jeq vämc1 anordning m för yarutransportcr, 
såväl inombords som för lastning och lossning, på sam 1n a gång 
<1ot äfvcn skall erstitta ett hems l.Jcqyämlighetcr för uesättning 

och passagerare. 
Det materiel, som på ingcniörkonstens nuv:uanclo stånd-

punkt mest lämpar sig för ](isningen a~ Jetta problem, och som 
l.JHst fyllor kraJ,·en på sty rka och prisbillighet, är mjukt stå l, som 
också most aJJYäncles för fmtygsbygguad. 

}haJ varaktighot beträffar, lenmar dock denna materiel 
mycket öfrigt att önska. l [ur stål och äfven j om uti fartyg 
angripes och ofta hastigt förstöres a[ rost, torde va ra så y fil 
bekant af alla , att d01·om oj skulle vara mycket att säga, om 
ej den härpå beroende 'lllinskningen af fariygsäin/et vore on 
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så vigtig faktor uti rederinäringen, att Jon oj nog kan beaktas 
och studeras. J u bättre man lär känna en fiomlo, j u mera 
planmossigt kan man bekämpa densamma och <lcsto säkrare 
skyJda sig mot dess å\'orkan. 

Förrostningen i och för sig kunde kanske oj vara så far
lig, om den försiggick jemnt utöfvor hela ytan. 

.:\latorial 

Tabell 1. 

l I salt vatten 

~ ~;. förlust 

l pr m.' l 
mm. 

[ färskt V<ttton 
1--~--

~'.g . r:irlust l 
pr m.2 l 

mm. 

Jorn ... .. ... .. ...... ...... .. .. .. ...... O.OG88 1 0.0~7 l 0.0(i22 1 0.07\l 
Mjukt stål........................... 0.0787 

1 
0.100 . O.Oö~H 0.07:-> 

Stål metl låg niekolbalt... ... fJ.0:->72 1 0.072 0.0600 O.OH:3 
D:o hög d:o 0.0222 0.02~ 0.021-1 0.027 

Tabellen Yisar resultaten af alldeles nya experiment för att 
utröna , hnr mycket olika sorters plåt förlorar genont förrost
ning, nedsänkt i vatten ett års tid. Af densamma framgår, att 
stålplåt nodsänkt i saltvatt0n rostar O, t mm. på ott år; oclt nätt
opp den högsta förrostningsgrad, som kunnat uppnås medelst 
experiment. är O,t:, mm. pr år å jornplåt uodsänkt uti det för 
jornot farligasto ämnet, kloakl.Jlnmladt ltafsvatten . 

. ~etta skulle ju vara mycket lugnam1e, ont det oj ltado 
VIsat s1g, att der en förrostningRprooess börjats , samma massa 
metall lösryc:kos antingen det tages llr hela ytan ar plåten ollor 
ur en liten del ; således om endast c:n tionde<1ol af ytan är 
blottad , så försiggår förrostningen der 10 gånger fortare. Detta 
förklarar dc t1jupa gropar. man ofta finner i stålplåt. AfYcnså 
har rlot Yi "at sig, att förrostningsgraden ökas moJ tiden, 0111 

Jon får fortgå obehint1radt. 
Kemistema säga oss, att den Yanligasto af alla jamrost 

är jornoxi<lon, som anse:; uppkomma clorigenom, att kolsyran, 
som al.lticl finnes fri i luften och löst i vattnet, angriper jernct 
och .bildar. me~ Jetsamma jemkarbonat, som i sin ordning 
nngnpos af luftens syre l.Jilclnnde jernoxid, hvarviJ kolsyran 
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frigöres oclt åter angriper jernot, således verkande som t'll 

mollanhand eller agent, upplösand e metallen, görande donsam 

ma ett lätt rof för syret, till dess det hela itr en porös rost
massa. 

Denna förrostning förekommor i luften och äfvcn i vatt

net, när fartygsplåten på ett eller annat sätt beröl'ntts sin 
skyddan(lo färg. 

En annan förrostningsprocess tyckes försiggå emellan den 
i hafsvattnet nodsänkta plåten oc.:h bottonfärgen Bland don 

rost man träffar der, har upptäckts en hel (lel jernoxidoxidul, 

hvilket tyder på, att förrostningen försiggått under otillräckligt 
lufttillträde. På grund häraf har man förklarat densamma 

såsom uppkomm en genom litet fuktig rost, som blifvit lenmad 

vid skrapningen och hvilken, clcktronegati v till jernet som den 
är, bildar med detsamma ett galvaniskt par, som långsamt 

löser fuktigheten, hvarvid syret bildar jernoxidoxidul med jor
net och vätet skjuter undan färgen, bilflande on blåsa. Denna 

spricker omsider, lemnande sjöntttuot tillträde, !Jvilket alstrar 

en lifiig galvanisk ström, som påskynda~ förrostningen , och 
snart ha vi den välkända, af fuktig rost besti'tonde kon, som 

så ofta kan obsorveras på nyllookade fartyg. 
Dessa koner, som kunna hafva ända till J 00 mm. dia m. 

20 a 30 mm. i höj(l, täckande 0 11 håligbet i plåten af ända 
till ;:! mm., förekomma most och växa störst i närheten af 

bottenkranar, samt i allmänhot der koppar och dermod bo

slägtado legeringar ingå uti fartygets konstruktion, hvilket tydor 

på, att till jernet eloktronegatiY<t motallor i ej oväsentlig mån 

påskyndar den galntniska förrostningen. ?Ilen ähen främ 
mamlo metaller, oj ingåonde uti fartygets byggna(l mon no(l

sänkta uti hafsvattnet i fartygets närhet, kunna förorsaka svhr 

gah-anisk förrostning. Ett <1ylikt fall obsorvenklos för någnt 
år sedan å Förenta Statcrnas öfningskry::;sare '·Dancroft", tlå 

hon dockados efter att någon tid ha[m legat förtöjd Yid An

napolis. 
Ehuru llet ondast var G månader, sodan hon sist hade 

varit dockad , fann man henne i don oro\"äckandc grad för-
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rostad, att en undorsökning boonlnulos för att finna orsaken, 

som befanns vara, att fartygets ona förtöjningsketting hade 
varit fast Yill en ankarboj , lwarifrån en annan förtöjningskol

ting hade lmlt till ett koppradt triifart~·g cirka i.3U meter der
ifrån. Do två fartygen hntle uti saltyattnet billlat ett galva
niskt par. 

l'å gruml af ofvan påYi sado erfarenheter skulle man ju 

tycka, att det \"Oro fartygskonstruktörens onl"visliga pligt att 
till se, att don mom elaktropositiva metallen, J. Y. s. det mest 

lätt förstörbara materialet oj fin ge ingå uti sådana delar af 

fartyget , som äro svåråtkomliga H!r roparation eller hvarp[t 
fartygets styrka och säkerhot kan bero. 

Donna, som 1lot kan synas enkla, teori kullkastas holt 
och håll et a[ (l et faktum, att för fartygets konstruktion ej Ii n

nos någon annan liimplig materiel än jern oeb stål att tillg[t 

samt att till :iemot elaktropositiva motaller eller logeringar rj Jin

nas af don styrka, att do kunna användas till detaljkonstmk

tionerna. En trcdjo(lol koppar, tYå trelljotlelar zink är on loge

ring, som oj anfräter jcrnet, mon <lon är alltför sprö t! ; -±0 de
lar koppar och (i() llelar zink gjorde man sig on tid stora för
hoppningar om, mon man har funnit , att denna logering efter 

någon tids ftnYätHlHn<lO j hafsvattnet rent a[ sönderfaller, UC
roentle pit galvaniska verkningar mollan zink- och koppar-mo

lekylerna. .\ tt använda :jern i form at gjut j om, gjutstål eller 
smi<lesjorn till bottonventiler och (lylikt, un<lvikes på grund 

af den ständiga tillsyn, som i sådant fall kräfvos för att oj 

roston skall förstöra dessas ömt:'digare (lclar, si'tsom Ycntil
sätmt oeh d:-·likt. l' i't grnncl hiiraf utföras dessa af koppn.r 

och llormo(l hosliigtado legeringar, som sjeHva hah·a sänk
los go<l förmåga att emotstå sjövattnets skadliga inflytnnd o, 

men som betydligt föröka clotta på fartygsplåton. Illir 
gäller (lock att försigtigt välja, ty man kan så liitt yarn "penny 

wtso aml pound foolish" i sådana fall. 
Det torde ej ntra tvihol undorkastadt, att motall och kop-

lJnr bo(nvrnas allt för mYcket uti moderna fmtv!!skonstruktio-o h o/ ... <. ..J 

ner. Der tle anYän<las, bonlo all tid z; ink ollor någon annan 
Tidshift 'i SJöviisendet. 14 
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till jernet oloktropositi\' motall infura,.: i närhetc·n på så siltt, aU 

tlen lätt knn orstittas samtidigt m ed att rartyget llucka~ ueh mflLts. 

Pli <lotta siltt komn1or <len galnmisbt Hirro:-:tning:-procL's

sen att försiggh på bekostnad af zinken. f niseewlo p<t <kssa 

ziuk,.;b·d<l tiro hegrcppon dock ofb1 mYcket dunkla bland 

lllflnga af <lom, som skob su till <wh ~ms\'Hl'il Uir J'art,\·gut:-; 

vaml~tighet och sköbel. Dut iir c. L'X. <'.i 0\'<1111!gt. att ma,-ki 

nister eller befii.lhafyare hegiint <Ltt la ·,le dt'r usla zinkrin

garna omkring iJottcnYenLilerna. ~0111 ,.;tiirbo miic'k [(,rnyas, er

satta med l110nl yamh.tig<t ringar ar JllC:tall·'· ])o stom kla~si

iiceringsinstituten g1l'\'a CJ boller :-;arlan a imtruktioner i d<'tta 

afscondo. 1-'01ll det skulle J,ehöfya". 

.'\lccn redan jcrn- och sb!Jpläkll iir CJ 1 oeh tör sig hulllo

gen utan bär inom sig frön till l'ölTO~tning. Nä~tan i lrvarjt) 

bh t triiJbs en eller annan plåt, som si:irskiltlt angrip os oeh blir 

OTOlJi o· utan att mnn kan finna 11a2..·on orsak htldör. Den m[t b . "b) (l 

vara valsad samti<ligt med <lon öfriga materielen , insatt med 

samma omsorg samt haft samma tilb,\·n, och cloek tyckes <lon 

förtänts fortare än do amlm plfltarno, stin,killlt pii. Yissa J!i\e

kar, der djnpa gropar bil<las myekot hastigt. Dutta ii.r antag

ligen bcrocn(lo på, att slagg pressats in i plåten Yicl Yalsnin

gon. 8~'\.dana plfltar skola omsorgsfullt befrias l:n\n rost Ram t 

spacklas med ett godt jornkitt, ln-ilket visat sig myekot cfl'ok

tivt att förhimlra vidare ''pitting" (gropbiluning). 

N odanstc\endo ta boll 2 ]mu i sam han el härmed vara af 

intresse, eftersom <lon visar analyserna på de still- och jern

sorter, Jwnrmed man oxperimentemt. 

Tabrll 2. 

l N - t å 
J lll'll 

l I H IH I\' 

l( o[ .......... ...... ........ ! 0.290 o.:100 0.180 0.2:l.Jc ().l J l) 

l\lrtJ]grtn ........... .. ..... 0.3HO 0.412 o 275 0.178 O.ltll 

Nvafvcl ............... .. .... O.OlU 0.010 0.012 "l''ll' 0.010 

Fosfor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . O.OOG (J.OOH OJHO O.ll:l~ 0.00[ 

Kisel .................... .... 0-015 0.011 ().()J() 0.021 0.001-i 

Koppar ................ .. ... spår 

Förlust i gmu1 ......... l ~2,7::. 22,31. 21,H 21~u :-2fJ,ou 

l! ) ~) 

Dc•n Yi~·ar, ntL jrm rostar fori:lre än stril , hvmnti <lo flcf't:1 

cxpcri ment san1mnn sLiimma. !'rakt i k en derL'llJOt liir oss, n LL 

stålot iir fmlignre iill jerneL, clorfi.ir att eld har stiirrc ton<lens 

till ojemH förrostning (pitting·l . .Jom o<:h stal tillsammans har 

visat sig sänkles ulilmpligt, h\'<ll'om man lick många ganska 

dyrham orhtronhotsrön Jur ett :?O-tal år sodan, då stålet in!'iir

<les i i'art~·g:-;l..ono:LrnkLioner. 

Ett gan:oka hc·l .n;andt· fali af hastig 1\irr<J~Lning, fiirnr:-;a

kacl n[ alt stålnagel infiirclL'~' i jumf:triyg, obO'vn·omtlc;:; i J<: ng· 

land Uir cirka lO hr se<lan. 

!·;tt f. <1. pm:~agC'rareiartyg af .iorn sk~tlll' flllYiinclas flir 

k roa t m:-; tran sport, l1 \'a dör de:< s li J liga slingring, som kanske 

baft sina fördelar för ro~;tauratiiren , då det förde [olk, bdunns 

särdeles skadlig, <Hl ! l et sku i lo J öra kreatur. Denna sorts ht:t 

J'öll nomligen l>etyclligt i Yiinlo på grund af sjösjukan. 

Derhlr boslöts att in8iitta slingerkölar. De;.;se af jorn blofvo 

11itado Jm'd. stål nagel. K ort förut hade on del af naglar no i 

först~ifVl'n blih-it förny:vlc. Furstn. l'C'san oftor !lct fartyget 

fflLt slingerkölar. skn<lalles rodret vid i~-<foreering oeh måste 

omnitns, hvilka h<'t<la arbeten också utför<les me<! stålnageL 

Då brtygot uockadL'S påföljande höst befanns on stor <leJ af 

stäfnaglamc, större dol on af slingorki..ibnaglarno samt niist.m 

alla rodernaglarne sh <tnfrätta n [ ro,.;t , att <le Jll[tste cr~ättas 

1ll cd nya. 

Rtålnagel i .iL'l'llplö.t utsntt Jör lwf:wattncts iuflytanrle J'ijr

LLires fort , mon <letta Yar kanske L'j onda orsaken. 

Ehuru de tre arbetena h:ulo blifvit utförda ej on1last vi<l 

olik a vcrkstii.der utim t. o. m. i tro olika länder, så iir <lo t c· j 
otroligt, att dhligt arhoto nu till stor <le] ~;kul<lcn . 

Strtlnagol i.ir minsann så f't.\'1' att nita, att arbetaron hltt 

frestas att öh-orhettn don, för att såmedelst umlerbtta sitt 

arbete. 

Den vicl öfycrhettningon LilcLule snn·ta magnetiska oxiden 

är eLt af <lo mest efioktiva lliedel för ha~tig galYanisk J'örrostning. 

Detta tir möjligen on orsak, hv<trl'ör somliga rederier spocificom 

jemnagol i stii.lbåtar. Detta är <loek oj endnst konstruktivt orig-
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tigt utan äfven befordrande fönostningen lika mycket son1 
stålnagel i jeru. 

Vid valsningen af fartygsmaterielen bildas på ytan ett 
tunnt skal af magnetisk oxifl, som af samvetsgranna fartygs
byggare bortskaffas innan fartyget målas. För <lotta äJHl<nnål 
hm man ibland brukat doppa bordläggnings- och öfrig vigti
gare plåt i ott mycket utspitdt syafvelsyrebad. 

Derefter måste dock alla möjliga försigtighetsåtgän lor 
vidtagas för att förstöra synm och bortskaffa hvarjo spår af 
jernsulfat, lwilket är nästan mora benäget än valsverksskalet 
att inlc<la förrostning. Det Yanlig<t<Ote ;;;ii.ttet är att spola plå
ten rikligt med vatten eller att doppa don i ett anuat bad 
mod någon svag alkalilösning 

Ett enklare och ganska r:ttionclt sätt att bli al" mod Yals
vorksskalet är att låta J et rosta bort. 

Uppskjut målningen till dos,; att det förorsakat :-;a pass 
mycken förrostning att det börjar falla bort, Jå det lätt nn
!lansknffas med en stålborste; ~c till att met<tllen är Yii.l ren 
innan [ärgen lägges pä, och fartyget skall beYant,; mycket 
bättre än mod en mängtl andra d~;rbara experiment. 

~lycket af <len färg, som specificeras för nybygget oeh 
Ller oftast är så godt som bortkastad, skulle just göra nytta, 
soJan fm·tvgret varit i t]. en st cirka (j månader. Detta o·ä ller 

• . h 

natmligtvis fartyg, som byggas fort , oeh hvilka äro utrustade 
fänliga redan on måna<l efter sjösättningen. 

De vid Lindholmens verkstad under do senaste åren 
byggda handelsångame h<tfva gått af stapeln me<l omålade 
bottnar. När do efter 6 a 8 veckor dockats för att uöras i b 

ordning för prof- och levoransrosorna, har bottnon bli[vit noga 
ronborstad och målad , hY<trpå bottenfärgen anbragts pii. <lon rona 
rnotalliska ytan, hvilket visat sig mycket fördelaktigt. Sedan 
färgen on gång blifv·it applieomd på plåten, skall den aldrig 
skrapas eller hackas bort, för så Yiclt man ej har anledning im

taga, att förrostning försiggår under Jensmnma, hvilkot mycket 
lätt visar sig. Den färg, som en gång bitit sig fast vi<l jemet, 
är ott alltför värdefullt sky<lu Iör Jetsamma för att utan vi-
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tlare skrapas bort. Häremot syndas dock mycket, bårlo af 
vårdslöshet och af okunnighet. 

Sedan fartyget lenmat b~·ggaron och kommit uti tjenst
göring, t-innes knappast något annat sätt att bekilmpa förrost
ningen än ständig efters~·n, så att hvarjo rostbildning i god 
till bortskaffas och färgen förnyaP, hvarholst don hlifvit bort
skrapa<]. 

För att underHltta detta, torde det vara on grundprincip 
vid konstruktionen, att all<l rlelar göras lätt tillgängliga för 
oftors:\'n. Men der detta af en eller annan orRak oj låter sig 
göra , finnes ett annat tillY~i.gagående, som visat sig mycket 
effektivt, nemligen att herm etiskt sluta Jet rum, som man oj 
har mwändning för eller ej kan komma åt. Låt den luft, som 
finnos uti det inneslutna rummet, förorsaka all don förrostnincr 

b 

den kan; får elen ej ersättning af f.risk luft utifrån, så måste 
oxideringsprocessen snart upphöra på grund af brist på syre . 

På svenska flottans fartyg har man vunnit rik erfaren
het häruti. Dessa äro byggda med dubbel botton ända upp 
öfvor vattenlinien. nummet mellan elen inre och yttre hotten 
är indoladt uti on mäng<l luft- oeh vattentiita e~llor , hvilka 
hållas lwitmålaLle. Här har det Yisat sig ytterst lätt att för
hin(lra förrostning. Pansarbåten Syea t. ox. liir vara lika fri 
från rostskador i sina celler i dag, ~om då hon !"ör lo år se
tian gick af stapeln. 

Detta gäller ocha fö r rummen under pannorna, <ler han
del::>marinen har haft och än i dag har otaliga svårigheter uti 
bokämpandct af förrostningen. 

De stora klassil1cori ng;;insti tuton fordra ett par tro millime
ter gröfre materialdim ensioner der än i öfriga delar af botten
konstruktionen. Flere rederior specificera ytterligare tillägg 
utöfvor do roglementari Rka. .\ udra , som mycket rigtigt anse 
orsaken till den häftiga Wrrostningon här vara don varma, 
fuktiga luft, som måste finnas uti on hallasttank under pan
norna, ]äta bygga sina bätar utan dubbelbotton under pan
norna , föredragande don högre assuranspromieu , som detta 
medför, i stället för den lifligare förrostningen. 
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Hedarne [ör do senast vicl Lindholmonf' vcrkstarl bestälhla 

lastång<trno hafva bo:-;lutat sig för att följa flottans praktik, 

och ha s. k. "torrtnnk" mellan (Le båda bottnarne under pan

nan. Det finnes ingen som helst kommunikation mellan (lossa 

rum och clet öl"riga fart.vgot, lwarken läu:-;-, luft- eller pejlrör. 

En(last on vattentät manhålslucka för att kunna umlorsökn och 

vi<l behof stryka rummet. 

En annan svhrighet har hawlelsmarincns mitn funnit i 

do11 hitttiga förrostning, som för,;igg{lr ofvanpå tankhtket uneler 

pannorna, förorsakad af: aska och släekYatton Yi<l hög tem pe
ratur. Iliiremot har mall försökt att öka ph'ttt.iuckld~cu :->amL 

ihlnml att nnviin(la :joraplåt. 

]Hen äfvm1 bliruti har flotbm gifYit oss on Jingenisning·, 

väl Yii.l\l att taga ad notam. l' å grund af att eldningen skall 

kunna for·~eras, hygga:.; oldnmnuen i ii1·l og~ m il n l älll pli g a att m ut

stil, lufttryck, hvarför tiita skott appliecras i fl'amkanten al' pan

norna. DesRa, son1 ilro praktiskt Yattentitta mot innerlJotLeu, 

hiud1:a sliic:kvattnct oeh nsk,m att komma under pmmonltL J )etta 
iörklnrar, hvarför man vid flottan kan nö_ja sig meclli mm. plåt 

i inn erbotten under palllwrna, <1ft mn.n i h~mdoLmarinen Yill 
ha duhbla, ja tre gängor <lenna plåttjncklck. Askan st:mnnr 

rätt uwlcr elclnwls,lurkarne, der tillsyn uch rengöriug ilr li.it

tast utförd. Att durkarne göras i miijligaste mi\n täla, så ntt 

de hi ]l( lm a~ kan att komma neJ på i nner\Jotten, iir Hatur
ligb·is en n:~·c:kot gu<l IUniiktiglwttd\Lgiml. 

Hög temperatur .föronmkar e.i direkt Hirrostnillg, mun ilr 

ett m.1·cket veJ·ks<~ml medel atL pi\:okyJl(la dcn;.;alllma, der andra 

ur~aker l'iircJinua;.;. Jldta l1evi~ar sig snart vi• l en UJH1en.;iik

ning af kulbox;.;kottun ~mnt an,[r,L jomkonstntktium·r i nL\rhc

ten at pallllOJ'JlH. i< oJ et il r Oll af dc [nr]j ga:-tc ti l' JH [o rna t i lJ 
jcm och :::till i fartyg. J <wh liir c;i;c; elaktronegativt till dct

':amma, nil:-itan alltid fuktigt, d t1. det inbgec' i l}oxarnc, har det 
ou tendcn:-; att höja tcnJperaLuren. lwilket i l'ön·uing med dc 

utvcc:klaclo fwnfvc·ll'örcningarno, koli')Trtn etc. gör;L ~ttmo:-;lcrcn 

derinne den me:'t pa;.;;mnde att abtr<l. hno-;tig föno~tning. Fa
J'<tn ökn:.; dcrigenum, att kolet ;<krapar bort fili'gon. 
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I-lilr hiclper ej annat än noggraun efter syn, rengörmg 

samt riklig målning me<l <len bästa färg. För a tt unrlerlätta 

tillsynen af kolboxarne rekommenderar Lloyd och Veritas att ej 

anyämla garneringsribbor i kolhoxarne. 

J ett holt nyligen utkommet Girkultir rekommml\lera de 

ähen, att lmtrum, som uteslutande begagnas för kol, malm 

eller trä, skola vara utan garneringsribbor ofvau slaget. Hitr

till kum!e gerna liiggas lJark, guano, svafyel, gips, som alla 

anfräta jornet i hög grad, oe;h efter lwillm en noggrann ren
giiring lwt~'<lligt förHinger fartyget" l i f. Bl aml öfriga laster, 

Rom äro skadliga för :jernet, må nämnas salt, soe;kor, f:lirup, 

malt, spannmhl, i,-.,ymJerhet fuktig sådan, sprit, vinkaskar, rutt

namle frukt, sot, alun, .blekningssaltor O(;h alla sorters syror . 

Kroatursbåtar angripas alltid myeket hitt af förrostning, och 

fonlnc don omsorgsfullu~te tillsyn . 
Träslag, i~ynnerhet sådana, som äro rika på garfl'yror, 

anfriita jcTuet skarpt. Der de användas uti fartygskonstruk

ti onen, borde alltid ett i:o.olerande lager af tjilra eller a:-;fnlt och 

cement ollor tjock mönjafärg eller ilnclå Liittre mön:ja<l segel

duk införas mellan jornet och träet. 
Oafso<lt rä(lslan för eldfaran aF att hafva t r il om bon L i 

örlogsLLrLyg. :-;öka Je mest framstål·ndc koustruktöre!' undvika 

det'S aw:änd.ande pft gru nr! a[ dess fön;Wmncle verkningar på 

j emot. 
HcJnu Wr 10 år sodan hade man t. ex. i l 1'ö ren t~t Rta

tcrnas flotta tagit bort all trilklii.<lf;o] af balkar och amlra jem

kon~trnktioner, <ler 11L·n ej t.ienc;tgijr SO'll icoloring mot tcmpo

mttuTcxlingar. Det it.l' eget, ati. nw:t l li ulll ]tan<khdluttan <t 
cnvi:-t haJler ta;.;t Yi d att jemkoustruktionenw ;.;kola döljas af 

trä, då man inum öi'riga omri'vlen al' arkitektur allt mera ::;ökor 

låta 1let kon:.;truktiva 111ateri;~let l'ramtrilda. I rartyget utgör 

klild:-;cln en Oltö<lig <Wcl Yigt.. ;;;om gör <let t'Yårt att so till 
jornet och balla clet l'ritt l'rmt rost::<bt~1or. Der garnering måste 

an vändac;, såsu111 t. c :x. i:.;oleri ng rnot bordväggen uti h~'tter oeh 
<l_vlikt, böl' tlen gönt;;; ::;{t tilt som möjligt, så ntt ([on himlrar 

all oiJ·knlatiou af lu[ten. Det har nomligen Yisat sig, att ju 
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bättre y en t i la tionen är, j u hastigare försigg<'tr förrostningen. 
J)å den jemförolsovis yarmaro luften uti hytten träffar don 
kallare fartygsplåtE·n, afkylos densamma, hvarviu fuktigheten 
fälles ut på plåten i form af vatton~hoppur. Orn ventilationen 
är liflig, så tillföres oupphörligt mora fuktigh et, som mnn ofta 
kan få se rinna i strömmar utför fartygssidan. 

Denna s. k. svettning kan till c;tor del förhin<1rns genom 
att Lotäd::a plåten mod någon god isolering, såsom t ex kork 
och oljefärg. Korkfärg i)egagnns mycket i do engelska och 
amorika n ska fartygen. 

Förijfrigt skyddar man jernet \'anligeu med linolja och 
mönja täckt med någon färg, som besLimmos efter smak. 
J ermbek Lestrykas oftast med tjära, ofvanpå hvilket kastas 
cement. En bart en bestrykning af fotogen an \·ändes af några 
[ör jcnHLick, och har visat sig Dl)'Cket bra. 

Uti vattentankar samt i fartygets Lottc:n iii' cement, om
sorgsfullt pålagd, det bästa skyddet. I lastrummen, samt ä[wn 
såsom bottenfärg, anY~indas koltjäror i blandningar med olika 
ämnen samt under on mängd olika namn: 1mrnishos, betu
mastic etc. Goda Stcdana äro förträfiliga :okytld för :jcmot, tlh
liga kolt:järeblallllningar äro o<lugliga. 

Jorn upphetta<lt till cirka -±00° C'dcius, doppatlt uti ko
kande koltjiira, uti liYilket man strax förut kastat litet fint pnl
vcrisorarl kalk, får en c;yart, glansig yta, som llvurken kan nn
gripat~ af luft eller vallen. Detta ä r häLtro än galnwisering, 
ln·ilkct gör jomct lii.tL bräckt, bnu·för det torde med stor fcir
clol användas på riggsmiden, och i awl ra fal! t ler det är al 
Yigt , att jcmot behåller sin fulla f't,yrka. 

Bottonfärger för fartyg har, allt r;odan :it~mfartYg började 
IJyggas, varit ett älsklingt:tema för patontsökare. På 18li0-talot 
togs inom 5 {l. rs tid öl'ver 100 såcluna patent, och sedan har 
detta fortgått, om ej mc<l samma höga koellcio nt. 

Här, såsom vanligt, linner man, att JU stö rre svårigheten 
är att finna lösningen på ett problem, JU Jlero patentsökare 
Lro sig ha[va funnit don. 

Svårigheten mod bottonfärgerna är, att på samma gå11g 
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p låten skall skydelas mot förrostning, så skola zoofyter, sjögräs 
och dessa otaliga låga former af djur- och ,-äxtli[vot, som fin
nas i vattnet, hindras rrån att Lista sig vid fartygets Lotten, 
ökande friktionsmotstånd ot , och således borttagande on stor pro
cont af farten eller förökande kolkonsumtionen för samma fart. 

Neoanstående tabell visar några af Amirul Hichbom, 
chef för amerikanska flottans mas~<inkår, gjorda utdrag ur olika 
fartygs loggböcker. 
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Såsom synes ökas kolkonsumtionen med än<la till !)Q 

prnc. på grund af orOJJ botten. Hur en sådan kolräkning nwd 
do allt jomt stigande kolpriscma skall inYerka pii olt fartygs 
förmåga att gå i lönande fraktfart, är snart ulräknudt . 

Mon on oron botton är endast en följ<l af förrostning. 
l•~ n fullkoml igt slät yta, på lwilkon luft och vatten oj lwr uft
got inf\ytan<lo. är en dålig jortlmån för hatvcts växl- och <1jnr
Yiirld. En glasilaska förblir ren, i åratalnedsiiukt i hafsn1tten. 
Eu fLLrg. som gaf botten en glasartad ytn, sku lle utan b·ih·cl 
yara elen bi1sta, om den ej vore för spröd så att den ''p rack . 
Oiftiga färgblrtndningar , änumdc att döda Jo organismer, som 
sökfl fästa sig vid fartygshottcn, lwfn1 stor tondons ult sjolha 
förstöra jernet. Detta bnr k<lt till bruket att l1ah·n on ollor 
t\·å olika strykningHr rrf färger cn1C'1Lm jernct oc:l1 den egont
liga botleuttlrgen. Detta har dols don olägeHhetcn, att om on 
liten del af fartygsb0tten på elt eller annat sätt boröl'vns sin 
sk)·ddamle fiirg, häftig g;t lvnnisk förrostning nödYiindigt måste 
lJlif\·a följden samt äl\·on att på gruwl af olika elasticitet hos 
olika strykningar, faran för att sådan färg skall lossna och liltt 
skrapas bort är myekot större här iin då bctäekningen ii.r homo
gen. En fioltig eller taljartad bestrykning n1e<1 fillt pnh·ri"'o
radt zink uti, anon1nad så, alt den så sm{\ningom sköljes lJort 
tillika med allt, som försöker fästa sig vid don:-;ammn, är en 
gocl färg, som iifvon praktiskt blihit a1wän(1. Oliigenllctcn 
mu<l donna hestår uti svårigheten att kunna rogl~'ra, lmr Ivrt 
en s{tdnn sk,nldsfilrg :-;bil för.winnn. 

l\fnn har för:-;ökt utröna olibt hlrgl'rs \'iln1e gf'llOI11 att 
t ox. måla ll\·mdern ~idnn ar ett fartyg lllc'd olikn t'iixgcr elkr 
ptt annat likwmde sätt ut~ätta färgl'rna för samma l'örhftll:tn
d on. Hän· id skall man allti<1 Ii nna, n t t den mest clcktropo~i 

tiya färgen d. \-. s. elen; som ilr minst sbrllig !'ör jPrnet, alltid 
borlfriltos ftirst, uch att den ;·h1. :-;om be~trukits Jn cd t!Pnna 
färg iir 1Jcty<1ligt rostig, heroende p[t d~n andra !'ärgens el<• ktr ()
galvaniska nrkan. Detta är c:i'tlcdcs ej alb något p]'(Jf p it 
l'iirgemns vilrde. ALt byta fiirgsnrtur oeh c;~1ll'dcs försöka 11.\·a 

experiment Yi<l hvnrj e d<•Ciming, l1ar yi,.;:~ t sig mycket origtigf. 
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clft deremot on Lillig simpel sky(ldsfärg, a1wiind år efte r år 
i lång följd, ofta lemnar goda resultat. 

Till sist några ord om do mcttllcr eller legeringar, f'Om 

ll1öjligen skulle kunna or;:;iitla jemet i kunstruklionen af far
tyg, ogande dess styrka och prisbilligl!ot, på samnH1 gå11g det 
skulle vara motståwlskraftig:tre mot rost. Tohinbront, lwr an
vän<lis till kuttrar och knppsoglingsfart.vg·, mon har visat sig 
l'ör (lyrbmL 

Orfortl Coppcr C':o Ilar gjort en eld exporimont mod nic
kelstål fi)r att kunna introdu('cra cloUa i fart.vgskonstruktioncn. 
Tabel l 1 vi::mr resultaten a f cxpcri n1ent gjorda af nä m n da bo
jag, och publicerade i fiirra arets sic:la hillte al' Jomnal of 
luuoricnn Sociot~· of -:\;t\'al Enginccrs. Do~sa resultat tyckas 
öfwrcnssti.lmma mcc1 den allJnällllH h:-:igtcn oeh crfarcnllckn, 
att jem rostar mindre ii.11 stål i ~nJt\·attcll. [)kulle lifriga re
sultat bevisa sig lika öfH;rens:-<tiimnwnde Jllcd praktiken, så 
skall det ej (1röja länge förr iin nickdslnlct kotnm('J' ;ltt ut
tränga det mjuka stålet., liksom detta på sin i.id ullriiJig<le 
jern ot. J)ctb bar liinge varit föru~påtlt på gnm<l af nickclstå
lc:ts stora styrka , ll\·ar!'ör det t. ex. oftn i'ramh itllit,.:, att ltd 
fartyg , som skall gi'1 i.il'rer ,\ll ,mkn på -l- dagar. skall \'ara 
hyggd t af niekclsthl. 

l\[un om redan nickelstål Illt:d l:'tg llickdlmlt fiirroslar :!D 
proe. Jtmgsammarc iin llljukt :-;l[l,l i s~!lt \'atlen, så ton1c delilla 
materiel snart 11og få :,;t<Jr an \'ilmlnitlg nLi Jartyg~lwnstmktio

ncn. 'l'ill ntt Lörja med :-w111 nagel, dl'r dess ofantlign styrka 
borde gifva n ickcbtölct hirdritdel ii hen oafsetlt fti rrosllli n gen. 

NickclsUUpropcllrnr l.Jonle l!<tha Jllimga flirdelnr l'ramfiir 
lJäde sUd och brnmpropcllrm. ])c förra förttiras alldeles för 
ha:,;ligt af ro~t för :1tt kullna \'ara Yidaru ekonomiska, sa111t 
må"tl' lllL'<l sina l'iinosl:u1l' ojcllllta ytor \'l~rka bl•tydligl hin
drande på !'arton, sedan dc \'arit. i hruk nf1gon tid. Dc somtre 
ilafya o\·illl..:orligeu clt ll1 CIJligt inilytande pit stålet i, l'artygct, 
förtikande löno::;tningcn i trut;., al' skydd,plnUor af ~,ink, ~0111 
<l :l \'iiJlcLis i närheten af LlL'll1. 

StiU med li\g nic;kellialt gjutv'' !Jlllllel'<t Yill yftra sl[th·erk 
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för Kongl. flottans räkning till ett ganska billigt pris, och nog 

torde tiden nu vara inne att börja använda det, med kanske 

något högre nickellwlt i propellrar, bottenstrutar och dylikt 

fartygsgods, och sålu nda introducera det för fartygskonstruk

tioner, särskildt som vårt land ä!'yen i detta afseende är nog 

lyckligt lottac1t att ega rika lager af nickelmalm, som endast 

yänta på svensk företagsamhet att gifva verklen detta förbätt

rade fartygsmaterieL 




