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Arsberättelse navigation och sjöfart. 
Avgiven ,-id K ung l. Orlogsnumnasällskapds Eammanträde 

elen 5 mars 1919 a,- ledamoten Se /.ande1'. 

N a.viga.tion. 

Liksom år 1917 har det förflutna året icke att uppYis <t 
några S~l sumerl igen anmärkningsvärda företeelser inom na
vigations Y elen s k:1 pen. 

I fiirq;åenclc [u·sberiittc lse omnämnda tyska gyrokompas
ser, vilka inkiipls på grund av att det visat sig omöjligt all 
under kriget siikerställa iiwrförandet av dc, i förbigående sagt. 
utmärkta amerikanska gyrokompasserna, ha va nu överlämnat~ 
till sn•nska staten. De iiro anedda för nybyggda unclerval
lensbatar. nwn iiro ej installerade, ,-arfiir någon dirckl jäm 
fön•lse med den anwrikanska typen icke kunnat erhållas. S<i 
myckt:'l iir emellertid nwd siikcrhet kiint, att de tyska kompas~
anläggningama iiro billigare än de amerikanska, ,:arjiimte dt• 
förra iiro fi'n·scdda med minutkompassros, vilket anses Yara aY 
stor n_vi h t Y i el lorpcclskjutning. Del har dessutom under kri
gets lopp lwlriifi'a nde de tyska gyrokompasserna infötis en del 
nya förbiltlringar i akt och mening att kombinem kompass
anläggningen nwcl för adillcri- och torpedskjutning erforclerli g<t 
avstånclsmiilning:tr . Konstruktionsdetaljerna härför ha emel 
lertid hittill s hållils s trängt hemliga , men hava numer dclgivih 
marinförvnltningcn. Pf1 grund härav och då dc verkställda 
försöken med ovannämnda kombination giYit goda resultat. 
har fön·altningen infordrat :mbud på en fullständig dylik an 
läggning J'\ir n.rclc>ra av pansarb<ltarna Gustav \' och Drottning 
Victoria. 

Kompass
frågnn . 

Den a dira nyaste fartyg inom flottan inst:tlkr:\cle Sa l- Loggfnlgan. 
loggen har i stort sett visat tillfr('dsstiillanclL' rPsultal. ehuruviii 

Tidskrift i S.Jörii.sendet. lfl 
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ä ven med denna logg en del bristfälligheter så småningom gjort 

sig giillande. Enligt erfarenhet från pansarbålen Sveriges expe

dition under år 1918 visade det sig, att de till' loggen hörande. 

s. k. pilotrören avbrytas vid gång i is , varigenom loggen vid 

dylika tillfällen blir fullkomligt oanvändbar. Därjämte har del 

inträffnl, att hålen i nämnda pilotrör vid gång i farYatten med 

ringa djup och med lös bottenbeskaffenhet iblnnd tilltäppas, 

,·arför loggen i så fall kommer att Jämna felaktiga uppgifter 

t'llcr helt och hållet stanna. Även vid torpedskjutning med 

unden·allenstub har loggen ej visat sig fullt tillförlitlig, enär 

den vid skjutningen utrusande luften delvis fyl ler tilloppet frått 

sjön till pitotrören . Emellertid anser fartygschefen å Sverige i 

sin rapporl över iakttagelser angående Sal-loggen att densamma 

i övriga fall fungerat väl vid gång på långa distanset· samt alt 

värdet för navigering i tjocka och nattetid att äga en logg, som 

kan direkt avläsas på bryggan , måste betraktas som synnerligen 

stort. Då man dessutom genom densamma är i stånd att å 

störrl' sirielsfartyg kunna föra e:tl tillfredsställande stridsbestick 

i farlygl'l s centrum, anser fartygschefen, a ll Sal-loggen , trots 

ovan niimnda olägenheter, är tillräckligt vieinkfull för att mo

tiver:t dess införande på nybyggda pansarfarlyg. Avsikten ~ir 

därf'iir :il l iiwn å pansarbåtarna Gustav V och Drottning Victoria 

installn:1 liknandl' loggar. På mindre fartyg torde densamma 

diin·mol ej Yara aY fullt samma betydelse . "\led dc å sådana 

fadyg noggr:111t uppgjorda farttabe llerna grundade på olika 

s lag:111Lnl har man ju ett gott medel att med lika stor grad aY 

tillförlitligh el som med en logg kunna beslicimma sin fart ge

nom ,·allnet . 
P:\ ub. haYa åtskilliga prov utförts med olika loggar, bland 

annal 111('cl Sal -loggen samt med en a,· ingenjörerna Prytz och 

Paulin konstruerad logg. Dessa experim ent haYa emellertid 

ännu icke lett till något definitivt resultat. 
Den aY bolaget Nuvigator konstruerade loggen, varom om

niimnt•s i föreg:\ende årsberättelse, har ännu icke prövats på 

grund aY den alltjämt rådande patenttvisten mellan detta bolag 

och Sal-loggens intressenter. 
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Det f'år anses som ett glädjancll' f'iirhåll:md e, alt vi lwlr~i l' 

fande n nu tiska instrument a lltnwr k u n n at frigöra oss fr:c'm Jw 
mende :w utlandet. lnstrumentfabriks -nktiebo lagel Lyth har 

sålunda , fiirutom annat vä lkänt fabrikat , under år 1918 lyc kals 

införa i marknaden såvi-i l djuplodapparater som marinbaro

metrar av egen tilh·erkn ing. Den fiirra grundar sig, lik som dl' 

fl esta moderna dylika av utländsk tillYerkning, på den hydro · 

statiska principen. Konstruktion en iir likYi-il så till vida för

enklad, att dels ventiler i egen tlig mening saknas oc h dels däö

genom alt graderingen är· anbragt icke [t själva glasrörd utan 

å en metallskala fästad längs röret, Yarigenom glasröret blir 

billigare och lättare all ersätta vid skada. Barometern liknar 

närmast den tyska c isternbarometern enli gt Furss konstruldion. 

Intresset för obscrnl.tioner av fixstjämor är numcn1 gansk:t 

allmänt, isynnerhet bland n~wigatörer i transatlantisk fart. Det 

kan emellertid ofta Yara förenat med vissa svårigheter att finna 

för observation lämpliga stjärnor, isynnerhet om de mer väl

kända stjärnbi lderna ej avteckna sig fulll tydligt. Fiir undan 

röjande av denna svårighet är nu under utarbetning ett tabell 

verk, v:ns enkla oeh praktiska uppshillning torde hli varje 

navigatör till nytta. Argumenten i dessa tabelle1· i1ro: månad, 

dag, sann tid ombord och la1ilud. För fyra fixstjiirnm· a" 

första ordni ngen , särski lt utvalda med hänsyn till sin lämplig

het för tinlYinkelobservationer, ii ro sa n n höjd och ::1 z i mnth Ull 

gefärligt beräknade för liden för skvmninQ' och dan·nino· d i1 
J '-' M tP ' 

observationen förutsättes bliva utförd. I tabellenw in går mnn 

med de givna arguml'nlen , då man i motsYarande kolumn fin

ner fyra fixstjärnor med sina ungrfärligt sann:1 hiijclcr och 

azimuth beräknade. Man Yäljer då en stj~irna, insliilln inslru 

Jnentet på det erhållna gradtalet, och inriktar dels:tlllma mot

hari son ten rfter den ungefärliga b ii ringen på lwm p:t s sen, då 

man g·enast finner stjärnan i instrumentet. Det uppgives, nll 

Blisstag skola vara uteslutna. Sedan Greenwich stjiirntid ut

räknats, beräknas Limvinkeln på vanligt sätt. Genom en kom

bination med ytterligare observation av en annan stjiirna, vars 

Tillverkning 
av nautiska. 
instrument. 

Tabellverk 
för stjärn
observatio-

ner. 



Magnetiskt 
störnings
område i 
Östersjön. 
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bäring så mycket som möjligt skär den förstas vinkelrätt, er

hålles Jatituden bestämd ävensom e1forderlig kontroll. 

Hela skärgårdsområdet Arkösund--Hävringe- Landsort är 

karakliiriserat av talrika, delvis särdeles kraftiga magnetiska 

störningsområden av begränsad utsträckning. De flesta av dessa 

äro ännu ej fullt utforskade, men för ett sådant mycket anm~irk 

ningsvärt område, har genom Nautisk-Metcreologiska byråns 

försorg det omfattande observationsmaterialct, som under de 

närmast gångna åren införskaffats, numera sammanbrakis och 

under år 1918 publicerats. Områdets läge är angivet med Cll 

svart punkt å vidstående sjökort och befinner sig dess centrum 

på ungefär 4 ~/, dishmsminuter rättvisande SO t. S från 1-IäY

ringe b åk. A v det detaljerade isogonkortet över samma om 

råde framgår, att inom den stulna konturen kring det huvud 

sakliga störningsområdet uppgår maximi-missvisnjngen till + 
60° och in.om den streckade konluren till - 60° på sidan om 

ortens normala missYisning. Dessutom finnes syd därom elt 

litet område med c :a 60 m. radie, inom vilket missvisningen 

varierar intill 20° på Yardera siclan om elen normala. T håda 

fallen är sålunda lokaldeviationen ostlig inom den vestliga delen 

och tvärt om inom den ostliga delen. Då området ifråga, viikel 

framgår av kartan, är så pass kraftigt och så skarpt hegränsal. 

torde det kunna mwändas i angöringssyfte. 

Aeronautik. Möj ligheterna fiir luftfarlygens navigering har under viirids-
kriget jämsides med maskinernas egen utveckling i hög grad 

ökats . Samtidigt som ostadigt väder, blåst och regn genom 

större motorstyrka och solidare konstruktion ::tY maskinerna. ej 

längre utgöra oöverkomliga hinder för flygningen, har genom 

framställandet av särskilda luftkartor, nya konstruktioner aY 

noggrant kompenserbara kompasser samt andra navigerings

instrument luftfartygens säkra framförande betydligt underlät 

tats. Sjömannens gamla oförsonliga fiende tjockan utg·ör dock , 

och måhända i ännu högrt grad än till sjöss, ett för navige

ringen i luften f. n. utomordentligi svårt hinder, vilket särskill 
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,id försöken att anordna en reguliiir lufttrafik säkerligen kom 
mer aU wrka i hög grad hä mmande på dessa planers lyckliga 
realiserande. Genom en hiigt utvecklad vädcrlekstjiinst samt 
genom pålitlig trådlös förbindelse mellan luftfartygen och lämp
ligt placerade väderleksstationer är det dock att hoppas, atl 
nämnda svårigheter i viss mån skola kunna övervinnas . 

Nattflygning, åtminstone under den mörka årstiden, är 
tills vidare en sak som endast hör kriget till. A~·en härutinnan 
torde dock genom anordnande av lämpliga luftfyrar ·och belys
.ning av landningsplatserna framtidt>n komma att medföra e11 
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förändring till det bättre. För att emellertid i den mån så ske 
kan möjliggöra navigering under gång i mörker och tjocka hava 
de största flygplanen försetts med s. k. läge-instrument, vilka 
visa saväl krängning som kursförändring. Dessa instrument, 
som bestå aY en kombinerad pendel- och gyroskopanordning, 
drivas av särskild luftpropeller. 

Kompassemu för luftfartygen hava nått en hög grad <W 

fulländning och kompenseras noggrant före flygning. Dc 
nyaste konstruktionerna ~iro försedda med en mycket tydlig 
avläsning runt om kompassens yttersida i avsikt att n'löjliggöra 
vingkompassens pi<Jcering långt ut på bärplanet utanför stö
rande inverkp1 av jbirn och elektriska ledningar. 

Ett annat inslrum~nt, som sannolikt kommer att få stor 
användning för Juftnavigeringen är en av firman Bamberg i 
Berlin tillverkad gyroskopkompass. Själva gyroskopnnläggnin 
gen är placerad i flygplanet s aktersta del; vid förarplatsen fin
nes enelast ett litet insth11nent i form av en amperemeter, vars 
visare skall av föraren hållas i nolläge. Instrumentets· verk
ningssätt är i korthet följande. Den kurs som skall styras be
stämnws av färdledaren (spanaren), vilken genom inställning 
av önskad kurs å ett i spanarsitsen placerat dirigeringsinstru
ment i form <W en liten låda med kompassros påverkar ett i 
gyroskopkompassen befintligt elektriskt motstånd , så att detta 
utsättes för belysning från i kompassen sUindigt lysande lam
por. Motståndet är in kopplat i en särskild batteri krets , i vil
ken äYen förareinstrumentet är insatt. Då kursen avviker från 
den av färdledaren bestämda, giver förarens instrument utslag 
och giras då till dess visaren pekar på noll. Vikten aY appara
ten komplett uppgives till 30 kg. , varför elen endast kan ticinkas 
komma till användning på stora flygplan. 

Luftskeppen och de största typerna av flygmaskiner, vilka 
åro försedela med särskild gnisthytt och vilkas gnistapparater 
äro anordnade för mottagande av riktad trådlös ström, betjäna 
sig med stor fördel för sin ortbestämning av följande metod. 

På gnistanrop från de till flygstationen i C. (se fig.) åter
vändande flygskeppen D och E svara de båda gniststationerna 
i A och B med angivande <W vinklarna a och b , resp . a 1 och b', 
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yjlka bildas av meridianen och den genom gnistströmmen mot 
ta<>na riktningen till flygskeppen. Dessa senare kunna härigc 
n~n, som av figuren framgår, bestämma sitt läge och därige
nom kursen till flygstationen i C. 

Sjöfart. 

Om det beträfi'ande utvecklingen inom naYigationsYelen 
skapen under år 1918 kan sägas att densamma Yarit jämförelse
vis ringa, äger vad angår sjöfarten ett motsatt förhållande rum . 
Frågor sådana som: >> mera fartyg », »sjöhandelns förläggandL' 
till egna kölar», skeppsbyggeriverksamhetens understödjande >>, 
»revision av sjölagar och författningar» med flera dylika ut 
göra brännande spörsmål och föranleda i många länder ett 
intensivt arbete. Det är därför helt naturligt att i en samman
trängd årsberättelse ej någon fullt uttömmande· redogörelse D,. 

hithörande förhållanden kan ifrågakomma. Det har sålunda 
blivit nödvändigt att verkställa en axplockning bland sådana 
frågor , vilka dels tagit fastare form och dels kunna påräkna 
ett mer allmänt in Lresse. Början skall då göras med sjöfarte11 
i allmänhet och därmed sammanhängande omständigheter, för 
att därefter upptaga vissa detaljspörsmål till behandling. 
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Sjöfarten har mer iin någon annan SYensk niiringsgren un
der kriget tilldragit sig den allmänna uppmärksamheten. Givet
vis beror detta därpå, att utan svensk sjöfart kan nue sig 
under klig eller fred vårt näringsliv icke bestå och ej hell er 
vår folkhushållning nödtorftigt ombesörjas. 

Vad särskilt beträffar sjöfarten under år 1918, så har den
samma liksom under föregående åren fått sin karaktär av krigs
förhållandena. Den starkt utvecklade blockaden av dc krig
förande makterna jämte förklaringen, att i del n~irmaste all<~ 

varor betraktades som kontraband, ökade svårigheterna för 
sjöfartens vidkommande i form av s. k. pliktresor, visitation. 
bunkring m . m. Med anledning härav och med hänsyn till 
nödvändigheten för landet av en ordnad tillförsel ay förnöden
hetsvaror upptogos förhandlingar med de associerade makterna 
om ett avtal , varigenom handels- och sjöfartsförhållandena 
skulle ömsesidigt regleras. Redan mot slutet av december 1917 
inleddes sålunda förhandlingar i London mellan svenslw delege
rade och ombud för de associerade makterna. U n der början 
av innevarande år träffades, i aYSikl att vinna en omedelbar 
överenskommelse i mindre omfatlning, ett förberedande :n·tal, 
det s. k. modus vivendial'talet, varigenom vissa lättnader för 
sjöfarten och en mindre import till landet möjliggjordes. För
handlingarna rörande det s. k. stora handels- och sjöfartsavta
let fotisatles Lill slutet av maj månad, då detsamma avslöts mel
lan Sverige å ena samt de allierade och Nordamerikas Förenta 
Stater å' andra sidan . Genom detta senare avtal uppläts såsom 
bekant ett svenskt tonnage om -!00,000 ton dödvikt genom tids
befraktning till de associerade makterna , under det att i runl 
tal en miljon ton förnödenhets- och andra varor }iYensom en 
månatlig kvantitet av 150,000 ton stenkol frigåYos för import 
till Sverige. Härjämte bereddes den återstående delen av vår 
handelsflotta vissa lättnader, avsedda att i möjligaste mån sä
kerställa såväl vår transmarina sjöfart som sjöfatien på entente
länderna. 

I och med vapenstilleståndet inträdde emellertid åtskilliga 
förändrin gar. Först och främst upphiivdes spärrzonerna kring 

Allmän 
översikt. 
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England och i Medelhavet, Yarigenom de tidigare konYojerna 
hortföllo , varjämte resetiderna avsevårt förkortadc•s i samma 
mån de gamla routerna åte r kunde följas. Undervattf'nsbåt
krigets upphörande har jämväl ökat säkerheten till sjöss ifråga 
om Ii,· och pgendom, och , om fin minfaran ännu hingc kommf'r 
att kvarstå, måste doek riskerna för clt• sjöfarande s~igas hav;, 
väsentligen förminskats. 

Vad sjöfarten på Ostersjön beträffar, fortgick densamma 
under förrn delen ;w år 1918 i storl sett relativt ostört. Vissa 
svårigheter mötte emellertid hl. ;l. genom uppställandel fran 
tysk sida av fordran på att df' svenska fartygen sku lle såsom 
villkor för fri fart förses med lejdbrev . - Ifråga om skeppning 
av tränn·or och trämassa från Ostersjön till entenlPliinderna 
må anföras, att e1~ omfattande dylik trafik igångsattes under 
år i918 inom tremilsgriinsf'n mellan svenska ostkusthamnar 
och v~istkusthamnar, varest omlastning av varorna iigdc rum 
för vida re befordran till respektiYe destinationsorter. Härvid 
anordnades eskort av svenska iirlogsfartyg, vilken åtgärd v;nit 
lill stort skydd för dc i denna fart sysselsatta handelsfartygen . 

VapPnsti Ileståndet medförde genom öppnandet a v Os ter · 
sjön för de allierades krigsfartyg en ändring av därsUidf's tidi 
gare rådande sjöfartsförhållandcn . Den ovan omnämnda ford 
ran på tyskt lejdbrev för svenska fartyg bortföll och ersattes 
i oeh med dc allierades blockad i Ostersjön mot Tysk land n"led 
fordwn p~1 engelskt kjdhre'' för svenska fartygs angörande av 
tyska hamnar. Genom denna bioekad har den svenska~ sjöfar
len på Tyskland liclit svårt avb6ick, därigenom att blott en obe
tydlig del varumängder mcclgi,·as till införanrle i Tyskland , 
varj}imte enelast vissa råvaror såsom stenkol, salt m. m. ~iro 

tillåtna att utföras från Tyskland till SYerige. 
En av de mera uppmärksammade företeelserna inom sjö

fartens område undf'r kristiden har varit den anmärkningsvård<l 
j"raktstegringen, vilken i själva wrkct är utan motstycke i sjii
rartens historia. Denna fraktstcgring , som gjorde sig märkhar 
över hela Yärldcn och som nii.rmast förorsakats av elen genom 
krigsförhållandena framkalladf' tonnageknapphC'te>n och aY iika -

- 198 -

de driftskostnader m . m. , nådde sin höjdpunkt under sis tför
flutn a höst. Med Yapenslilleståuclet och upptagandet aY freds
underha ndlingarna möjliggjordes ett frigörande av för krigs
~indamål bundet fartygstonnage, varigenom tonnagetillgången 
bl ev rikligare och en allmän fraktnedsättning ~igde rum. Denna 
frakln edsättn ing, som jänw~il förorsakats a,· det fallande far
tygsviirdet, fortsatt e under slutet av fiirlidet år och fortgår allt
jämt. 

J n~ira samband med fraktkostnaderna står toniW~lC(Irisel. 
Under mitten av år 1918 nådde fartygspriserna, som under 
kriget uppvisat en s tänd igt stigande kurva, sin höjdpunkt. De 
uppgin go då i fråga om nybyggnader till 1,100 a 1,300 kronor 
per dödviktston , beroende på ÖYerenskommen leveranstid. Som 
jämförelse må nämnas att priset f ii re kriget stod till ungcf~i r 
400 kr. per ton. ,~ldre svenska fartyg (byggda omkring 1905) 
torde vid nyssniimnda tidpunkt h ava betingat ett ungeftirligl 
pris av 850 kronor och gam la dylika (byggda omkring 1885 ) 
cirka 780 kronor per ton dödvikt. Mot slutC'l av förra ~tre t 

eller början av innevarande nedgick priset för äldre svensk; , 
fartyg till omkring 350- 400 kronor och för ganila sådana till 
omkring 250- 300 kronor per dödviktston. 

Vidkommande det stats liga ingripandet på sjöfarl.l' n må i 
korth et er inras diirom , att då fara vid krigsutbrottet uppstod 
fiir all Yårt land allt m er skulle berövas möjligheten av tillgång 
till del tonnage, som erfordrades för betjänande av landets in
och utförsel , tillkom år 1916 lagstadgat förbud mol svenskt 
f a r tygs tidsbefraktning ti Il u tli:in n i ng samt mot fortskaffande HY 
gods mell an utrikes orter. Förlidet år utsträcktes sistnämncb 
förbud att omfatta fortskafl'andl'l av gods mellan SYensk ocl1 
utrikes ort. Delta ingrepp i de enskilda rederiförctagellS fria 
närin gsutövning har i månsa fall synts hart , men kan dock 
givetvis icke undvikas, så hinge tonnagebrist föreligger ifråga 
om importen av förnödenlwtsvnror såsom spannmål, kol , foder
och gödningsmedel m. m ., Yilka Yaruslags infiirsel iir ell stats
intresse a,· angelägnaste art. 



- 194-

Föränd- Krigsförlusterna ifråga om ångiartyg och motorfartyg han 
ringar inom l i !l följ. d av unden·attensbåtkriget Ya rit i jämnt stigande under svenska ' ' · 

handels· krigsåren. Dessa för! u s ter uppgin go under vartdera av åren 
flottan. 191-!---17 till resp. 10,000, 2i:i ,OOO, 33,000 och 69,000 bruttoton 

Dess abso- 8) 000 luta storlek. nch hava under år 1918 stigit ytterligare till omkring :..., . 
Den toto/a minskningen i tonnagebeståndet har likväl, såsom 
av nedanstående tabell framgår, gHidjande nog tack Yare upp
winget i elen sYenska skeppsbyggnadsindustrien Yarit i ned-
gående. 

.llinskningen i sYenska handelsflottans tonnage uppgick 
under år 1917 till nedannämnda ungefärliga belopp (i brutto
ton): 

Förolyckade eller s..1.nkta ....... . 
Kondemnerade eller slopade . . ... . 

ång- och 
motorfartyg 
74 ,800 ton 

100 

segelfartyg 

7,-!00 ton 
1,700 

Prisdömda lill utlandet . . . . . . . . . . 1,700 >> 
~~--------~--~---------

400 

Summa 76,600 ton 9,500 ton 

Tonnage har tillkommit i neclanståcndt> utsträckning: 
Genom nybyggnad i riket . . . . . . . . 37,900 ton 1,300 ton 
Genon1 inköp från utlandet . . . . . . 15,.600 2,500 » 

Summa 53,500 ton 3,800 ton 

Tonnngelwstånclets totala mins/,:ning utgör s:\luncln:. 
a\' ang- och motorfartyg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 ,100 ton 
,, st>gelfartyg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . G, 700 )) 

Summa 28,800 ton 

:.Jots\·arnnde siffra för år 1917 utgjorde c::a 
" 191G » 

-!8,300 ton 
52 ,-!00 

Den svenska handelsflottan räknade vid neclann~1mnda tid
punk ter fiiljande absoluta storlek (i bruttoton ): 

ångfartyg motorfartyg segelfartyg 
191-± ••••••••••• o 1.031,856 22,764 175.591 

J 1919 . ... .... 847 ,65-± 77,-!30 124,372 

Skillnad -- 184,202 + 56.666 - 51.22 :'> 
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Den totala minskuingen u n der kriget blir så lunda 17 8,761 
bruttoton , utgörande omkring 17 o/c av fartygsbeståndet fön· 
kriget . 

Deträffancle denna fråga och Englands ställning till den- Handelssjö
samma är det av intresse att stuelera ett utlåtande av den a1· farten efter 
»Bo::ncl of Trade >> tillsatta kommissionen, som haft till uppgift 
att utreda sjöfartens och skeppsbyggnadsindustriens utveckling 
efter kriget. Detta gäller särskilt det förhållandet, ntt i nämnda 
utH\tnnde föreslagna åtgärder ganska tydligt peka på, att man 
i England strävar efter att så fullständigt som möjligt lägga all 
sjöhandel efter fredsslutet uneler det brittiska världsherraväldet. 
Då emellertid en redogörelse i korthet för sagda uttalanden 
förut iir intagen i Tidskrift för sjöväsendet 1918, sid. 680, (för
fattad av resen·löjtnant Hiljding) , torde icke ett återupptagancll' 

delta sammanhang vara erforderligt. 

kriget. 

Den högkonjunktur, som under dc senare åren i allmänhl'l :::ikepp~bygg-
1 .. J . . t .. tt r·· d k . d l . h .. nadsmdu-;:an sagas 1ava 111 ra or en svens ·a H l us nen. ar aven-striens läge 
ledes s:"tsom ovan påpekats i viss grad gjort sig gällande vad och t?nnage-

0 1 b d · d t · D t ·· ]'k ··1 l ·· "d tt I brrsten. angar var s zepps yggna s1n us n. e ar 1 ·va 1arn a · )e-
märka det flelfaldiga anledningar framträtt, som försvårat elen 
striiYan till uppåtgående på delta område, som onekligen före -
finnes och som man så gärna önskat skulle få vind i seglen. 
Det slörsta hindret härvidlag torde givehis hava varit dl' sva-
righcter alt för drägliga priser erhålla skeppsbyggnadsmalerit>l. 
varmed de svenska varven haft att kämpa - om över huntd 
taget s:lclan materiel ens stått att finna. 

:-red de ändrade förh:l.llanden, vilka i detta hänseende tordl" 
inom en ej alltför adägsen framtid kunna påräknas, är det 
cmellcrlicl - särskilt med hänsyn till att någon import av far
tyg från främmande länder icke på länge torde kunna fön·än
tas -- att hoppas att vi inom eget land skola kunna giva ett 
kraftigt bidrag till stillande av den tonnagehunger, som sedan 
världshandeln blivit f,rig:jorcl otvivelaktigi kommer att 
göra sig gällande. 
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Det: ä1· emellertid belr~ifrande denna fråga sedd frå n inter
nation ell synpunkt att anteckna del meningnma äro ganska 
delade, huruvida denna tonnagebri st komm er alt göra sig sa 
svnnerligcn kännbar under en längre tid fr:1måt , eller om icke 
];risten ganska snart k ommer atl utjämnas . Nian undviker i 
allmänhet, såYitt föredraganden kunnat finna , att ställa ett he
st~iml h oroskop för hur den allra niirmaste tiden i delta h ii n
seende kommer a tt gestalta sig, och detta till stor del beroende 
på att uppgifterna beträfl'ande förlusterna på Yä rldstonna get äro 
så pass varierande, att man i denna stund ick e m ed full visshel 
kan beräkna den verkliga tillgån gen på för handelsutbytet före
fintligt tonnage. Likväl gives vissa hål lpunkter för bedömand <' 
av hur denna fråga så sm åningom kommer att utveckla sig. 

I fö-rsta hand framsHill er sig då såsom en påtaglig vinst 
efter krigets nYslutande allt det tonnage, viikel tagits i bruk för 
krigsändam å l och vilket för enbart de europeiska ententemak
terna b erä kn ats uppgå till över 10 miljoner ton. Om man upp
skattar världstonnaget före krigets utbrott till ±5---46 miljoner 
ton, blir det ju ett avsevärt tillskott, som geno1n krigstranspor
ternas upphiir:m ck ganska hastigt kommer sjöhandeln till godo. 
_ Yärldsprocluklionen av tonnage uppgick före kriget årlige11 
1 il l omkrin g 3 m i ljoner bruttoton. Härav deltog England med 
c:a 60 '/r, un dn dl'l att Förenta Slaterna och .Japan knappast 
hade n ågon \·an·s riirelse av betyde lse . Num era uppgives, all 
.-\merikas produktion inom n ågra å r skall vara uppe i c:a 2 
miljon er ton och :lit Japan , som uneler 1918 producerat omkring 
800 000 ton inom v tter li ua re ett par år anses komma upp· till 

' ' . b 
likaledes c:a 2 miljoner ton. Hiirtill kan läggas dc tvo;;ka yar-
ven om \·i l k a eld ii r b eka n t , alt dc uneler krigså ren unclergåll. 
Yiis~n tli ga ut vidgn in gar, jämte de franska , holländska och skall 
elinavi sk a Y~Hn'n, Yilka likaledes starkt ökat sin produktions
förmåga. - Om diirjämte tages i betraktande att sk eppsbygg
nadsindust rien hliYit lagd på ett sådant sätt, att dels framstäl
landet av fartyg , exempelvis genom standardisering, kan äga 
rum m ed mYcket större hastighet än vad förut varit fallet, dels 
att man i f:örs! ~1 hand kommer att tillgodose handelsutbytet 
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genom byggandel av så gott som utes lutande lastångare, ku.nna 
därmed n åg ra av de faktorer anses hava blivit framdragna , 
vilka peka på att en utjämning av den befarade tonnagebristen 
inom icke allt för lå ng tid fram åt sannolikt kan vara att för 
vänta . Det kan i detta sammanhang omnämn as, att i såvä l 
den svenska som utländska litteraturen numera a llt oftare den 
åsikt~n gör sig gäJJande att till och med ett tonnageöverskoll 
inom k ort skall uppstå . 

För att återgå till den inhemska sk eppsbyggnadsindustrien 
och därmed samma nh än gande förhållanden, hava fl er anmärk
ningsvärda tilldrage lser varit att iakttaga på detta område un 
der det gångna året. 

Den första sjösättningen å del nybildade Oresundsvoruet 
försi ggi ck den 21 september 1918. Då genom detta varv stora 
möjligh eter för tillgodoseende a v tonnagebehovet redan nu och 
än m er i framtiden äro att påräkna och då dessutom h ela an
läggningen efter våra förhållanden kan betraktas som verkligt 
storslagen , torde en kortfattad beskrivning iiver clets:11nma -
hämtad från Nautisk Tids.krifl - här vara på sin plats . 

Varvet, som grundades för n ågra å r sedan , kan formligen 
sägas hava vuxit upp ur sjön . Där elen hittill s med kaj er ut 
byggda delen av Landskrona hamn slutar, vidl:1ger och utbre
der sig innanför en ränna på 7- 8 meters djup elt väldigt Jand
och vattenområde, det sistniimnda m ed endast 1 m eters djup. 
På detta område och vid kanten av den naturli ga dj11priinn an 
har genom muddring och fyllning ås tadkomm il s den ö av c:a 
80,000 kv.-m. , som nu bildar Öresundsvarvl'l. l samband m ed 
varvsanlii gg ningen ha r staden beslutat betyda n de utvidgningar 
och kajbyggen vid sjii lva h am nen. Dessa, liksom den plane
rade ökningen av varvsområdet m ed ytterl igare 70,000 kv. -m., 
äro iinnu ej på långt när fullbordade, men rcctm i sitt nuva
rande skick giva de en storslagen bild av Landskrona nya ut
vecklingssk ede. 

Varvet räknar fyra farlygsbädclar, två fiir fartyg upp till 
4,000 ton d. w., en för fartyg upp till 15 ,000 Lon och en för 
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20,000-lonnare, samtl iga anläggningar fullt färdiga m ed till 

hörande kranspår och redan upptagna av nybyggen. -- I varvs

anläggningen ingå fö ljande bygnader: en väldig plåtslageriha lL 

en byggnad inrymmande kraftstation m. m ., en maskinverk 

stad, en målarverkstacl, en kontorsbyggnad samt en portvakh

och förrådsbyggnad . Härtill komma åtskilliga provisoriska 

byggnader, bl. a. marketenteri för personalen. - Varvet iir 

fullt modernt rustat med arbetsmaskiner och kranar av största 

dimens ioner och hög kapacitet. A elen iinnu ej fullt utplanad\' 

delen av varvsområdet iir griinl en torrdocka , som blir elen 

största i Norden; den icir omkring 187 m. lång, 2,1 m. bred samt 

får ett djup på ti'öskcln a,· 7,R m. och på blocken 7," m. l 

samband med dockan kommer att utföras en modern reparrl. 

tions,·erkstacl samt en mot varvets prestationsförmåga warandt• 

pannverkstad. Redan nu siigas nära 12 miljoner kronor vara 

nedlagda på elen stora varvsanläggningen och ännu återstå r 

mycket, som kommer att sti-illa. företaget i friimsta ledet bland 

de noreliska storskeppsvarven. 
Den officiella im·igningen a v Göteborgs nya torrelocka ii g dc 

rum den 12 oktaber 1918. Denna tilldragelse kan betraktas 

såsom ganska anmärkningsvärd icke endqst därför att den ut

gör en epok i Göteborgs nyaste utvecklingsskede som sjöfarts

och skeppsbyggnadscentrum utan iisen av den anledningen att 

clii.rnwcl tillföreles vå rt land Skandinaviens slörsta flytdocb. 

säkerligen till mycken fromma för vår uppblomstrande sjöfart. 

I elen mån vi hiir i Sverige började få en verklig ocean 

flotta , uppstodo tid efter annan planer på alt kunna öka torr 

-,ättningsmöjlighell'rna iiven för större fartyg . Redan fiir nwr 

än e tt tiotal år seelan dryftades sålunda frågan om en ny docka 

i Göteborg, och efter ganska många motighctei-, men sedan 

1914 års riksdag bidragit m ed ett anslag på 500,000 kronor hack 

man å r 1915 kommit så långt, alt GötaYerken kunde liigga ck 

första plåtarna till den nu färdigstiillda flytdoc kan.-· Densam 

ma iir byggda i tre sektioner och har följande dimensioner: 

längd 160 m. , bredd mellan vallarna i pontondåcket 25 m . 

och total bredd 33 m. samt ett vattendjup över kölblocken :n 
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i ,,; m. Oockan ~i1· avseeld att lyfta fartyg med upp till 180 m. 

längd, :l:i, ,, m. bredel och 7, , m . djupgående. Som .iämfiirelsc 

kan omniimnas all Yår största ängare >> Stockholn1» iir i del 
niirmaste 167 m. lång och 19 m. bred. 

Sas01n k~inl fnunlades till 1916 års riksdag motion om 

utvidgning aY 1\arlsl.:rona örlogsvm·u i sådan utstriickning all 

byggandel av handelså ngare för svenska statens räkning där

stäch-s skulle kunna äga rum. Med anledning härav förord 

nades sakkunnige fiir utredning a\· frågan, och hava dessa i 

s itt ull å lande icke ansett att några principiella betänkligheter 

ku nna göras gällande beträffande en statligt bedriven varvs

riirelse oeh dessutom framhållit åtskilliga skiil till förmån fiir 

en s{tclan ri.ire lst3
• Niimnda utredning har \"<Hit rt>mitterad till 

h:. KommL· r~kollegi u m och 1-\. Ma r in förvaltningen f ii r y ttra n dl'. 

Då i dt·ssa myndigheters uttalanden , som avliimnats under [tr 

1918, fiirekomma å tskilligt av intresse för såviil dr skepps

byggnadsindustri som elen mililiira fartygcsbyggnadsverksamlll' 

len . ma l'll kortare rt'S L1111 C hiir lån111as (iver niimnda uttalanden . 

Kommnsko ll egium , som iekL' anser sig ha skiil att inga 

ende gran~ka förslaget ur tel;:nisl;: synpunkt, framh å ller de s\':'\ 

r ig lwtl'r ;n· iekL' oväsentlig omfattning, som iiro förknippndc 

m ed frag:lll om rekr~' lering av varvels arbelarstam. Med hiin 

syn LiiV cil> n starka uhTckling, som den privata ntrvsincluslrit'IJ 

i landel fiirelett under dt• senar<' ären, och den redan cliiral" 

förorsakade bristen pa yd,esuthildade varys:trbelare, \·iii dd 

synas koll egie t som om anskafl'andel ;n· :u betspl'rson al i Lill 

riiekli g miingcl f'iir Karlskronavar\"l'l (ökningen uppg:'\r till ii\·t•r 

l ,000 man ) skullt• kom ma att Prbjuda viisentliga sYårigiH'lt•r. 

va rjiimlt• fiirubätlningarna i 1-\arlskrona för anska fl'ancle a\· er

forderliga arbelarebosliicll>r iivensom möjlighelerna för livsnw

delstillfiirsc ln måstl' anses s{tsom 1ftngt ifrån gynnsamma. Vi 

dare framll å lln kollegil'l de lwl ii nklighell'r gent l'lllOt en sam 

"!Janblandning a\ militiir och ci Yil farlygsbyggnaclsn-rksamhl'l. 

som grunda sig på cll'l erfa renlwlsfaktum , att en ntrvspersonal. 

som iir iniivad p[t krigsfartygsbygge, icke kan i ('Il hiliHh·iind 

ning, Mmin~tone icke nwd utsikt till ekonomisk framg:"n1g. 

Tidskri ft i Sjöväsenilet. l -l 
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kastas in på ett arbete, på Yilket ställas så hell olika fordringar 

som på byggande aY handelsfartyg aY standardtyp. - Beträf

fande den rent affärsmässiga sidan aY sakc•n, utgår lwll egiel 

från att konjunkturerna på fartygsmarknaden efter kriget kom 

ma att präglas av en livlig konkurrems med ty åtfö ljande tryck1<l 

pris. Del utvidgade E.arlskronavarvet, som siikerligen sku)lp 

hava att bära relativt stora kapitalkostnader, skulle fliirför Ull 

der en lågkonjunktur med tryckta försäljningspriser komma i 

ett synner ligen ofördelaktigt läge och bliva en för slatPn mycl;:l'L 

tung affär. Detta förhållande, som belyses nwd siffror, föran 

leder kollegiet att ullrycka den åsikten, att en statlig verksam 

het på ifrågayarande områden l~imligen säkert måste vara för

hundeil nwd allntrliga risker, varför kollegi('t icke knn tillråda 

att staten skulle upptaga en sådan verksam het. 

K. Marinförvallningen framhåller bland annat, att de sak

kunniga uppställa såsom ett oeftergivligt Y i Il kor, för att ett 

efter moderna principer utvidgat varv i Karlskrona ska ll kunna 

lämna ett i ekonomiskt avseende tillfredsstä llflnde res u Ha L att 

:ltminstone två större fart~rg måste shindigt diirstäcles V<lra un

der byggnad. Då enwllcrlid, enligt vad- som fr~11ngår av d t· 

sakkunniges uppdrag, det icke ifrågasättes att vid ett moderni 

serat Karlskronann·y hygga andra iin för sb1Ll'ns eget behoY 

avsedda fartyg. finner förvaltningen det yttnst tvivclnl~ligt, att 

niimncla minimi,·illkor kan l'01nma att säkerstiillas , åtminstone 

l"iir någon längre tid fr<lmåt. Efter att hava pi'qwkat de ~v:hig 

heter, som förefinnas att på ett örlogsvarv kunna upptagt1 en 

l'l;:onomisk konkurrens vad tillverkningen ay större tmgpannor 

och maskinerier för fartygsdrift lwlriiffnr med sådana privata 

v!:'rksläder, som specialiserat sig fiir dylik Lii!Yerlming, fram 

h~tllcr också marinförvaltningen den viisentliga skillnaden mel

lan dl örlogsYarvs och ett privatvarvs o lika uppgifter och svå

riglwlen att komhinera desamma. Arhctarst:1mmen på ett iir

logwarv är nämligen tränad på ett särski lt noggrant och om 

sorgsfu lit precisionsarbete, vilket ej står i någon jiimfiirelse med 

del arbete, som kan nedläggas på icke krigsfartyg. utan all 

lwggamlel av desamma skulle komma att ställa sig onödigt 
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dyrbart. :\f:lrinfiin·allningen ullala r slutligeil" som sin :\sik l.. ·tt1 

utvecklingen av Karlskrona YarY endast bör fullfiilj:1s i den 

omfattning, som helingas av mililiira ändamål. 

De s,·arigheter, som förefunnits aU ombesörja Sorrl<titd~ 

proviantering sjöledes, särskilt under stt·~inga vintrar , d:'i ',sför

hålland cna från tidigt på hösten till sent på våren alldeles iso

lerade de Ilorrländska hamnarna, föranledde på sin tid tillsäl

tandet av den s . k. vintersjöfartskommitten. .\v dess fiirst:1 

betänkande, som ÖYerlämnades i 1m1rs 1918, får man en klar 

inblick i sjöfarten berörande frågor vad nyssnämnila trakter 

angå. J-Jii r redogöres för de större Y in tertrafiklederna och de 

hamnar, på vilka vinlersjöfart i första hand syne~ höra inrikta~ 

samt för underrättelseväsendets betydelse för möt"linhcterna till . n 

en utsträckning av sjöfarten. Därjämte lämnas en meterologisk 

översikt över isförhållandena i Bottenhavet och Bottenviken, 

varefter kommitterade äro inne på den viktigaste detaljen i 

sitt arbete, nämligen behovet av och möjligheterna för anskar

fandet a,. erforderliga isbrytare. 

Efter en redogörelse av isbrylarfråg:llls utveckling i norra 

Europa , särskilt i Öslersjöfarvaltnen, komplettcr:td med upp· 

gifter angående dc amerikanska isbr~r f<nfartygcn , framliiggas 

de skiil, som synas !<tia för anskaffandet för stakns räkning 

av en havsisbrytare. .-\vsiklen HJn• alt med deltna forcent 

isarna utefter kusten samt att sl~idema och andra knstsnm. 

hällen sb1lle anskaffa erforderligt antal lokala isbrytare, vari

genom de möjligheter till utsträckt Yiiitersjpfarl, som skapas 

genom havsisbrytnrens tillkomst, kuntw fulll utnyttjas. De 

underhandlin gar, som på grund hiir<lY fiirdcs med de olik:l 

kustsamh äl lena strandade emellerlicl , beroende på de rim.>a ul 

silder, som f. n. förefinnas att inom l:mclet hvo·na isbr)rtarl:artvo-
• . b;:, . .. n 
1 tillräcklig omfattning. Kommitter:tclc undersökte diirei"lcr 

möjligh elerna av en anordning, som avsi1g att kosluaderiM för 

havsisbrytaren skulle bestridas till hälflen av staten och till 

hälften av ortsintresserade. Snnnolikl ht'roende på de virl till

fället för unelerhandlingarna med kommunerna ogyHnsammn 

_-\.nskaffan
clet av en 
havsisbry

tare. 
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konjunkturerna på trävarumarknadeu och det os~ikra el~uJH: 
miska läget i allmänhet, visade del sig alt Lillslutningt~n lnl1t 

kommunernas sida ej var så stor som kommitten förutsatt fiir 
förslagets realiserande i denna form. Av svaren å förfrågnin 
garna hos de olika ortsintressenlerna, friimsl st~iderna, fram 
gick emellertid, att dessa iiro beredda alt skaffa sig isbrytan· 
1 ill erforderlig utsträck n in g så snart kostnaderna härför hl i\" 
i\verkomliga. Ett för staten tungt vägande skäl att ensam bl· 

kosta havsisbrytaren Yore, att härigenom v Linnes fri och oiJt' . 
gränsad förfoganderätt över densamma. Genom ytterligare ut 
redning kom därför kommitten till elen slutliga uppfattningen. 
att havsisbrytarens anskaffande ej borde försenas a\' de ra 
dande konjunkturförhållandena ulan förordade , att K uu;;l. 
Maj:t måtte vidtaga åtgärder för omedelbart byggande för st:.tts 
verkets räkning av en havsisbrytare. Kostnaderna för en dyli k 
beri1knas till ungefär 5 miljoner kronor samt drift- och under
hållskostnader till omkring 200,000 kr. per år. Enligt v<td so111 

uppgivits, kommer emellertid på grund av andra triing~ltHit · 

utgifter från stalsverkets sida ovan relaterade förslag icke ~;t i 

från Kungl. Maj: t s sida föra n leda någon framstii Ilning till in nc

var:mcle års liksdag. 

Upprensning T maj 1917 avgav den s. k. kaualkommissicnen försl ag 
av Oxdjupet till upprensning av Oxdjupt>t samt till ny farled mellan Stock-
och ifråga- .. .. o 

satt ny far- holm och sodra skargarden. 
led mellan Sedan bland andra Kunn"l. Kommerskolleoium i oktolwr 
Stockholm b ,., 
och dess 1917 yttrat sig beträffande frågan om upprensning (IV Ox.djupcl 

södra skär- samt riksdagen seelermera på tilläggsstat för år 1918 för ifra 
gård. 

gavarancle ändamål anvisat visst belopp, har Kungl. Maj:t ge
nom nådigt brev den 28 juni 1918 uppdragit åt Kungl. Väg
och Vattenbyggnadsstyrelsen att i huvudsak enligt del av k :•
nalkommissionen uppgjorda försiagel låta verkställa upprens
ning av seglationsrännan genom Oxdjupet till 10 meters djup 
under lågvatten och med 60 meters bottenbredeL Arbetet här
med torde komma att påbörjas våren 1919 och beräknas knnn <~ 

vara avslutat omkring ett år därefter . Avsikten är emellerti d 
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all fiirii11dra ctel fö res lag na djupet på försänkningarna från f) 
m . till 2., m .. men all sam ti digt i den ena försänkning<·n U]l]J 

taga en mindre ränna avsedd för skärgårdstrafiken. 
hungl. Kommerskollegium, som anbefallts att avgiYa un

clerdanigt utlåtande över kana lkommissionens förslag jämväl i 
vad del rör frågan om ny j'nrled me/lon Slackholm och södra 
skärgården, har den 22 augusti 1918 yttrat sig i dell:1 hän
seende. Då frågan om omförm}ilcla farled siikrrligen i'tr :w 
nll'ra :t llmiint intresse, lorcte densamma här få i kor tlwl be
röras och kollegiets yttrande delvis åtcrgiYas. 

Kanalkommissionens försing avser såsom hekanl huvud
snidigen 3 alternativ: en :\ lsleks led, en Sågsjöled och en :\1ora
nedsled. De vägar, de olika lederna skulle följa. framgå i 
huvudsak av benämningarna. 

Enligt förslaget åtföljande kostnadsberäkningar skulle kosl
nadern:J , be6iknade enligt de arbetslöner som rådde före kriget, 
uppgå för en ),Isteksled fiir 5,r. meters djupgående fartyg till 
omkring 1,150,000 kronor, för en Sågsjöled av samma djup 
till omkring 5,000.000 kronor, och för en Moranedsled til l 
3,500,000 kronor. En Alsleksled skulle enligt kommissionens 
beräkningar för infarten till Stockholm medföra t'll tidsvinst 
i l'iirhallancle till gång genom dt'n eljest anYilnda Oxdjups leden 
:n· 1 timme 28 minuter, en Sågsjöled av 2 timmar 12 minuter 
och l'll Moranedsled av 2 timmar 22 minuter. Fartvgt•ns 
lJ6'tnsl ehesparing skulle givetvis bliYa häremot svarande. 

Kommerskollc,gium :lllfiir lwträfl'ande detta spiirsmål , bland 
:ll lli:Jt , fö ljande: 

>> Genom Eders Kungl. iVI:tj:ts ovan omförmiilcla lwslul an 
g:wnde npprt'nsning :tv Oxdjupet synes behovet a\· en särskild 
för den Yitntade transoceana trafiken på Stockholm lämpad far
led nu bliYa tillgodosett. I likhrl med kanalkommissionen fin 
npr kollegium dt'n Yinst , som en direkt farled mellan Stockholm 
och södra skärgården skulle kunna erbjuda de stora haYsgå
ende fartygen , Yant så ohetydlig, att den icke tord(• kunna mo 
tivera upptagandet av en farled fiir elylika fartyg vid sidan av 
Oxdju pets upprrnsn i ng. Di i rem o t a n ser kollegium , att en så-
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dan farled för mindre fartyg skulil' medfiira ålskilliga lwak 

tansvä rcl:l fördeJa r. 
\'ad hiirvid först angår djupet i en farled a\· sisltiiimncb 

slag. synes del av kanalkommissionen l'iireslagna alternativet 

med en 5," m !:'lers IPcl från handelssjöfartl'ns syn p u n kl var: l 

att förorda, såsom mpdföranck ett för syftet med farled en lill 

riickligl djup. 
\'id Ön'rviigande av dP olika förslagen till ny farl ed mellan 

Slockholm och södn1 skärgål-dcn, har den s. k. Alsleksleden 

svnts koll<'gium redan på grund av den jämförelsevis obetyd 

li ga tidsvin st, elensamma skulle nwdföra för sjöfarten, utom fiir 

rena loka llrafiken, vi l k en a v denna led siwlie vinna H vs ev ii r d 

fördel. i eke böra i fiirsla r u m m et i fråga komma Li Il ulförancll'. 

De två övriga förslagen, niimligen Sågsjöleden och "Moraneds 

leden, gi \·a ungefärligen samma tidwinst och i stort siitl sam 

ma bränslebesparing. E n jii..mförelsc dem emC'IIan giver emel 

lertid vid handen, all den förstnämnda leden ur n~wignings 

synpunk l erbjuder de största fördelarna, emedan cten är den 

rakaste oeh mer än den andra går fram - över öppna fjärdar . 

.\foranedsleclen åter är mera Lrång och krokig oeh går till stor 

del. frnm mellan höga stränder, vilka lätteligen hindra sikten 

fiir möb111de fartyg . N aYigeri ngl'll genom Sku rusundl'l torde 

siirskilt p:'t grund aY elen livliga lok:lltrnfik<'n bliva förenad med 

l'.i ring:1 olägenheter. Kollegium finner salunda SågsjöledL'II 

Yara atl från handelssjöfartens synpunkt föredraga framför 

Moraneclsleden . AY de håda Sågsjiialternativen torde Kummel 

niisalternatiYel såsom det billigaste Yara alt förorda. 

Kollf'gium vill till sist framhålla, atl, ehuru uppLagandPl 

H\' cn direkt farled mellan Stockholm oeh södra skiirgårde11 

synes biira anses för handelssjöfarten önskvärd, dc fördelar 

en dylik farled skulle erbjuda för det allmänna ieke torde Yar:l 

stora nog för atl moti\·ern någon större andel i kostnadern ;I 

härför. Då Stoekholms stad måste anses härutinnan äga del 

största intresset, torde givetvis. såsom ock aY kanalkommissio 

nen framhållits, förutsättningen för upptagandet nY niimn d;I 

farkel vara, att staden ildäclPr sig· en :n·sevärd clf'l ay niimncl<l 
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l.;:ostnadcr. Först sedan staden tagit ståndpunkt i fråga n, Lord <· 

böra tagas i iinn·ägancle, i Yilkcn utstriickning bidrag för ända

m ålet från stalens sida skiiligl'll bör lämnas >> . 

:\Tagot yttrande i detta iirende frå n Stoekholms stad har 

intill ulg:1ngl'll m· å r 1918 ickl' inkommit. 

Bland dc sjiitransporlmcclel, som uneler det förflutna året Virkesflott~ 
sett dagen synes \·irkesflollen HefanuL l förtjiina en berättigad 

llppm~i r k sa m het. D ensa mm a ii r fram kom nwn genom svenska 

H. e fannt J i fullt fHnligt sl;ick. 

affärsmannen s. grosshandlaren \Villiam Olsson , l'ramsvnthet. 

Saken giillde att i dessa lonnagcbriskns tidn finna medel att, 

utan anYiinclandc aY lastrum, kunna utföra de uti Norden upp

lagrad(' Y~ildiga Lriivarumassorna. Frågans tekniska sidor, 

d. "· s. hopl'ogandl'l av det liisa trii\·irket till en flotte, sam

tidigt utgör:Incl e fartygsskroY och last , har pa ett framgångs

rikt siilt lösts av ingenjiir<'n Otto Bergm:m. Den hiirancle prin-
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cipcn fiir flottens konstruktion iir alt all rörelse inom virkes

massan omöjliggöres genom de skrodiga virkesdelarnas frik

tion mol varandra samt genom tiita wiresurrningar. Friktionen 

ii r a\. sa betydande storlek. all elen adhesion , som d ii ra v uppstår 

mellan de olika delarna, närmast är alt jämföra nwd samman 

huilningskraften eller kohesionen i en solid bjiilke. - Flottens 

dimensioner vor o e: a 111 X 16X 8 m. Virkesmassoma u tgjordt• 

omkring 2,090 standards, motsvarande lastkapaciteten hos fyr<l 

medelstora nordsjöångarc. Under den i alla avseende Yiillyc 

kade resan från Seskuii till Köpenhamn var hogst>rfarlen .J. 

knop. - Liknande virkesf'lotlar torde helt visst uneler niirm;1ste 

rramtiden komma att hyggas såviil i Sverige som Norge. 

Skandina- H.edan innan den nuvarande sjölagen ar 1891 hlev rast -
viskt s~rna~· - sl~illd, hade samarbete mellan representanter från de tre sk~m -
hete pa SJO - • . .. . .. ... . .. . o .• . 

1 la!!;stift- dmav1ska landerna agt rum l or all 1 gorhgastc man so za er-

ning~ns om- ! J~dla överensstämnwlsc mellan dessa länders sjölagar. För-
racl e. o • l o o 

1
... o ·1 1 .. Il :1rlwten hava nu sedan nagon t1c pagatt or att anyo vcr zs a a 

l' ll gemensam revidering <l\" niimnda sjölagar med samm<1 mål 

som förut , nämligen att på alla de områden. cliir så kan anse~ 

liimpligt, erhålla lika lydande beslännnelser . 
Mångas intressen bniiras Yid en sjölagstiftning: recbrens. 

l>cfi-ilels , manskapets, köpmannens , assuradörens , del allmiinnas 

m. f'l. Sjölagen famnar dem alla och ingen Yill h;1va siimsh1 

platsen. Då nu överenskommelse träffats mellan dc tre liin 

derna om tillsättande av en gemensam 27-m<lnnakommille med 

~) ledamöter från varje h111d, har därför ocks:'t beslutats, att 

ledamöterna skola utgöras av förutom tre jurister: en redar!'. 

l'l1 representant för f<1riygshefiilet , en cl:o för maskinlwfiilet , 

t'n d:o för manskapet, en affärsman och en reprensentant fiir 

assuradörerna. - Från Finland har framstiillning gjorts att 

likalecles genom ulscclcla representanter få dellaga i niimnda 
kommittearbete. Någon erinran från iivriga hinder har icke 

kunnat göras mol ett dylikt förslag. 
Det torde få anses såsom påtagligt, att del arlwte inom hit 

hörande område, som kommer alt taga sin biirjan snarast möj 

ligt, slzall blint till stort gagn fiir dc nordiska liindernas sjöfart. 
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Som i föregående arsberättelse meddelats, ble\· den i sär- Lotsverkets 

skild motion till 1917 års ril,sdag begärda skrivelsen till Kungl. om.orga ni-
sation . 

Yla j: l a ngaende vissa ändring ar i lotsYerkets organisation icke 

av riksdagen bifallen. Unele r hiislen 1917 tillsatte emellntid 

Kungl. Maj:t en kommille fiir utn'clande av ifrågavaranek spörs

m:)!. Då dessa spörsmål tilldragit sig ett siirskilt liv ligt intresse 

inom sjöfartskretsar, torde del Yara liimpligt att hiir i stora 

drag redogöra för innebörden a\' de frågor, iiwr vilka niimnd:t 
kommille borde a,·giva ull åtanclc. 

Det första uppdraget gällde att undersöka i yacJ m{lll e11 

jämkning i nu gällande heslämmelser om lotsplikt. d. Y. s. 

fartygs skyldigh el att i ,·issa f:tll anlita kronolots , kund!' var<l 

iinskvi-ircl och genomfiirhar. Onskcmål hade nämligen hlancl 

annat framställts att, till fromma för den mindre sjiifarlen , 

gränsen för lotspliktiga f a r tyg s kulle höjas u L över f ii r n ii rYa

rancle 40 nettoton. Lotspliklen iir emellertid rll iimne, som 

under t iderna s lopp va r i L fiiremål för mycket dela dr meningar, 

och det är en mångfald hän~yn som hehiiw·rlagas vid lwstiim 

mandel av densamma. Det iir sålunda icke blott ekonomisk;! 

synpunkter, såväl från lotsamas som från statsn•rkets sida, 

vilka här spela in , ulan iin·n andra rörhållanclen , såsom bland 

annal de hygieniska , med lotsarnas skyldighel att hetriiffancle 

fartyg, som komma från Hinder förklarade såsom smittad!' aY 

vissa farliga sjukdomar, läm n a erforderliga upp l y s n i ng:~ r t i Il 

befiilhavarna; tullverkets intressen, på så sätt att lols:1rn~1 ut

iiva ' ' iss uppsikt till förhindrande ~1v olovlig varuinförsel: lot

samas håll;lnde i träning m. m. , samt slulligen hiinSVlH' Il till 

rikets fiirwar. Det kan niimligen icke ur fiirsYarssvnpunkt 

vara lyckligt , om lotspliklen sa ordn;1s , att utliinningar bliv:1 

i tillfiille vinna en för oss icke iinskviird kännedom om viss<l 

för vårt försvar viktiga .fllrYatlen , på samma gång som det na

lurligLYis är av betydelse, all lotsorganisationen är så inrättad. 

att niidigt biträde i fall H\" behov kan för försvarels riikning av 
lotsverket tillhandahållas. Fiirsvarcts intressen har hiirYicllag 

ansetts Yara av den betydelse, att kommitten förskalfal sig för

sliirknillg med L'n sjöofTicer Ciir tillvaratagandel ay dl'ssa in 
tressen. 
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Bland övriga lotsförordniugen berörande viktiga fråg01·. 
vilka ansagos höra göras till föremål för utredning, må om 
n~inmas grunderna lär lotsavgifternas beräl-.:nande, d. v. s. lo/s 
taxorna. I dessa taxor indelas fartygen i tongrupper efln 
nettodr~i kl igheten ; fartyg uneler l 00 ton tillhöra en och sam n w 
grupp oc h indelningen g:\r sednn i fortlöpande följd uppat. 
A vgiflsheloppet ä r d etsa mm a för varje fartyg i nom en oc Il 
samma grupp ulan hänsyn till fartygels inom gruppen sliirrl' 
eller mindre dräktighet. Uppslag till andra grunder för be
st~immande av aYgiftsheloppen hava tid efter annan framkom 
mil , såsom fartygets djupgående, cnhart eller i kombination 
med driiklighelen. Den nuvarande bestiimmelsen medför oh·i 
velaktigt , att fartygen ieke komma ntt få vidkä1mas lotsavgif
terna i förhålland e till deras ekonomiska bärkraft. A andr:1 
sidan uppstiilln sig önskemål om vinnandel av största möjliga 
enkel het i fråga om taxornas n nY ii n el n in g. Det gäll l' r sålunda 
iiven hiin·idh1g r~lt lillvar~1laga olika intresse n. 

Yidare har ål kommilten uppdrngits spiirsmåll'l om åviig<~ 
bringandt'l av t>n lillfy ll es tgöranrh· kontroll pa lot savgif
terna~, b e höriga erliiggannl', iivensom en granskning 
~n· lots s tadg~1n i eliess h e lhet, vitkel sistnämnda :u·helc i 
o~h för sig torde vara aY riitl sa omfattande natur. Därjiimk 
finnes i kommittens elirekliv inrymt dels den uppgiften all i 
e n f ii r o r d n i n g s a m m n n f i.i r a n u g ii 11 a n d c r e g l e m e n l c 11 
för tjiin:stgdt· ing Yid l o l sn•rkl'l, dels ii,·en l'll dPl mindre 
frågor, som höra upptagas till lwhandling. 

All en revision aY lotsstadgan och därmed sammanhiin 
gande författningar tord e hava varit a,· behove t påkallat far 
~mst>s sasom på tagligt. T förutnämnda av kapten Thorc till 
riksdagen framförda motion yttrar oekså motionären bland 
annat: »Knappast någon författning berörande sjöfarten har 
väckt sa många stridigheter till liv , Yaril utsatt för så m å ng<t 
tolkningar ocb gett uppboY till dl sådant antal inlagor öYCr 
verkliga eller fiirm enta oegentligheter. som lotsstadga n . ~~~m 
tordl· iin~ n kunna siiga. att elen i sitt nuYarancle skick är ett 
synnnligcn svårlydigt doknmenl >> . 
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Skeppsmätningskommilten har under å r 1918 ~wslutat sill .Förslag till 
arbete och till sjö.f'örwarsdepartemcntet avlämnat slutligt lw- n:r skepps-

mätning 
tänkande, vilket innehåller en del vikt iga nyheter. Kom mitti- - m. m. _ 

rades uppdrag innefattar i huvudsak en revision på den s. k. 
tyska regelns grund av våra nuvarand e rätt så vidlyftiga skepp~
miitningsförfattningar. De av kommitterade i beliinkandel 
framlagda författningsförslagen upptaga n~ira 160 sidor och 
a v se bl. a.: 

ny förordning angående skeppsmiitning: 
ny instruktion för skeppsmätare; 
ny instruktion för skeppsmätningskonlrollörer: 
siirskild förordning angående avgiftsfrihet här i riket fiir 

vissa rum å maskindrivet passagerarfartyg i viss fart: 
förordning angåt>nde siirskilda m~ilbrev enligt cngl'lska re 

geln för fart å vissa utländska hamnar ; 
nya förordningar angående särskilda mälhrev fiir fart gl' 

nom Suez- resp . Panamakanalen; samt 
resp . kungörelser av chefsmyndigheten för skl'ppsmiil 

ningsYäsendet med n~irmare föreskrifter m ed hiinsyn till ovan 
angivtJa siirskilda mätbrev. 

Såsom en ledande princip Yid sitt arbete IHwa konunilH· 
rade beaktat, att enligt det tyska systemet samtliga till frakt
förtFinst liimpliga och avsedela rum skola ingå i dri:iktigh etel '. 
t:>ller nwd andra ord, alt - förutom rum som erfordras fi )r 
fartygets framförande m. m. och av Yilket sa lc'des reda ren icJ.; •· 
kan draga fraktförtjänst - allenast s:"Hhma rum uteslutas ut· 
dräktigheten , som ick e äro skyddade mot sjöns inlriingancll' 
och därför beträffande lämpligheten atl föra la sl närmast iir:J 
att jiimställa med öppet cHick. Enligt kommilleförslage t skuli 1• 

Överbyggnad vara att anse såsom inneslute t rum OCh såledl'S 
inräknas i dräktigheten ej blott då för rummel finnas lillräcl.;
Jiga stängningsanordningar, utan iiven elj est då icke någon a. 
därifrån ledande öppningar i s ido- ell er ändbegriinsning ii r så vii l 
av minst 0,02 meters hrcdd , c•j heller någon öpp1~ ing i rumm eh 
tak iir vare sig liingrc iiwrallt än l ,"" meter l' ller , om den iir 
liingre, icke prövats av chcfsmynclig'heten vara aY sf1clan lw
skaffenhet, att nnnnwt ej må anses irmeslull'l. 
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Belriill'ande skeppsmätarnas fiirmå ner av si tt arbdP -- t'n 
.~eda n liingP synnerligt oms trid d frt1ga - hava förPslagils dels 
ell arligl fast gru nd arvode åt varje skeppsmälare ~~ 300 kronor. 
dels ock visst arvode benwnde på dt>n utförda mätningf'n. 
Sji1 ln1 laxesatserna äro viisenlligl höjda. Högsta arvodet skullt
per miitningsfi.irriittning bliva 600 kronor. Ö1\ningen i skt'pps 
miit:nnns årliga lot:lla bruttoupphörd av arvoden berä1mas till 

om Ju-i ng 42 .',7c . 
Skeppsmiitningsviisendel föreslås att överflytlas fr:\n ge-

neraltul lstyrelsen till kommerskollegiu m , varjii.ml!' skeppsmät
n ingsii rendena sku ll e iivergå fra n sjöförs va rsdcpartemrntct l i Il 
finansd epa rtenwntt'L r esp. etl blivande handelsdeparteme nl. 

;-ljöman s· , 1917 år sjömanshuskommitterade >>, vilka fått i uppdrag 
husens om-. · all n•rlzsti1lla utrednin-,"· an-,nåendr s.J'ömanshuscn i riket, i syfte orgamsat1on . " " -

att dessa institutioner på ett hältre sätt iin hittills m åtte kunn:1 
km ma fylla si t t ii ndamål, ha va li Il komme1 s kollegium :w lä m
Ilat t>n kortfattad rf'clogörelse fiir del huvudsakliga inn ehållet 
a\· sitt förslag. Rapporten tager i hnYudsak sikte på tremw 

punkler n~imligen: 
('entralisrring av sjömanshusen med hänsyD till dels dessa" 

-.;lalliga uppgifter dels deras understiidsver],samhct; 
!'rågan om storleken aY det belopp yarmcd statsverket hör 

bidraga till sjömanshusens organisationskostnader med avse
t•nde l'iistal på den ar1wtsbörda, som under årens lopp 1 form 
av redovisning nv vpl. m. m. p{llagts sjöm:1nshu sen ulanför 
cler:1s egentliga verksamhet: och 

förslag till ökning i den fastsiiilida s. k. lonavgiften , yarnwd 
sjöfarlen liimnar bidrag till sjiimanshusen s und erstöcls,·erk-

samhel. 
Nfecl hänsyn till all sjömanshusens t'ran hiirjan huYud sak -

li ga uppgift, niimligen lwreclande av understöd till sjöfolk eller 
deras iinkor, skulle genon1. en n11tför kraftig indragning av sjö
manshusen försvåras , anser kommitten, aU dessas antal iekt' 
för niirvarande bör minskas med mer än 16, eller från 4-7 till 
:H. Mol ett sådant fiirfarande kan ur militiir synpunkt icke 

Motorvinschen J U N E 
• för lastning, lossning, förhalning etc. 

Oöverträffad i enkelhet. 

Bekväm manövrering och 
tyst gång. 

l ng a hastigt gående kugg-
växlar. 

Inga friktionskopplingar. 

Dubbel hastighet back. 

Ytterst ringa däcksutrymme. 

Direkt lyftförmåga 700-2,100 !Il: 
. Levereras även utan motor samt för rem= eller kedjedrift. 

Jönköpings Mekaniska Verkstads A.=B. 

MOTORFABRIKEN. 

GeneraHörsäljare 

Juneverkens Försäljningskontor 
Birger Jarlsgatan 26, Stockhoim. 

Allm. telefon 265 60. Telegramadress: Juneverken. R, T. 305. 11. 
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migot etinras. - Med ledning av det tikhaltiga statistiska ma

terial, som av kommitterade insamlats, hava de kommit Lill det 

resullal alt den rent statliga delen av sjömanshusens arbets

börda, ieke f. n. kan skatlas lägre än 75 '/u av hela :u·hets

börclan och att s taten därfiir hör hidraga med :: ;
1 

av fiirvall

ningskostnaderna. Delta sku ll e från statsverkets sida fiirorsakn 

en arlig utgift p~t omkring 250,000 kronor (däri inbegripet dyr

tidsli ll~igg ), utgörande en ök ni ng a v icke mindre än 21 0,000 

kronor i fiirhnlhlllde Lill del f. n. utgående hidrngel. - Den 

s. k. Lonavgiften, förut belöpande sig till 3 iirc för varje dräk

tighelslon av till utrikes ort avgående svenskt fartyg <•ller far

tyg, l i Il höra ndp främ m:1nde nation, i vars ha m nar svenska far

tyg behandlas lika med samma nations egna, men i annat fall 

med 5 i)n~ för varje ton, har av kommitlenlclt~ föreslagits b liva 

höjd till 5 resp. 7 iire för varje ton. Kungl. Maj:t har med 

anledning h~ira\' reclnn i oktobct· 1918 på förslag av kommers 

kollegium utfärdat beslämmelser om tonavgiftens förhöjning 

till ö resp. 8 öre per ton . 

Angående iiYriga a,. ovan niimnda f ragor torde ri ksclagl'n 

sinom tid komma att. fatta bes lut. 

l slutet av år 1917 tillkallades siirskilda sakkunniga »s . k. 

skeppstjänstkommitteracle », för verkställande av utredning och 

avgiYande a,· förslag rörand(' fartygsbesättningars ;u·hets- oc h 

levnadsflirhål landf'n m. ri1. Då de frågor, som tillkomm:1 

nämnd:1 sakkunniga att behandla, iiro synnerligen aktuella. 

ska l l nedan l ~inlllas P n kort reclogiirelse fiir d f' t progr:1111 , solll 

uppstiillts för nämnda utredning. 

Den första och m å hiincla ·viktigaste programpunkten iir 

frågan om fartygs bemanning, vilken fråga redan förut vid 

flerfaleliga tillfäi!Pn varit under diskussion. Kommitterad(' 

hava uppgjort preliminärt förslag till bemanningsskala. 

som hitlills i egentlig mening saknats i s,·erigl'. DeL har näm

ligen framstått ett behov av reglerande beshimmelser därhän. 

att ett fartygs bemanning bliver så långt möjligt tillräcklig för 

fartygets trygg·a skötsel och navigPring. Justitieombudsmannen 

Fal"!ygsbe
sältningars 
arbets- och 
lev nads för-
hAllanden 

m. m . 
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har bland annat riktat en skrivelse till Kungl. ~Iaj:t, vari hem 
sl~illes om åtgärder för gemensam skandinavisk lagstiftning 
rörande bemanningen på handelsfartyg. >> Det synes nu när
mast» , säger J. 0., »vara redareintrcsset, som molsätter sig en 
sådan lagstiftning. Yrkesutövarna påfordra däremot fullstän 
cli <r l eniot en efl"ektiv lagstiftning beträffande denna fråga >> . ---t-> b 

De utredningar, som n•rkställts såväl inom kommitten som 
tidig~1 re , hava emellertid givit vid handen , att förhållnnclen~t 
lwlrii!Tande bemanningen inom den svenska handelsflotta n 
kvantitativt sett icke i regel äro s~inue, utan vål i vissa fall 
hiillre, än i andra länd er. Det är egentligen endast i fråga om 
k v a Ii t eten det hristl'r, d. v . s. åldern och utbildningen hos 
del svenska sjöfolket äro väl låga. 

B rislen beträffande ål d e r n torde lätt kunna regleras genom 
raslsliillandct av bestämda åldergri1nser för erh:'\.llande av an 
sliillning ombord . Härför erfordras enelast vissa komplette
rande detaljbcsliimmelser till sjölagen. - Riirande utbild
n i n gr n stä ller det sig emellertid ej så Hitt att avhjälpa brislrn. 
En n~rkligt god utbildning anses endast kunna vinnas p:'\. segel 
fartyg oc h denna farlygskalegm·i har iek o kunnat följa med 
:1nghalsflottan i dess utYec kling, utan en vi ss decimering i elen 
sn:nsk~t segelfartygsflottan har i s tället son'l bekant gjort sig 
g ii ll :liHk. För al t i nagon m å n råda bot hti rför torde det bliva 
nl"ordnligl ~rtt i större utstriickning än hittills anväl1lla skol
sk!•pp l"iir utbilcl:lllcle aY sjöfolie Ovan nämnda sakkunniga lära 
chirf"iir komma att egna uppmärksamhet å t detta spörsmål. 

Del m å i detta sammanhang påpekas, att i Norge har man 
n·dan kommit därhän alt lwmannin gsfrågnn nu m er k1n an ses 
lös l, sa till vida att en b emanningsskala d~irsti1des bli ,·i t från 
och med ingången aY 1919 lagstadgad. 

BPmanningens storlek kan enwlletiid ej fastställas enelast 
med ll iin svn till sjöfartssäkerhetens oavvisliga krav ula11 mås te 
iiiTit hli,·a beroende på angelägenheten av att sjöfolket icke 
und er normala förhållanden blir onödigtvis över~lnstrii.n gt. 
Elln mrrl andra ord frågan om en rimlig begränsning aY nrbets
liden omboi'd träder i detta sammanhang i förgrunden. DeLLa 
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spörsmal är emellertid ganska svtirlöst, eniir förhall~:mclena om
bord ingalunda kunna jämföras med dem i land. Det säger 
sig sj~ilvt , all kravet på en till vissa timmar begränsad arbets
dag är nästan omöjligt att tillmötesgå, då fråga är om fartyg , 
som seglar dygn et om, och många dygn i str~ick. Härtill skulle 
krävas en sådan besättningsstyrka , att delta knappast Yore för
enligt med ekonomiska krav och ingalunda, särskilt då det gäl
ler mindre fartyg, med hänsyn till bristande bostadsutrymme 
ombord . Vad arbetstiden i hamn beträffar torde densamma 
lättare låta reglera sig, ehuruväl ~iven härvidlag uppställa sig 
rätt stora svårigheter framför alll av den orsaken alt de arbets
förh å llanden, som h änföra sig till sjöfarten , m äste skärskådas 
från en m er internationell synpunkt.*) 

Aven beträffande kosthålfel ombord torde del s~ikerligen 
vara önskvärt att myndigheterna ingripa till åstadkommande 
av lämpliga bestämmelser. Fall hava förekommit, då elakar
tade sjukdomar, sä rskilt på senare å ren >> beri-beri >> , hava upp
stått ombord på grund ~lY otjii ttlig föda, isynnerh et å fartyg 
stadda på lå ngresa. Det har uppgivits , att den officiellt fast
ställda s. k. spiso-rdningen å sn·nska handelsfartyg anses vaLt 
så otjiinlig, att den enelast und:mta gsvis kommit till tillämpning 
och m erendels endast tjänat som straffhot m ot knotande hesä tt
n.ingar. H ur därmed än må fiirhalla sig, torde kosthållet emel
lertid vara en av de frågor , S<' m 1:uvar rrfo rmering, ty hland 
a lla kla gom ål, som framstiillas ombord, iiro nog de. som rön 
matfrågan , oftast förekommande. 

Spörsmålet om bostäderna omhord utgör en mvcket Yiktig 
del aY det de sakkunniga förcGgcl n programmet och kommitl:e-

* ) Förslag till bestämmelser om begränsning av arbetstiden på 
svenska fartyg har numera (febr . !! 11 (1) av kommitterade avlämnats. 
Detta går i stort sett ut på 8 ' ·, l immars Rrbetsti d i hamn, samt till 
sjöss för befälskategorierna eld:ue, ~mörJ are oclt hlmpare 16 timmar 
under två dygn och för övriga n1Hgömnde 24 timmar under två 
omedelbart på varandra följandel dygn (U tim. ena och 10 tim. andra 
dygnet). .r~ör icke vaktgörande l1ar föreslagits 9 tim. arbetsdag. 
Rörand e fartyg i regelbunden passagerartrafik, såsom skärgårds- och 
Mälar~m gare samt bogserångfarh·g, föreslås särskilda, mindre katego
riska bestämmelser. 
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rad c kom rna d~irför a t t framlägga förslag till besUi tnlllebcr. 

\·ilka skola tillgodose dc anspdk på utrymme, sundhet och ren 

liglwl m. m. , som rimligen kunna uppställas med ll~insvn till 

l'lt fartygs i allm~inhet hegriinsade utrymme. 

\ r ·1cl 1918 års riksclaa voro en må ngfald sjöfartsfr~1gor fiin· -Sjöfartsft·;t- ~ 

gor vid 191ö mftl för debatt. En hel del rönte visserligen motgång och fiir 

års rihdag. a niceide ej till någon riksdagens åtgärd; andra åter bien) mer 

"ynnsamt behandlade och bland dessa må särskilt nämnas mo 

~iom·n angående rederilånefondens [ikning. Utrymmet lill ~1 tn 
l'.i hi:ir atl utförligt redogiira fiir detta viktiga spörsm[~ls I~10llYl' 

ring och behandling, men etl kortare utdrag lortk l1knd_ bor:t 

liimnas med h~insyn till dess synnerligen stora helydelse for var 

sjiifart. . . .. 
E fler att ha va framlagt !'Il sa mm a n dragen lust on k o v n 

den svenska sjöfartens utveckling och tonnagehcstfllldeb fluk 

lulioner till och med år 1917, påvisa motion~irerna genom fiire 

lcdcla siffror såY~ll all svenska handelsflottan , särskilt den i 

utrikes fart använda, under kriget tillfogals svåra fiirlu~ll'r , som 

att lonnagefiirviinet i SYerige under tich•n 1906- 1915 utgj or

des till 14 %. av inom riket nybyggda fartyg och till 86 o/o aY 

inköp från utlandet. >> För vårt framtida fartygsfiirv~irv >> , h clPr 

det \·ida re i motionen , , torde \' i l'mcllertid, efter alla tecken 

all döma , fiir en lång tid framåt hliva hiinvisnck till atl inom 

landet genom nybyggnad sk:lfTa oss fartyg och hiirigPnom ~iik:1 

fylla bristen i handelsflottan. Med den skarpa tävlan all ~-~ er 

ställa handelsflottorna efter kriget, som måste förutses, fon ·

finn es niimligen icke slor möjlighel att, under fiirsla liden al 

minstone , erh:'\lla något :wseviirt lomwgc från :111dra liindn. 

Som belysande härvidlag kan anföras etl uttalan~ e,_ son~ .. ~jo rh 

i e l.t nyligen avgivet heUinkande :w en officiell hnllisk SJOLlrls

kommitte. Med hänsyn till krigets h~irjningar i den cngel sl'" 

handelsflottan anser kommitten, all förbudet mol iivcrlfttelse a\· 

engpJska fartyg till uminningar bi.)r upprätthållas minst 5 iu· 

efter kriget. Likaså måste möjligheten för uthindska farly ;.; 

att reparera vid engelska varv med undanlag fi"lr ensh1 ka , :il>-
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solut nödvändiga fall , upphäYas under en tid aY tva år efter 

kriget. - Förenta Staternas åtgärd att för egen del lägga be

slag på c:a 90 ~-( av det tonnage, som norska skeppsredare 

därstädes kontrakterat, tyder iiven på att några beställningar 

från annat håll, cl~ir ej komma att utföras. - Övriga tonnage

producerande länder torde ii,·en se sig nödsakade att under 

längre eller kortare tid efter krigets slut uppehålla sina export

förbud på fartyg. .~ven om m-an anförda res triktioner på far

tygsöverlåtelser i ett el ler annat fall bliva liitlade och tonnage

anskafTning från ullandel sålunda ej helt omöjliggöres, torde vi 

dock i huvudsak ftl. lita ti Il skeppwarven inom Jandet för fyl

landet aY vårt tonnagebehon. - Därefter wrkstiilles en ut

r edning angående dc SYenska skeppsvarvens byggnadskapacitet 

och påv is~ts , att spörsmåll'l om ett återuppriHtandc :1v landets 

handelsfJolla och en utökning :w denna till erforderlig storlek 

för sjöfartsniiringens utöYare huvudsakligen är HY ekonomisk 

natur, och att sålunda anskaffningen av handelstonnage av er

forderlig myckenhet till nu eller under dc närmaste åren gäl

l:mde priser fordrar :n-sevärda kapital. 

Med anledning härav hemställa motioniirerna. atl riks

dagen under anhåiian att Kungl. Maj :l måtte skyndsamt låta 

verkst~illa utredning angående å tgärd e r till beford

rande aY den s\-enska hand e l s flloita n s ökning ville 

besluta vidtaga en höjning a Y rt''derilånefonden från 

nuva-rande 15 ti'll JiO miljone,r krono r. 

Komnwrskollegium till s tyrker. uneler framhallande av den 

stora fara som en tonnagebrist skulle innebiira för hela vart 

ekonomiska l i\·, de i motionen framstii lida önskemalen . Riks

dagen heslöt sedermera att i skrivelse till Kungl. Maj:l anhålla 

om wrkställa n de av den begärda utredningen samt att därvid 

måtte tagas uneler öwrviigande frågan om höjning· av rederi 

lånefonden. Enligt uppgift fran vederhörande departement har 

vid utgången a y 1918 intet definitivt hE'slu l bli ,.j t fattat a,, 

regeringen i hithörande fråga. 

Ett m e r ogynnsa mt öde rönte redan i riksdagen motionen 

om inriittande av ett siirskilt departement för handel, ind!lstri 

Tidskrift i SjöJ:iisenile t. 15 
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och sjöf"ort. Det torde emellertid kunna anses endast såsom 
en tidsfråga , niir ett dylikt departement kommer ·till stånd. 
Från alla håll inom riksdagen hava nämligen vid överläggnin 
garna rörande denna fråga starka sympatier uttalals för det 
sedan länge aktuella kravet på inriiltnndet av ett s~irskilt han 
clelsdeparlement. Från regeringens sida har icke mindre clt 
livliat intresse för frål..!ans lösning lads i dagen. Sålunda ytt-b ~ c v 

rack en regeringsmedlem i rik sdagen på tal om detta spö rsmål 
att »ett handelsdepartement iir lwhövligt icke så mycket fö1· 
att överlaga en del av det gam la arbetet, som de övriga depar
tementen och särskilt fina nsclepn rtemen te t n u h~wa, som för 
det nya arbete, vilket v~intar oss fiir bevakningen av våra eko
nomiska intressen utå t i den hårda strid, som är och än m er 
stundar p å världsmarknaden >> . Fragan om ett handelsdeparte
ment ansågs emellertid i c k e ya ra :n- beskaffenhet att Hi m pligen 
kunna lösas , utan att hänsyn pä samma gång tages även till 
andra spörsmål rörande de p a rte men l si n delningen. Det var 
också tydligtvis endast aY denna ~lllkclning , som riksdagen b e
slöt att el en förevarande motionen icke skulle föranleda tilt 
någon åtgärd . Som allmiinl torde yara bekant, kommer emel
lertid Kungl. "Maj:t i samband med öniga förslag angående 
departementsindelningen alt Yid Hl19 års 1iksdag framlägga 
förslag om inriittandet aY et t ~iirsk il t dep~1rtemen t för handel 
och sjö f a r t. 

Föregående års riksda g har antagit en nv lag m ed vissa 
bestämnwlser om s.iöf'yncl. Wirigenom har 1901 års lag i dessa 
hänseenden hliYit upphävd . 

Genom i-ind1ing i sjölagen. som lriiddc i kraft den 1 januari 
1918 ulfiirclades föreskrifter ungae nde hikarintpg över syn
skärpa, m ed vilket betyg vissa ombord anställda skola Yara 
försedda . Då emellertid dessa heslämmelser icke i veclerbiirlig 
mån to.go hänsyn vare sig till svårigheten att erhålla tillräck 
ligt antal befaret folk, som fyller dc stränga fordringarna på 
synskärpan. eller till angehigenhe ten att icke på en gäng be
röva ett större antal sjömän utkomstmöjlighet pft deras hittilh -
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varande arbetsfält, utfärdades i augusti 1918 vissa i1ndringar i 
ovannämnda bestämmelser, varigenom en del välbehövliga lind
ringar meclgåvos. - Därjämte hava bland annat utkommit 
ny förordning angående f'artygs bemanning vid fart i vissa far
vatten, där med hänsyn till militära åtgärder synnerlig fara 
för sjöfarande anses föreligga ; .änching i vissa delar av förord
ningen angående sfömrmslwsen i riket m . m. , vari bland annat 
stadgas att för inskrivning vid sjömanshus erfordras legitimerad 
läkares intyg enligt sä rskilt formulär ; ändring i föro1·clningen 
angående fartygs byggnad och ntnzslning samt förordning an
gående extra bärgningsredskop, de båda sistniimnda för bättre 
säkerställande än hittills av liv och gods. 

:\.v ovanstående redogörelse för en del av de m era anmärk
ningsvärda tilldragelserna inom sjöfartens omr åde under år 
1918 framgår med tydlighet, att målsmänn en för denna nä
ringsgren i sanning hava ett drygt arbete sig förelagt, ty såsom 
aldrig tillförn e har sjöfartens uppblomstring i dessa dagar bli
vit nästan en livsfråga för hela svenska folket. Ett sant ut
tryck härför giver chefen för sjöförsvarsdepartementet i sitt 
tal i Göteborg vid invigning av den stora flytdockan , då han 
bland annat yttrade: >>Alcltig har sjöfartens män intagit en 
sådan ställning till nationen , som de nu göra. Nationen kän 
ner p å ett av tiden s nöd markerat sätt sitt utomordentliga be
roende av dem, som föra livsförnödenheter på svenska kölar 
till hemlandeL Sjöfarten har börjat växa in i vårt fo-lks m ed
vetande på <' Il sätt, som vi förut icke upplevab. 

Det är helt naturligt att för en ick e saklmnnig vad angår 
sjöfartsförhållanden har det för presterande av en årsberättelse 
valit nödviindigt alt m ed förfrågningar vända sig till olika fack
män på hithörande område. 

Jag ber att här få framföra mitt tack såväl till dc tjän ste
män inom k omm erskollegium, m ed vilka jag i anledning härav 
haft nöjet samman träffa , som till ingenjör Lindblad i handels
kommissionens sjöfartsavdelning för den utomordentliga be
redvillighet och det stora tillmötesgående, varmed begärda upp 
lysningar sliidse blivit mig lämnade. 
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FALLBOM BER. 

Fallbomb är det i marinen numera officiellt använda nam 
net på dc bomber, vilka äro ~-n-sedda att fälla eller kastas från 
flygbåtar. 

Som så många andra vapen har fallbomben framkommil 
och utvecklats hun1dsakligcn under världskriget och därunde r 
kommit till stor användning. 

Hos varje fallbomb kunna följande olika delar siirskiljas : 
stabiliseringsanordningen: 
omhöljet; 
l::tddningen ; 
antändningsanorclnin gl'l1: ~am l 
s ii. kerhctsi mättningen. 

Stabilis e r ingsnno r d ni ng e n. 

Stabiliseringsanordningcn har till uppgifl att snarast mo.J 
Jigt inställa fallbomben, sa att den med spetsen framåt (nedåt) 
så noggrant som möjligt konuner att med sin hingelaxel följ n 
fallbombsbanan på samma sätt som pr.ojcktilcns längdaxel föl 
jer projektilbanan. För aU fallbomben efter fällningen hastigt 
skall inställa sig på ovannämnda sätt, måste dess tyngdpunld 
vara förlagd nära spetsen. Fördenskull göres fallbomben an 
tingen päronformad såsom i fig. l eller också förses den med 
en långsträckt stjärt av någol lätt materiel , trä eller alumini 
um, såsom fig. 2 visar. Den egentliga stab-iliseringsanordnin
gen avser därjämte, att fallbombens svängningar kring ban 
langenlen skola bliva minsta möjliga. Detta kan åstadkommas 
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FIG. l . 
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antingen genom att förse den ltlngsträckta stj~irten i fig . :2 med 
vi ngn r eller att förse fallbombens bakre del med en ihålig cy
linder. Då det emellertid för uppnåendet :lY god träffsäkerhl'l 
är aY ,-ikt, att särskilda anordningar utöYer nyssnämnda Yid 
tagas för erhållande av fullt stabil gång genom luften har vid 
fallbomben tillämpats samma princip som Yid projektilen. 
nämligen tltt giva fallbomben erlordcrlig rotation kring sin 
längdaxel, Yarigenom stabiliteten ytterligare ökas. Fallhom 
hens rotation åstadkommes genom sneda eller sknlYformig<l 
Yingar a stjärten,vilka, då lufttrycket Yerkar på desamma un 
der bombens fall, tvinga fallbomhen att rotera. Ju större fall 
hastigheten är, desto större blir rotationen. E tt stort antal 
dylika stahiliscringsanorclningar hava konstruerats och paten 
terats. 

Omhölje och /ruldiLiny(/r . 

Omhöljets och laddningens beskaffenhet iir heroende av 
det ändamål, för vilket fal!homlwn iir aYscdcl. 

Man skiljer sålu nda mellan: 
sprängfallbomber: 
gasfallbomber; och 
bra neJ fallbom ber. 

SwängJ"allbombcrna iiro avsedela att a<;Laclkomma spr~i.ng 

vcrkan vid målet. Omhöljet och sprängladdningen konstrueras 
m ed hiinsyn till all lämpligt antal och lämpligt stora spriing
stycken erhållas. Omhölje och sp rängladdning komma dii.rför 
att.likna spräng- l'ller mingrannternas. Eniir fallbomber ick e 
äro utsnlta för det höga gastryck, som vid utskjutning nY pro
jektiler ur eldrör råder , knn fallbombens omhölje göras :l\ 

sämre material - exempelvis tnckjiirn i stället för stål - . 
varjämte samma höga fordringar å sprängämnets stötsäkerhet 
icke är erforderliga. Denna sistnämnda omstiindighet gör alt 
för fallbombernas sprängladdningar kunna användas en h el 
del spriingämnen, Yilka icke lämpa sig för projektilspriingladd
ningar. 
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Gasfallbomberna hava större sprängladdningar och tun 
nare omhölje, än sprängfallbnmberna. Sprängstyckena bliY. t 
h ärigenom små och av ringa lenmde kraft. Sprängverkan bli 
ver sålunda relativt ringa, under det att gasverkan blir stor . 

Brcmclfccllbomberna äro ~n-sedda att åstadkomma eldsvåda 
vid målet. Laddningen består aY brännbara ämnen, såsom 
benzin , benzol och petroleum, vilka tändas av en brandsats. 
Bomben innehåller därjämte ofta en röksats , som under för 
bränningen alstrar stickande och kväljande rök. Omhöljet ut
göres i regel av tunn stålplåt. Vid anslag emot m ålet tändes 
brandsatsen omhöljet söndras och de brännbara ämnena rinna 
ut. Härunder sprider sig e lden från brandsatsen till de sist 
n ämnda ämnena, varigenom anhindning aY en stor yta vi d 
m ålet kan äga rum. Röksatsen tändes samtidigt med brand
satsen. Schematisk bild <W brandfallbomb Yisas i fig 3. 

A.ntänclningscm o r d n i ng e n. 

Fallbomberna bringas till kreYad genom brandrör, kon
struerade efter ·samma principer som projektilernas anslags
brandrör. Brandrören äro i regeln insatta i fallbombens iJakrc 
del och bestå av en rörlig del (hammare med tändspets l, vil 
ken vid fallbombens anslag mot målet på grund aY sin tröghel 
fo rtsätter sin rörelse och därvid träffar en tändhatt , som tändes 
och bringar brandrörets detonation till explosion. Understun 
dom ~ir brandröret anordnat för fördröjning , men är denn:t 
i så fall ringa (1

/ 10000 sek . eller mindre) , enär någon stiirre grad 
av genomslagnings eller inträngningsverkan ej kan fi)n·änias . 

Säkerhetsnn ordningor. 

Fallbomberna skola vara så konstruerade, alt flygaren iir 
fullt säkersblid mot förtidig krevad och mot krevad vid land 
ning, även om denna sker med stark fart. Detta kan vinna s 
därigenom , att brandrörets rörliga del i1r fastlåst , ända till dess 
fallbomben fällts och fallit ett betryggande avstånd från flyg 
farkosten. För detta iindamål är nyssniimnda rörliga del fast -
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FIG. 3. 

Påfyllning av 
brännbara ämnen. 
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last av en inskruYad bult eller dylikt, till vilken åter är fiist 
etl vinghjul med vingarna fria utanför fallbombshöljet Sedan 
bomben fällts, hingas vinghjulet nv luftmotståndet alt rotera : 
därvid skruYas bulten ur brandrörels rörliga del , sft alt denna 
bli fri, Yilkct i regel torde iiga rum, sedan fallbomben fallit 
75- 200 meter. Transportsiikringen utgöres nv en siikerhets
splint c. el. , som förhindrar vinghjulets kringvridancle. säker
helssprinten utdrages antingen !'ör hand omrclclb:.H'l före fall 
bombens fällande eller ock är fällinrättningen sa anordnad , 
ntt sii.krrhetssprinlen automatiskt utdrages , då bomben fälles. 

Bom bJ'ällningsufJ pamler. 

Lilla fallbomber (intill 10 kg :s vikt) kastas ofla för hand . 
Yicl medeltunga (10- 50 kg:s Yikt) och tunga (mer än 50 kg: '> 
vikt) fallbomber iiro mekaniska bomhfiillnings:1pparaln , om 
t-j niidviindiga, så åtminstone fördelaktiga för fallbom hernas 
l'iillancle i rii.lta ögonblicket. Liksom fallbombernas yllre form 
iir mycket ntrierande, sa iir ocksil antalet olika bombfällnings 
apparaler stort. Man kan l'nwllerlid särskilja tva huntdslag. 
nämligen veti.ikala , i Yilka fallbomber star eller hiinger verti 
kalt och horisontella , i vilka fallbomben vilar eller ~ir upphiingd 
med sin längdax!'l horisonle l. De horisontella Hi.llningsappa
raterna erbjuda den fördelen , att fallbomhen vid fällandet har 
sin hingelaxel i flygplanels oeh diinned i sin egen rörelserikt
ning. De vertikala :'tll:'r kunna konstruer:1s rnklan• .iin dc 
horisonlclb·. 

Ballislisl.:a J'örhällundcn och rikliLflfiCll'iLlcr. 

Vid de första tii.Yiingarna i kastning a\' homlwr fran luft 
farkoster, vilka gingo a,· stapeln bl. a. i Frankrike och Tysk 
land år 1912 visade det sig, all träffresultaten voro i slorl sett 
mycket dåliga och att det vore nödvändigt att närmare studera 
bombkastningstekniken . Det dröjde emellertid ganska länge. 
innan lämpliga riktapparater blevo framställda. Här nedan 
skall göras en utredning av de ballistiska förhållandena vid 
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fallbombens gång genom luften , Yilka ligga till grund för 
, bombsiktenas >> konstnt k tion. 

Då fallbomben kastas eller fiilks. har den en hastighet 
(V0 ) i luftfarkostens flygriktning lika stor med flyg-hastigheten . 
De yttre krafter, som därefter nrka pa fallbomhen iiro tyngd
kraften och luftmotståndet, av vilka den förra wrkar i vertikal 
och den senare i fallbombens riirelsniklning. På grund hiirav 
bliver fallbombsbanan en kroklinje . 

Hiinföres fallbombsbanan till l'tt rii.tYinkligl axelsystem 
med origo i elen punkt, där bomben f'i11le s, och diir y-axclu 
är lodlinjen samt x-axeln vaglinjen j flygriktningen genom 
origo, kan h anan bestämmas genom all pa vanligt siitl upp
ställa en ckYation, som anger samhandet m ellan x - och Y"koor
dinalerna. Härledningen a\' banrknttioncn är enwllerlicl myc
ket omständig, likaså dc därpå följande beräkningarna för er
hållande nY mol en viss fallhöjd (= y-koordinat ) sYarandc 
förflyttning i längel (= x-koordinat) av fallbomben (se »Artille
ristiseh e Monatshefte » år 1917, f'iirsta delen . sid. 101 , >• Dber 
die Flughahn von Geschossen und Bomben , \Yelchc Luftfahr 
zeuge i n horizontaler Richtung Yerlassen ») . 

Ell annat tillYägagångssätl för erh å llande av Yärden e :\ 
de ballistiska storheterna vid fallbombsbanan skall därför viii 
jas, vilket torde gi,·a för praktiskt bruk tillriiekligl noggrant 
resultat och medgiver fastställmi.det av siktkorreklionerna. 

Fallbombens rörelse uppdelas i en rörelse i wrtikalled 
(y-led) och en rörelse i horisontnllecl (x-led) . Yilk:1 hch:1ndlas 
var för sig. 

Pol/bombens rörelse i verlihlllccl ( y-led J. 

Den allmänna ekvationen för luftmotståndels retarderande 
inverkan på en i rörelse varande krupp. skrives under formen: 

där 

f (v) = i ~ · _2_ · l· Vn 
. U', c, '· ' 

luftmots tån dsrela r da t i o n en 
form värdet ; 

m js ek. 



l 1000 a 2 

p 
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där a = fallbombsdiametern 
c, 

och P = fallbombsvikten 
ö = Iufttäthelen i kg j m 0; i kg.; 
h, = normal lufttäthet; 
k = konstant; 
V = variabla fallbombshastigheten i mjsek.; 
n = konstant ; 

meter 

Då fallbombens hastighet, som av del följande framgår , 
endast vid mycket stora fallhöjder kan komma att överstiga 
24 0 mjs kan k. Vn sättas = 0,000 0179 V2

• Anses normal luft
täthet (o,) råda under fallbombens väg blir å =o,. 

Luftmotståndets retardationsuttryck erhåller då följande 
fo rm : 

f (v) 
l 

c, 
Emedan i och C, äro konstanta för en och samma fall 

bomb, erhålles för varje slag av fallbomb: 
f (v) = K V2

, där K = konstant. 
För fallbombens vertika lrörelse (y-led) erhålles så lunda. 

om med t betecknas den variabla falltiden , och med g tyngd
k raftens acceleration: 

d V dt = g - f (v) g - K V2
; 

d V 
.. a-K V2 == dt; 

o 
Om H = fallhöjden i meter ; 

erhålles: 

vff = vertikala fallbombshastigheten , sedan bomben 
fallit H meter; 

T falltiden vid H meters fallhöjd; 

/

T 
d t; 

o 

. . l VH l VgR +K V+ C 
V gK - K V l o 

PENTA 
M A R I N 
-MOTORER 

a.nväoda.~ i stor utstt-äckning av 
in- och utländska n~a.riner till 
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·.·T=- _l_·Jo"' f, gK ,--- KVH 
2 -- onat (ek l) lt gJC l r g K - K VH " .. " .. •"" •".. ,V •. 

'

T'. l .. dv V d V 
1uare ar: <ft = V; ·. · dy = Vdt 

/

H v}{ 
·.· dy=/ VdV 

o 
0 

g- K V 2 ; 

.. l H VH 
y = - 2 l K l lognat (g - K V~) + C 

/ o 

.. H l 
2 K lognat g- I~ V2H ........................... (ek v. 2) 

F cell bombens rörelse i horisontalled ( x-1 ed). 

För den horisontala rörelsen erhålles : 
d V 
dt = - f (V) =- K, V2 

d V 
·.· K,V2 =- dt; 

Om Vo = horisontala begynnelsehastigheten 
( = luftfarkostens hastighet) i m1 sek, 

X = fallbombens förflyttning i horisontalled efter 
falltiden T; 

V x = horisontala hastigheten hos fallbomben 
mjsek.. efter X meters förflyttning d. v. s. 

så erhålles: 
efter tiden T.; 

J V x d y ;·T l l V x l 
J y K , V2 =- dt: - K v + C = -

o o ' Vo 

T 

.. 1~, (\;x - ~o) = T; 

. . , Vo - Vx 
1 =K, V0 Vx ··············· ........................... (ekv. 3) 

' 

dx 
1idare är: dt = V · · 

Vd V 
dx =- K vz; 

' 
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. . d x 
d V 

- K,V' 
·.· JX dx = -- J_JVxdVVi 

K, V 
o o 

/
Xx --- Kl, / Vvx · . lognat V -r- C 

o o 
l V0 

·. · X =J( lognat V ··· ···· ···· ··· ····· ··'················· (ekv. 4) 
' x 

A v ek v. (3) erhålles: 

T K, V0 Vx = V0 - Vx 
Vo 

·.' Vx(TK, V0 +l)= V0 •• Vx = TK, Vo+ l 

Insättes detta värde på ~~i ekv. (-!), erhålles: 

lognat (T K V0 +t) 
X = K, ; ..... ............... . ......... (ek v. 5) 

För tallbombsbanans beräkning erfordras emellertid en 

dast ekv. (1), (2) och (5), vilka här i sammanhang upprepas. 

l v gK +K VH 
T = ---==:: lognat r -

2 v gK J; g K K VH 

l g 
H - loo· t ~~=-- · = 2 K ona g - K V2H ' 

Genom att bestämma ett visst värde å VH kunna medelst 

de båda orvanstående ekvationerna mot VH svarande värden 

å falltiden T och fallhöjden H erhållas. Genom ekvationen : 

X = lognat (T K, V 0 + l) 

K, 
erh:llles därefter mol falltiden T oeh fallhöjden H samt fiir 

en viss flyghastighet V 0 värdet å fallbombens horisontalförflytt

ning X. 
Dessa beräkningar låta sig tydligen med största lätthel 

n t föras. 
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Svårigheten ligger i ntt för fallbomben ifråga bestämma 

värdena å K och K 1 . 

Antages en fallbomb med följande egens];:aper: 
vikt (P) = 50 kg.; 

lmliber (a) = 0, 1 5 meter; 

formviirde (i) = 1,5 ; 

samt aU fallbombens längd är 3 gånger kalibern , erhålles 

vid fallbombens vcriikalrörelse 

f ( ) _ l 1000 . (0>~ 5) 2 V2 v - •5 • 50 . 0,000179 

O,oooo1 2s V2
; 

. ·. K O,oooo12s; 

Vid fallbombens horisontalrörelse kan närmelsevis sättas: 

. 12 (0, 1o) 2 

f (v J = l ,5 • - -Jr-- l 000 . 0, 000179 
V2 ; 

. ·. K, (Z) O,ooo3· 

För 50 kg:s fallbomber erhålles - enligt förutnämnda 

ekvationer - fallbombsbanan, då flyghastigheten (Vo)= 30 m(s. 

l nedanstående tabell angiYes vissa motSYarande värden 

å T, X (x) och H (y), då V0 = 30 mfs. 
T i sek. X (x) i m. H (y) i m 

o o o 
1,1 29,9 5 
11 287 fiOO 
16 4:22 1170 
22 552 2170 

Dt'L kan vidare vara ay intresse att undersöka den största 

fallhastighet en fallbomb kan uppnå. 

Enligt ekv. (l) blir fallticlen (T) oändligt stor, då 

V gK = K V1-1 d. v. s. då VH = V~ 
Enligt ek v. (2) blir fallhöjden (H) oändligt stor, då: 

g = K V2
H d. v. s. också då VH = V i 
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Uträknas detta värde på VH för Yår 50 kg:s fallbomb , 
erhålles VH = 367 m/s, vilket sålu nda är den största hastighet , 

denna fallbomb k an få; en h astigh et, som först u ppnås vid 

oän dligt stor fallhöjd och efter oändlig tid . 
Fallb ombsikten. Dylika konstrueras efter olika principer. 

Antingen k unna de basera sig på kännedom om falltiden T elter 
på förhållandet m ellan fallhöjd (H) och fa llbombens däremot 

svarande förflyttning i horisontal led (X). 
Falltiden (T) är beroende av flyghastigh eten (jfr . ekv. 1) 

och bestämmes endast av flygmaskinens h öjd över m arken 

el. v. s. fallhöjden H. 

FIG. 4 . 

Om i fig. 4 målet befinner sig i A och detta fr an en god 
tyddig punkt P insyftas från flygmaskinen , erhålles Yinkelll 
V. Seclan flygmaskinen därefter flugit uneler en tid lika med 
fallticlen (T) för flyghöjden insyftas m:\let åter från punkten 
x, varvid vinkeln y erhålles. Vinkeln z kan därefter beräkna~ 
(ur tabell erhålles för flyghöjden mot v och y vinkeln z). D:t 
från flygmaskinen bä lingen till målet A är lika med vin kel n 

z. fälles (kastas) fallbomben. 
Xr fallhöjelen (H) och häremot s\·arancle förflyttning i 

horisotal led (X) aY fallbomben känd, erhålles bäringen til l 
målet vid fallbombens fällande med lätthet. Enligt clenn :l 
princip är , Goertz » m. fl. bombsikten konstruerade. 
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Medelst de i denna uppsats härledda ekv. kunna således 
beräknas de värden å T , som svara mot en viss fallhöjd , eller 
å X, som svara mot en viss fallhöjd och viss flyghastighet, 
och härigenom kunna de uppgifter erhållas, vilka fordras för 
bombsiktets konstruktion och användning, vare sig dessa till 
verkas efter ena eller andra principen. 

Karl Xll:s amiraler. 
Av ledamoten Ernst Tiolmbery. 

Inför det i vä nt hävder så betydelsefulla 200-å rsminnet aY 
hjältekonungen , Karl XII:s död, som den 30 november förlidet 
år högtidligen celebrerades , ä r det ej mer än tillbörligt, att en 
hågkomst ägnas iiven dem , som till lands och sjöss kämpat 
uneler hans fanor och flaggor oc h haft liv och blod osparda för 
fosterlandets tjänst. Vad siirskilt vårt sjövapen beträffar , och 
elen kraftiga, ärofulla insats detta gjorde till Sveriges försvar 
mot dess överlägsna fiend er , vilja vi tänka på dem , som i egen
skap av konungens högt betrodda amiraler •hade det maktpå
liggande uppdraget att uneler de m ånga krigs~'\ ren alltifrå n 
1700 leda sjökrigsexpeclitionenw . Avsikten med nedanståendl' 
anteckningar ä r fördenskull att lämna några k ortare, biognt c 
fiska upplysningar om Karl Xll: s amirale r. 

Främst bland dessa stå r den friijclade amiral-generalen och 
excellensen , greve Hans Wachtm eister, elen målmedvetne 
grunclhiggaren a v Karlskr onas örlog·sstation på det klippiga 
Trossö . Med berättigad stolthet kunde han mottaga sin unge, 
höge kölherre ombord på sitt stolta, m ed 110 ka noner bestyc
kade, tredäckade amiralsskepp Konung Ca ro lus , då svenska 
flottan i full stridsb eredskap låg segelfi1rdig vid midsommartid 

Tidskrift i 8jöväsendet. 16 
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på Karlskronas redd till ledungsfärd mol Danmarks konung. 
Trots sin höga ålder tvekade icke den gamle amira len atl 
sedermera flera gånger från ~in kommandobrygga leda Öster

sjöflottan mot den danska. Sista gången var 1713, 'då hnn hadl' 
sitt befälstecken hissal på det ståtliga, 74-kanonsskeppet Göta 
Lejon. Kroppsligen nedbruten av ett slaganfall, som träfl'al 
honom på uppresan till Stoekholm s. å., utandades han cliirstii 

des sin sista suck den 15 febr. 1714. Hans stoft är förvarat i 
\Vachlm eisterska gnwkoret uti Tyska kyrkan i Karlskrona . 

Han var i äktenskap förenad med Sofia Lm·isa v. AschenbPrg. 
Ett framstående rum i värt sjövapens annaler frå n denn :1 

lid intager amiralen Cornclius Ankarstjerna. Hnn iir den förste, 
som inom syenska flottan burit schouthynacht-titeln . Sin ami 

ralsfullmakt erhöll han 1692. Med tapperhel hade hnn del 

tagit i förra danska sjiikriget, då han 1677 som chef på Kalm~1r 
Kastell i amiral Sjöblacls, eskader blev tillfångatagen. Med all 
manhaftighet betäckte han konungens landstigning 1700 på 
danska kusten och överförde därefter på sitt skepp vYestman 
land konungen till Lifl"land. Ledde 1704- 09 ex peditionerna 
åt de finska farvattn en och gjorde cHirunder landstigningar på 
Retusari. Hans sista expedition synes haYa ,-,uit 1712 pa Göb1 

Lejon. Det beri1Uas, att han maste bäras av -! personer samt 
hi ssas upp och n ed pä sitt skepp. För sin svåra sjukeloms skull 
('rhöll han sistnämnda å r sitt avsked med Kungl. Mnj:ls erkän
nande av hans tappra och förtjiinstfulla förhållande under dc 

37 år han Winat vapnet. Bosatt på Knutstorps sbiteri gick han 
1714 ur tiden , efterlämnande sin maka, friherrinnan Marg. 

Elisab. Sparre, dotter a v amiralen Gustav Sparre. 
Amiral Erik S_iöblad var sedan 1700 guvernör i Göteborgs 

och Bohus län och stationsbefälhavare i GötPborg. Ett sorgligt 

minn e från hans sjömansliv var, då han 1677 m ed sin eskader 
på viig genom Stora Bält till Östersjön blev anfallen av en 
iiverlägsen dansk flotta och måste på sitt stolta amiralsskepp 
Amarant giva sig fången. För någon förseelse blev han 1711 
från sin tjänst suspenderad m en sedermera restituerad. Han 

avled 1725. Gift med H.egina Palbitsch. 
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Y\l crner v. Rosen/eli . Biiraren av detta nobla namn hade 
med ulmiirkelse bevis tat Karl Xl:s sjötåg. Skic klig i sjiimät

ningsvetenskapen fick han pä hösten 1679 konungens uppdrag 
<lit pejla inloppen till Trossö jiimle kringliggande farvalten i 
och för Pn iirlogshamns anliiggandc därstädes . Blev 1700 
»holm-amiral» , vilken befallning han nitiskt beklädde intill 

sitt avskedstagande 1710, då han virl 71 års ålder gick ur tiden. 
Sitl liigerstiille fick han i Kalmar domkyrka . l-l an har ut

givit en liten traktat i sty rmanskonslen >> till ungdomens nytta 
vid a mi raliteteb. A ven som vitterlekare back i elen n IJyarJiga 
och glada genren har han försökt sig. }fest hekanla äro hans 

skämtsamma opus >> Verkii slotteröl» oeh »Cupido inler nautas ». 
Gift m ed Kristina GyllenstakP. 

Fr edrik Evert TaLLbe blcY 1700 amiral, var chd fiir tredje 
eskadern i expeditionen mot Danmark. Från hans dellagande 
i Karl Xl:s sjötåg må Prima s, a lt han 1677 vid sk. Drakens 

gnmdstiitning vid Stevns Klint rakade i dansk fångenskap. 
Hade på 1690-talet varit i holliindska marinen. .·\vlcd 1703 i 
Karlskrona . Gift med B<•aln \\'rangcl. :\.v sönerna blev \Vil 
helm Ludvig landshövding i Bleki nge . och riksracl. 

Otto ( 1\.röger) Sjöstiernu blev 1703 amiral eftC'r en förP
gaencle, hPclrandc tjänstgöring. Pa 1690-talet var han flera 

gånger chef på konvojskepp ~tt Portugal oeh ::\Iedclh:1vel och 
1700 på Prins Karl i exped ition mot Danmark. Hans jordfäst
ning försiggick under 1->anonsnlul 1709 i Tyska kyrkan i Karls
krona. Fyra hans söner blevo officerare vid flollnn, av dessa 
blev I-lans S. dödsskjuten 1701 vid Arkangel av ryssarna. 

JaJ..:ob de Proii fick 1709 amiralsfullmakl. !Lm var av 
fransk härkomst och hade · förut varit ryttm~islare. Vid ett 
lustigt tillfälle haclP han fått sin ena hand borlslitPn av en 

exploderande granat , så att han fic k bära slå larm. Efter alt 
på 1690-lalet h~na ljiinstgjort i holliindska marinen i kriget 
mot Frankrike bll'Y han vid sin lwmkomst fiirklarad »värdig 
att bliva flaggman >> . Bevislades på Princcsse Uech·ig 1700 

expeditionen mot Danmark och diirefter flera expt"dilioner :l t de 
nyen ska farvattn en. Hans sis ta expedition var 1710 på Eni;,{-
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llcten. Han gick 1711 ur tiden. Efter jordfästningen i Tyska 

kyrkan i I\:arlskrona bleY stoftet till ammn ort bortfört. 
1\arl Ruuth blev 1710 amiral. Dessförinnan hade han 

varit mycket sjökommenderad, alltsedan han 1682 blev under
löjtnant och på 1690-talet varit i utrikes marintjänst Expedi 
tionen mot Danmark 1700 gjorde han som schoutbynacht p4 
sk. Uppland och var 1703 chef på nyenska eskadern. Ham. 
sista expedition var 1712 på Enigheten, då han iiven fick sitt 
avsked. Sina återstående dagar tillbragte han p:i sin egendom 
Boo i Döderhult, där han på våren 1736 gick ur tiden. I sitt 
äktenskap med Anna Sparre, dotter av amiral Gust:w S., hadP 

han sonen GustaY, som blev amiral och riksråd. 
Gustav W attwng står i rullan upptagen bland 1714 ar::. 

amiraler. Uti hans fullmakt nämnes hans långliga tjänst, vi 
sade välförhållande och tappra koncluib. Från hans förcg~l

ende tjänstgöring må erinras, att han som kapten deltagit i 

1689 och 1690 års expeditioner på .Jupiter och Falken och 

tjänstgjorde 1691 i holländska marinen. Då han 1694--95 var 
chef på konvojsk. Wachtmeister, råkade han i en skarp aktion 
med en engelsk örlogsman , som ville visitera hans fartyg. men 
redde sig därvid manhaftigt. Var l 700 schoutbynacht p:l Prin
cesse Ulrika i expedition mot Danmark. Hans sista kommen 
dering synes hava varit på Brchmen, då han, hindrad av stiltje 
ej kunde hindra ryska galcrflottan att smyga sig förbi Hangii, 
varigenom Nils Ehrensköld blev l}imnad utan undsättning och 
måste ensam utkämpa si n ryktbarvordna hjältemodiga strid. 
vVattrang ad ed 1717. Hans stoft fön-aras i sv~i rfaderns, ami

rat v. Hosenfelts gravst~Uie i Kalmar domkyrka. 
En framstående och dugande sjöofficer var Claes Sparre , 

som 1714 efter Hans \Vachtmeisters bortgång blev utn~imnd 
till , överamirai» och president i Ami ralitetskollcgiet. Om sig 
själv har han lämnat bland annat följande biografiska upp
gifter, att han i 6 års tid varit brukad i engelska och general
staternas mariner och därunder bevistat flera aktioner och 
bombarderingar; åren 1696 och 1698 konvojerat på Spanien 
och La Malta samt varit ständigt sjökommenderad under Karl 
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XII :s långvariga krig. Han hade - säger han- haft den 

nåden av Gud att med Kungl. lVIaj:ts flotta hava fått (1715 
vid Riigen) leverera en batalj mot clanskarne utan att förlora 
ett skepp, fastän de hade avanlage. Under krigsexpeditionen 
1719- 21 förde han överbefälet från amiralsskeppen Göta Le
jon, Prince Karl Fredrik och Ulrika Eleonora. Till 1·iksråd ble,· 
han 1719 utnämnd. Sparre var ('Il mångsidigt bildad man ocl1 
väl hemmastadd både i del gamla ramarspråket och i dc för 
nämsta moderna , varjämte han hade en god , poetisk begåY
ning. Med ganska stor sannolikhet torde han vara auktor till 
elen »journal på vers » om hiindelserna till sjöss "" is-~'l fu 1712, 

dat. amiralssk. Prins Karl, som påtriiffats i K. Biblioteket. Han 
avled i Stockholm 1733, efterliimnande sin maka Lm·isa Soop. 

Vid amiralen Erik .Joh(ln Litlies namn är ell sorgligt min
ne f'iirknippal. Han blev n}imligen uneler det slorn sjös laget 
1715 vid Ri.igen dödsskjuten :n- en kanonkula ombord på sitt 
amiralsskepp Prins Karl. Sitt vi lorum fick han i Tyska kyr
kan i 1\nrlskrona. Efter alt hava varit i utländsk örlogstjänst 
bevistade han som kapten expecl. mot Danmark 1700 på sJ,. 
Finland, var 1704- 10 kommenderad å de nyenska farvattnen , 
1711- 12 på Östersjöeskadern samt 1713- 14 på skeppen 

0Jand och Halland åt Nyen. Sin amiralsfullmakt erhöll han 
1715. Han dog ogift efterlämnande minnet av en iikla karolin , 
som stupade på sin post. 

Sanuna sorgliga öde b·äfTade amiralen .\liJ.:ai!l H e neJ..:, som 
~iv en blev av en kanonkula dödsskjuten uneler Ri.igcn-slagel 

och fick sitt lägerställe i Tyska kyrkan. Tillhörande den pom 
merska eskadern hade han tjiinat upp sig från simpel bå tsman , 
passerat graderna samt städse visat prov på ett lika djärvt 
som manhaftigt koncluit. icke minst uneler sina täta nappatag 
1ned danskarne. Sålunda. slogs han 1712 med 3 fregatter och 
3 mindre fartyg mot danska flottan oavbrutet nästan en hel 
dag oc.h så tappert, att fienden måste retirera. Under den 

starka kanonaden blev han själv blesserad. För detta sitt 
tappra förhållande blev han nobiliserad. För att hedra minne! 
av denne sin manhaftige k1·igare utfäste Karl XII 1718 ett be-
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lopp H\' 400 daler att utga SOI11 gratial i -l ars tid at hans ham 

O{: h n n·ingar. TY å hans söner hlenl office ra n' Y id flotta n. 

En :w Karl XII:s mest friijdnde sjöhjältar var (;ustau J>silan 

der , som genom sin hjiiltemodiga strid 1704 i enge lska kanall'n 

på sitt ko11Y0jskepp Oland mot 9 engelska örlogsskepp gjort sitt 

namn odiiclligt uti sYenska flottans hragdebok. Efter sin tjiiust 

göring i holländska marinen kommo hnns cliir inhiimtacle er

farenheter i sjömanskapet till rik ~nwiindning. _-\.v hans m:l.ng~l 

sjökommenderingar må enelast er inras, alt ha11 1700 som elwf 

på Eniglwten bevistade landsligningen pa danska kusten oeh 

1710 på Norclstjernnn ;~nfallcl på danska flottan i 1\.ii.igebugt. 

Som lanelshövding på Gottland inlade han iiH'n stora förtjiin 

ster. J-bn slutade 1738 sina dagar i l\arlskron~t sum pr<·sident 

i amiralitetskollegiet. Under stora militiira hedersbetygelser 

försiggick hans jordfästning i Amiralitetskyrkan , medan kano

nerna dånade till hederssalut för den tappre sjiihjiilten från 

karolinernas dagar. Hans stoft förvaras i I\.almnr domkyrk:t. 

Han var g-ift med Ingrid Lepin. 

Baron Karl T-Jans Wachtmcister sHtr upptagen i 171G år" 

amiral sfiirtcckning. Son ~tv landshiivcling Blcc hert \ Y. avled 

han harnliis 1731 i Stockh olm som president i amiralitetskolle

giet. \'ar 170-l som kapb·n kommenderad p{t konvojskeppet 

Öland och delade nwd si n chef dess iirofulla strid. Deltog 

sedan i expeditioner ftr Nyen och i Ostersjiin samt fiircle 171 (\ 

- 18 som amiral befiil ÖH'r flottan. l sin bok: Then adlige och 

lärde svenske sjöman >> skriver Beckstadins om honom, att han 

»flitigt excolerat de ädla matematiska vetenskaperna, ntr ock 

in historia et antiqvitatibus patriis l't romanis viii bcliisen och 

diirjiimte en stor maitre i ritkonsten. Sina lediga stunder an 

viindL' han alltid till studerande, sa som han ock \'Hl' iigan' a V 

ett nätt bibliotek, det han med sa lig tygmiistare Grundels (i' 
1716) curieusa boksamling föeökt». Han var gift med Br'al:1 

.T:Iquette Ribbing. 

Som vice-amiraler undt>r Karl XU :s tid upptaga rullom a 

följandL·: 

- 237 -

Anders Jppclbom. som 1698 blev till denna charge be

fordrad . Han avled som amiral och friherre 1721 och li rrO'er b b 

begraven i Vallentuna kyrka. 

Gideon u. Numers var fiidd i Nan·a. Deltog som under

löjtnant i det olyckliga sjöslaget 1677. Till vice-amiral ava n 

cerade han 1700 och deltog s. å. på SnTige i exped. mot Dan 

mark. Var 1701 l'tt Ladoga och senare på året avs~incl till Karl 

XII :s fii.lWiger. Bevistad(' 1703 p~\ Delfinen och 1704 på Gottland 

expeditionerna åt Nyen. Avsomnad l i08 fick han sitt viloläger 

i Tysk:1 kyrkan i Karlskrona. På hans gravsten stodo endast 

bokstäverna G. v. N. J sitt iiktenskap med Maria v. Hosenfelt 

hade han sonen Lorenz, som a \'led l i35 som kapten vid flottan. 

OloJ' (Wemich ) WernJ'elt dog 1721 i Stockholm som amiml 

och sliit sin iitt på sviirclssiclan. Uti H års tid hade han troget 

tjänat vapnet, deltagit i många och svåF~t expeditioner sam t 

genom fi endens hiirjancle och hriinnande r~lkat i l'tt s liitt till

stånd. Sin fullmakt som viec-amiral erhö ll han 1710 . T sitt 

andra gifte var han förenad med friherrinnan Beata Clerk. 

Axel Lejonhuvud. Efter att som schoutbynacht hava be

vistat flera expeclitiouer under Karl Xli:s sjökrig erhii ll han 

1691 avsl,; ed jiimte rekommendation till f'rii.mmande puissancer, 

särskilt konungen av Frankrike, i vars marin han hle,· i till

fäll e att bevista fl era aktioner. Tjiinstgjorde diireftcr vid vene

tianska flottan och på Ma lteser-galererna. Erhöll 1711 K. 

Senatens förordnande att >> fi'n·a kommando L'll chef ,, vid Göte

borgseskadern efter amiral Erik Sjöblad , som blivit suspen 

deract Han vitsordas som en hurtig och vii l förfaren sjöman. 

Hans änkegreYinna, Char!. stenbock erhö ll 500 daler i ctra-
, h 

tial. >> Så i anseendL' till hennes mans meriter som fiir hennes 

fattig- och ålderdom ». Lejonhuntd a\'led 1717 på si n gård 

EdshulL . 

1\.arl Henrik u. Läwen erhiiH 1715 fullmakt som viec-ami

ral och ntr en av flottans mest framstående officerare med sina 

rika erfarenheter i s 1'ömansknpet inhämtade uneler tt'änstoörinv 
. ' . b ~ 

i engelska oc h holländska marinerna, där han deltog i flera 

aktionl'r. Som bevis på det förtroende han åtnjöt var, att han 
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av Karl XII fick i uppdrag att föra befälet över den arkangelska 
expeditionen 1701, som till stor missräkning ej fick på grund 
av vidriga omständigheter någon favör av lyckan. Annars var 
avsikten med denna våghalsiga expedition, att Arkangelsk m ed 
dess dyrbara varvsanläggningar skulle i grund förstöras . Ha11 

bevistade därefter sjökampagnerna i Östersjön , då hans fartyg 
Princesse Ulrika 1710 genom grundstötning förolyckades vid 
Amager. Avled 1741 i Karlskrona som amiral och president i 
am:tskollegiet. Var gift med en engelska. I-lans dotter Sara 
blev gift med kommendör Spalding. 

Bland vice-amiralerna från Karl XII:s dagar intager tvi
velsutan Nils Ehrensköld främsta rummet icke minst på grund 
av hans hj~iltemodiga strid 1714 vid Hangö mot den överlägsna 
ryska galerflottan, då han erhöll många svåra blessyrer och 
kom i rysk fångenskap. Hans tappra sjömanshragder, hans 
nobla personlighet och vackra livsgärning i fosterlandets och 
flottans tjänst äro alltför väl kända för att här behöva mera 
iin omnämnas. År 1721 blev han befordrad till amiral och 
direktör vid Karlskronas station. Den 2 november 1728 ringde 
stadens klockor själaringning över den tappre karolinen. Hans 
högtidliga jordfästning; skedde under kanonsalut uti Ands
kyrkan, varefter stoftet fördes till Kalmar domkyrka. I sitt 
gifte m ed baronessan Lovisa Ankarstjerna (dotter till amiral 
Cornelius A.) hade han sonen Karl Gustav, som 1729 avled å 

Knutstorps säteri dagen · efter sin moder. 
Edvard Didrich Taube var son av amiralen Fredrik T. 

och blev 1715 vice-amiral. Expeditionen mot Danmark 1700 
bevistade han som underlöjtnant på sk. Drottning Ulrika och 
sjöslaget vid Riigen 1715 på Wenden. Avancerade 1719 till 
amiral och var 1743 under finska krigsexped. amiral en chef 
på sk. Fredricus Rex. Oveiförde följande år på sk. Ulrika 
Eleonora från Tyskland kronprinsen Adolf Fredriks utkorade 
gemål, prinsessan Lovisa Ulrika, som i Karlskrona för första 
gången beträdde Sveriges strand. Taube var sedan 1731 presi 
dent uti Am :tskollegiet samt 1734 överamiral och riksråd. Er
höll 1739 gratial "såväl i anseende till dess egna som dess för -
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fäders förtjänster vid amiralitetet ». .-\.vled 1751 i Stockholm 
och blev under serafimerriddare-ceremonier jordfäst uti Rid
darholmskyrkan. Var i äktenskap förenad med 1\ristina Fal
]{enberg. 

Daniel 'vVilster är ett namn i ntr flottas annaler som ej 
har något vackert minne över sig. Schouthynacht i danska 
flottan hade han 1711 på grund av bristande pliktförhållande 
under ett sjöslag med svensk<une hlivit dömd sin tjänst för
Justig varefter han mottog anställning vid svenska flottan , avan 
cerade 1715 till vice-amiral samt bevistade så slaget vid Ri.igen. 
Ar 1718 blev han fråndömd sin tjänst på grund av ett duell 
Jnål med vic.eamiral v. Löwen , men blev restituerad. Han 
säges sedermera hava tagit tjänst i Rys~land efter att 1721 med 
sina båda söner, som voro löjtnanter vid flottan , hava rymt 
från Karlskrona, men även där blev han dömd sin amiralsbe
fattning förlustig . 

Hans .rlnkarstjerna var son av amiral Cornehus .-\ .. och 
avancerade 1716 till vice-amiral. Hans namn förekommer 
ständigt i sjökommenderings-rullorna. Uti slaget vid Riigen 
1715 ledde han som schoutbynacht sitt kommande från sk. 
Brehmen . Blev 1728 kommendant i Karlskrona och erhöll 
1730 vid avskedslagandet amirals karakter på grund av >> sma 
långliga och trogna tjensten. Han avled 1739 barnlös i sitt 
äktenskap med Anna Cronacker. 

Jonas Fredrik Omfelt erhöll viee-amirals fullmakt och 
chefskapet över stockholms-eskadern efter föregående merite
rande tjänstgöring, nu·under han även varit i utliindsk (ven!' 
tiansk och holländsk) tjänst och visat , vackra och herömlign 
prov av mandom oeh tapperhet». l\r 172± blev han ordf. i 
det nyinrättade konvoj-kommissariatet. Han var gift med Eva 
Rat. Schay, änka efter handelsman Teoclor Christoffers i Karls~ 

krona. 
Olof (Knape) Strömst_ienw tillhörde Göteborgs-staten, vits

ordad som en tapper och oförvägen krigare. Han hade 1701 
som chef på fregatten Varberg deltagit i den äYentyrliga Arkan
gelska exped . Erhöll 1712 av K. Senaten ett offentligt erkän -

• 
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nande »av sitt berömliga nit oc h viiifö rh ållande i fråga om 
Göteborgs och sk~irgårdens defension >1 . Kryssande i Nordsjiin 
med sina snabbseglande fregatter tog han många , goda priser. 
.\r 1716 blev han a v Tordenskicld an fallen vid Dy nekilen. d ii r 
hans flottilj blev efter tappert motstand uppriYen. Trots denn:1 
ledsamma hi1ndelse blev han dagen eliirerter befordrad till viec 
amiraL Som chef över Göteborgs-eskadern bidrog han kraftigt 
till, att Tordenskio lds anfall pa Göteborg 1717 blev anärjt. 
l-lan erhöll 1719 amirals avsked. r nödens tider hade han 
bisprungit Kungl. Maj :t och kronan nv•d ansenliga förskollc 
rinaar i redbart mynt: då han vid dessas ~l.terlwtalande nödga -

b . 

des mottaga nödmynt, hade han äsamkals en förlust på :30,000 
daler vario·cnom han l'åkat >> i ett s liitt tillstånd >>. Han avled , b • 

1730 på sin sätesgård Vensii. 
Greve Earl Hans Wachtmcistcr Yar son av Hans \V . och 

avancerade 1716 till vice-amiral, 1719 till amiral och 1730 till 
am:tsråd. Uti det olyckliga slaget i Bält på varen 1715 nöd 
gades han på grund av intriiffade, vidriga omständigheter med 
hela sin eskader giva sig i. danskarnas händer. större delen 
av besättningen blev sedermera försåld till venetianerna att 
brukas vid deras flotta, och endast ett fåtal lyckades hem k om 
ma efter otroliga strapatser och iiventyr. \Vachtmeister avled 
1736, efterliimnandc sin maka I-Ienriette Metsch, som t-rhöll 
1,000 daler i å rligt gratial , emedan Hans \V . >> uti dess livstid 
berömtigen sörjt fiir Am:ts-slatens inriittning och anst-niigen 
befräm jat krigsmanskassans uppkoms b. 

i'.farcus 1\Tcmle, tillhiirande Götcborgsstalen. aYied 1710 
som vice-amiral. Som kapten hade han 1690- 93 fört konvoj 
skeppen Delfin, Fenix och stenbocken samt 1700 som kom 
mendör sk. Fredrik. Dft han 1710 med sin eskader kryssade i 

Kattegat, gjorde han på sitt skepp Halmstad ett svårt falL som 
förkortade hans liv. EfterHin111ade jämte sin maka Katarin,; 
v. Rosenfclt 8 barn. Dottern Sara blev gift med kommendör

kapt. Mårten Wilhems. 

Med berättigad stolthet kunna vi blicka tillbaka på denna 
Lid i vår flottas annaler. Med svenskmannatapperhet hävdad!' 

-:J-11 

J{ a r l X H :s ami ra ler elen biagula örlogsflaggans g a m la ii ro rika 
traditioner. Namnen vVaehtmeister, Psilande r och Ehrensköld 
skola tiderna igenom sprida iireglans över bladen i karolinerna~ 
underbara bragdehok. 

Svenska Pansarbåtsföreningens 
slutredovisning. 

Till Konungen. 

Seclan Svenska Pansarbåtsröreningen ·al<tgit sig alt till
handah ålla statsverl,et de belopp, som erfordrades till byggan 
det av pansarhålen >>Sverige >> samt dess behöriga bestyckning 
och utrustning, tillhopa V~,450,000 kronor, iivensom att såsom 
bidrag till hyggandct av pansarbålarne Konung Gustaf V oclt 
Drottning Victoria bidraga med sammanlagt 2,500,000 kronor, 
beslCito föreningens fu llmiiktige elen ;) maj 1915 aU till Eders 
Kungl. Maj :ts förfogande för sjöförsvarsändamål st:illa dc över
skottsmed el, som för fiireningen kunde uppkomma , och har 
Eders Kungl. Maj :t av nämnda överskottsmedPI an s lagi~ 

992,910 kronor till bekostande av 3 vedettbåtar. 
På sätt inhämtas av bilagda av föreningens revisorer gran

skade slutriikning uppgå emellertid föreningens överskottsme
del till ej mindre iin 1,32i3,924 kronor 33 öre eller således 
331,014 kronor 33 öre utöver nyssn~imnda 992,910 kronor. 

Med tillkännagivande att föreningen fullgjort sina förplik
telser ifråga om pansarbåhune Sverige, Konung Gustaf V och 
Drottning Victoria ävensom å kostnaden Uir vedetthåtarne in 
betalt 300,000 kronor får fiireningen hiirmed i. underdånighet 
överlämna sagda överskottsmedel 331,014 kronor :3i3 öre jämte 
å kostnaden fiir vedcttbåtarne återstående 692.910 kronor eller 
således 1,023,924 kronor :13 öre. som redovisas i hilagd:A depo-
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sitiousbevis, under anhållan att de överskjutande överskotts
medlen m åtte av Eders K ung l. Maj :t användas för s,iöförsvars
iindamål, exempelvis anskaffande av flygbåtar . 

Underdånigs t 

Svenska Pansarbåtsföreningen. 

Dess styr else: 

A. Borgsiröm. Carl Cervin. Karl H erlitz. G. Ribbing. 

Gust. Rich ert: Claes Virgin. 

Stockholm el en 7 februari 1919. 

Tablå över ställningen den 31 december 1918. 

Inkomster: 

.Medlems~lYgifter och and ra gåvor . . . . . . . . . . 16,411,797: 2l 
Häntcmedel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 986,034 : 25 

Kronor 17,397,8:31: 46 

Ridrog till sjöförsvaret samt omskostnader för 

organisationen. 

Pansarbåten »Sverige » .. . .. ... ........ . .. . 
»Gustaf V» ....... .. . .. .. . .. . 
» Drottn1ng Victoria >> ... . ..... . 

Till minförsvaret ... ... . . .... ...... . .. . .. . 
Omkosln~icler ...... . . . . . . .. ..... .. . . . .. . . 
Överskottsmedel ...... . ............. . .... . 

13,450,000 : -
1,;)00,000: -
1,000,000: -

992,910: -
123,907: 13 
331 ,014: 33 

Kronor 17,397,831: 46 

Riktigheten av ovanstående intyga : 

T h. Nordström. Carl Frisk. 
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Tillgångar: 
Innestående: 

hos Skandinaviska Kredit-
akticbolag·et å deposi-
tionsräkning . . . . . . . . . . 812 ,000: -
Skandinaviska Kredit-
aktiebolaget å giroräk-
ning .. ... . .. , . . . . . . . . 176,616: 54 
Bankirfirman C. G. Cer-
vin å checkräkning . . . . 34,236: 23 1,022,852 : 77 

Kontant i kassan den 31 december 1918 . . . . 1,071: 56 

I\:ronor 1,023,924: 33 

Sk11lder: 

T ill Ku ngl. Maj:t utlovat som bi-
drag till minförsvaret . . . ... 992,910: 
minus inbetalda . . . . . . . . . . 300,000: -

Överskottsmedel ........... . . . ..... . .... . . 

Kronor 

Riktigheten av ovanstående intyga: 

692 ,910: -

331 ,014 : 33 

1,023,924 : 33 

Th. Nordström. Carl Fris];. 

Kungl. Orlogsmannasällskapets bibliotek. 
Nytillkomna böcker 1918. 

I . Navigation, sjöfart, meteorologi. 

Kungl. Sjökarteverket. Tillägg· till Svensk Lots. Del I , II, IV. 
Stockholm 1918. (Gåva.) 

Svensk Lots. Del III. Bottenhavet och Bottenviken. Stockholrn 
1918. (Gfwa.) 

Christenson, S. Sjöfartsreglcr. Kort sammandrag för segl~re och 
motorbåtsförare. Karlskrona 1918. (Gåva.) 
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Grenander, Sven. Svcns,ka kusten. Xågrn :mYisningnr för l ång· 
färdsscgling. Stockholm 1918 (Gåva.) 

Traung, Olof. Med. sjökort och kompass. R åd och upplysningn r 
:lllgåcndc skärgårdsnavigering. Göteborg 1918. 

Hildebrandsson, H. H. Kunna kanonader fö r orsaka nederbörd? 
Stockholm 1918. (Gåva.) 

Resultats des rccherches cmpiriqucs sur les ).fouvcments <lP 
1'Atmospher0 . Uppsala 191 8. (Gåva.) 

.-\kerblom F. Bulletin mcnsucl ck l'Obsenatoirc mcteorologiqH< · 
dc l'UniY('rsitc d'Upsala. Vol. XLIX. Uppsah~ 1917. (G åva.) 

II. skeppsbyggnadskonst och flygteknik. 

Dana, H. ,V. Transactions of the Institution of Xaval Architcct.~. 
Vol. LVll 1915 och vol. LIX :19:1.7. London 1915- 1917. (Gåva.) 

Dahlbeck, O. Lufttrafik, en orientering. Stockholm 1918. (Gåva. ) 
I luften. Modern flygteknik i Y ä rldskriget. Auktori serad övcr

;cättning. Stockholm 1917. (Gåva.) 

III. Landkrigsviisende. 

Generalstabens krigshistoriska avdelning: 1\:,nl XII på slagfältet. 
Del I, I1. 

Karl XII på slagfältet. Skisser till del I och II. 
Karl XII på slagfältet. Kartor och planscher. Stockholm 1918. 

(Gåva.) 
Hazelius, Gösta. Ta kti&k handbok. 1918 å rs upplaga. Stock-

holm 1917. 

IV. 1\.rigshistoria m. m. 

Dd stora k riget. i:3ki1d ri ngar m \-ärlrlskrigct med stöd av o.ffi 
eiclla l'ällor. utgiYJHl på uppdrag av tyska högkvarterets generalstab. 
1 :a häftd: Liegc-::\ amur av Marchall v. Bicbcrstcin. 19:e häftet: 
Slagct vid Loclz av major v. Wulifen. 

Stegemann. Herman. Geschichte des Kricgcs. II Band. Stuttg;u! 
und Berlin 1917. 

Dirr, P. Bl'lgien als französisclw Ostmark zur Vorgeschichte dc~ 
Kricgcs. Berlin 1917. (Gåva.) 

Daenbruch, O. Unserc Luftwaffe i m W eltkricge, Il Folge, Leipzi g 
1917. (Gåva.) 

Ronsseau, A. Quarantc-deux scmaines dc guerre sousmarinP. 
Paris 1918. (Gåva.) 
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Y. ~jöväsende . 

Commandant de U.allincourt. J,es floti0s dc combat en 1917. Pari s 
1917. (Gåva.) 

Holmberg, Erm;t . SjöcxpC'ditionen mot Ark angf'l 1701. Sepa ra t
t ryck ur Karol inska Förbunckt' år~bok Hl1 8. (Gåvn.) 

VI. lleglementen. Betiinkanden, Lagar m. m. 

Anrlringat· i Rcgl01110nt<' för .Yfnrin<'n . tlrl l och II. Stockholm 
1918. 
. Flottstationskomm.itten. Bdänkand0 och förslag rörande flottsta-

twncn 1 Stockholms skärgå rd . Del I text. tll'l II kartor . del III a r
betsplaner. Stockholm 1917. (Gån.) 

Av siirskilt tillkallade sakkunniga. Hdänkande och förslag rö
randr til1fällig löneförbättring fr. o. m. 1918 fö r viss pcrsomtl vitl 
armen och ntarinen. Stockholm 1918. (Gåva.) . 

.. M~rinens Redovisningssakkunniga. Underdånigt betänkande och 
for~ ag 1 frågan om ordnande! av dE'n maritimn revisionen. Stockholm 
1911. (Gäva.) 

. J{ungl. Marinfönaltningen. Liggarl' med tilläggsstat över de i 
R1ksstaten uppförda anslag å fc•mte hnvtHltiteln för år 1918. Stock
holm 1918. (G åva.) 

Afzelius. L 8jöL1gen jämte förfaitningnr rönwdc sjöfarten. 
Stockholm 1817. 
, . ClapJl, Edvin J. Britischcs i:lcekricgsrecht und die )ieutralen im 

h..n egE' Hl14- 16. Berlin 1916. (Gåva.) 
Kungl. Sjöförs, ·m:sdepartementet. J. la nusupvgörclsen. Stockholm 

:1.918. (Gihn.) 
Zunt ckutsch-engli schcn Gcgcnsatz. BPrlin 1917. (GåYa .) 
J~uehn .Joachim. Fransk C'I'Övringspolitik. Stockholm 1918. (Gåva.) 
ClenH•nsson, Gustaf. J ens Sörensen s relf!tioner om Svenska flot-

tan och Enrl skrona. Lund 1918. (Gåva.) 
Didriksson, Per. .Älancl. drag ur cl0s~ historia. folkli v och natur. 

K a rl skronn 1918. 
Cedl'l'blom, H. Vår F lagga och ,·ara historiska minncsdagar. 

Stockholm 1!117. 
Breife LaYaters an Seine Uremer-Frcunde 1798. llascher & Comp. 

Ve rlag. Ziiri ch 1918. (Gåva.) 
LundiJYist . .T. Svensk-Rysk ordbok. :-ltockholm 1918. (Gåva.) 

VII. Nfemoarer m. m. 

Erdman. ~ils. Amiral Carl Tcrsnwd0ns memoare r. Gustaf III 
och Flotbn. :-;iockbolm 1918. 
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Kuylenstil'rna, Osvald. Kring K a rl XII. Stockholm 1918. 
Klöfvl'rsköld, E. G. R esan ge nom livet. En s,· e n sk officers verk_ 

liga öden och äventyr. Stockholm 1917. (Gåva. ) 
Feldmarscball Y On Hindenburg. E i n L obe nsbild von Bern h at·rl 

Yon Hindenburg. Berlin 1917. (G åva.) 

VIII. Årsböcker och redogörelser. 

!::lvcnska Armens rulla 1918. Stockholm 1918. 
Kun g l. Sjökrigsskolans Rull a . Stockholm 1918. 

W eyer, B. Taschenbuch der Kriegsflottcn 1918. VI:X: Jahrg·ang . 
Mtinchcn 1918. (Gåva.) 

Göteborgs NaYigationsskola. Historik och redogö relse för ,-e rk 

samhcten <n· Alex. Thore. Göteborg· 1918. (GåiVa.) 
Kungl. Kommerskolll'gium. K ommersiella meddelanden 191 G. 

1918. Stockholm. (Gån .) 
R Pdogörelsc rörande S\'l'nska fartygs sjöolyckor 1916. Stockho!t lt 

1918. (G ha.) 
Svens ka Teknologförl'!Iingen. Ledamotsförteckning m. m. stock 

h olm 1918. (Gåva.) 

IX. Tidskliftl'r. 

Tidskrift Sjöväscndet. 
Tidskrift 1 Fortifikation. 
Tidskrift fö r maskiniste r. 
Tidskrift i militär hälso,·ård. 
Artilleri -Tidskrift. 
SYc nsk Kustartille ri -Tidskrift. 
Teknisk Tidskrift. 
X a utisk Tidskrift. 
Kungl. Krigsvetenskaps-Akademiens Handlingar och T idskrift. 
• J ahrbuch der drahtlosen Telegraphie und T clephonie. 
Tidskrift for Sjövmsen (norsk). 
Tidskrift for Sovffisen (dansk). 
Proccedings. U n itecl Statcs Xaval Instit ute. 
The Navy (engelsk). 
The Kaval Military R eco rd. 
The Scandinavian Shipping Gazettc. 
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Innehåll i åtskilliga maritima och krigsvetenskapliga 
tidskrifter år 1919. 

strategi och taktik. 

Enduran cc power . .. .. . .. .. ............ . 
Sjoforsvarets opgaver og rleres lo sning .... .. 
P or t Arthm·s SbnlJne ............................ . 

Organisation och budget. 

Nasjonale offiserer ...... 

Fartygsbeskrivning ar, skeppsbyggeri och 

fartygsmaskiner . 

Y a rvstekniska vro b lem .......................... . 
Shamrock n - ......... .. .................... .. ...... .. 
Om 'l'yskemes Vldeheggel s e av J\Iaskine-

rieme i de i llrasilianske og amerikanske 
Ilavne liggende tyske Skibe .... .... .... .... .. 

Monitorer .... . ........ . ..... . ......................... . 

Navigation. 

Gyroskopskompasset ... .. .......... .. ..... . ........ . 
Et kapitel av nautikkens historie .......... .. 
Skibslan terne1· til Acetylen og Tranbelysning 
Hvem har opfundet l\lerkator Projektionen 

Kustbefastningar. 

Kustfästn ingamas organisation ...... .. ......... . 

Sjöfart. 

Sjöfarten uneler krigsåren .... .. ................ .. 
Vår transoceana linjesjöfarts utveckling .. . 
Sjömanspensioneringen ..... . ...... .. .......... .. . 
Shipping du ring and af· ter the war .......... .. 
'rh e huild in g of fr e e portA in 8weclen ..... . 

I
l 

N.M.R. , l!l JS, sid.S ll . 

I

l N. ~· f. ~· · 1918.~sid. :!H 
D. l. i. H., s rd . n. 

l N. T. f. S. , J9JH, sid. 255. 

Il 

l 
l 

'l'. 'l' .. s i el. 15. 
'l'. T., sid. l~). 

D . '1'. f. s., siLl. 3-L 
D. 'J'. f. 8 ., s id. 70. 

N. T. f. S., l 918, sid. 258. 
N. T. f. 8. , J918, si,l. 287 . 

D . T. f. S., sitl. 19. 

D. T. f. 8., sicl. 28 . 

K. V. A. 'r., sid. 48. 

N. T., s id . 45 . 
N. T ., sid. 5!1. 

N. T. , sid . r;n. 
S. G., s i Ll. l r;! l, J 98. 

S. G. , siil. 217. 
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Kungjorda patentansökningar. 

Datum nummer pp mnmgens ar 
l 

Diarii- l TJ f' . t l 
---------l.--,-------

s 2- 19 G20 17 An ord n i ng vid hastighets miLtare för fartyg, siröm -
mätare ell<'r liknande. (+.Il. F. Berglund. Sto<"k 
hol m. 

23:->0/17 Anoruni11g vid om kastbar:t propellrar. ('rilliigg 
till patente t N:r 42402.) J. A. Bn.gger , Stoek
holrn. 

lfi /2 - 1\l 3021 /14 Stabiliseringsanordn.ing vid aeropbn. F. Hd1neitler . 

l '22/'2 - I!J l 1!i;U / Ifi 

Johannisthal vid Berlin, 'l'.vsklam1. 
Aeroplan mecl p å varandra llecHidluara l>iirplan . 

L u l "L-Verkehrs-Ge~ellschaft, Aktionge~clls'" b:tl" t. 
.T o hann i~thal vi<l Ber l in, Tyskl::wtl. 

Anonlning vitl loggapp::uater. In strumPnlaH iP
bolaget Xavigator, Stoekh olm. 

Anordning vill utombonlsmotorer. J. K. Karl s~on 
och A. J. Karlsson, Göteborg. 




