
G. K. S. S:s mätnings: och respitsystem. 

Redan från det första året af sin til h ·aro hal' säl lskapet SiWskapels 

tillämpat d et systemet , att en större båt - såsom ägande jörsla ""j/

större seglingsförrnåga än en mindre - skall vid jämförelse nings - och 
res lnts ysteub 

under kappsegling gif'-a den senare en Yiss tidsgodtgörelse 1800- 1885 

eller respit. Detta är den enkla grundtan ken, under olika 

skeden af sällskapots t illyaro tillämpad på en mångfald af 

olika sätt. Först n u , just under de sista åren af den första 

50-årsperioden, synes denna princip vara på god ,-äg att 

öfvergif'-as genom antaganclet af elen internationella mät-

ni ngsregel n , som hll1nel annat afse r jälllförelse endast mel-

lan sinseme llan i Yissa af"cellllen lika sto]'a batar. 

Det a llm första mätnings- och respitsc·stemet '."1' dot 

enklaste tänkbara: föl' hyarjc fot af båtens längd öher 

stä[ gjordes ett tilläggg af Y2 minut pr seglad sjömil. Detta 

system tillämpades ;·edan vid sällskapets först a k appsegling 

år 1861 ooh har sedan med ett enda u ndantag, t illämpa t s 

så länge som äncla till 1885, alltså under sällskapets första 

25 år, då det definitivt öfvergafs och efterträddes af ett 

annat, grundadt på mera vetenskapliga principer. Den n yss

nälllnda konstanten, }~ 111inut, ändrades v isserligen en rnängd 
gånger till 1, 1 % och slutligen % minut , där den länge höll 

sig , men principen yar alltjäm t densamma. 

Det nyss nämnda unclantage t Iltgöres af ett af arki- Eli iörs ök 

te kten H . J. Strömberg lltfllllderadt och de ll 2 1 a.p ril 1117 1 till anna/ 

på prof antaget respitsystem, it,·ilket ti llämpaLles Yid en s!ls /em 1871 

kappsegling samma års sommar. Såsom ntrande ytterligt 

ti llkrångladt bIef clet emellertid a ldrig mera anvii,nd t, utan 

man återgick genast t ill det gamla. Då systemet emellertid 

har ett visst kuriositetsintresse, återgifves det här jämte 

prof på ett efter d etsamma uträknad t kappseglingsprotokoll: 
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» Tidskillnad. 
Till den seglade tiden i minuter lägges produk ten af denna 

tid och ku ben af fartygets längd i fot, dividerad med 100,000: 

d å summan blir den rela t iva tid . hvarefter fartygets seglings
förmåga bestämmes; 

l + kuben af far t ygets längd, dividerad med 100,000, är 
således den för hya l'j e far tyg gifna factor , m ed h vilken 
den seglad e tiden ska ll m ultipliceras. Således om fartygets 

lä ngd är 25 fot , ä r dess fak tor 

- = J + 0 ,156 = 1,156 
( 

l t, Z31XO~0~ '0:;OXOZ3 ) 

den seg lade eller a bsolu ta t iden = 60 m inuter 
den beräknade eller relativa t iden = 60 X 1 ,1;;6 

Om far tygets lä ngd är 26 fot, är dess fakto r 1,176 

den seglad e eller absoluta t iden = 60 minuter 

69. 8U 

den berä knade eller relativa tiden = 60 X 1 ,176 = 76.51; ') 

Utdrag ur kappseglingsprotokollet den 20 aug. 1871: 
,)- - - - - och befanns e fter skedd nträ kning att d ista n

sen ti llryggalagts af: 
1 :sta afdelningens b åtar: 

N:o fa cto l' p r odukt afgång ack. 

1 Dufv,m 2 t . 26m.= 146 m. X 1,482 = 2 16,372* 1O.fl2 12.08 

2 Vanadis 2 » 47 = 167 . X 1 ,400 = 233,800* 10.35 1.22 

3 Sjöfröken 2 " 41 " = 161 " X 1,470 = :23G,670* 10. 35 .16 

4 Alna r 2 " 44 , = 164 , X 1,519 = 249,116' 10.all .17 
- - - - - -- - ' -

Seawanlwka- Som nyss nämnts, användes det gam la , ursprungliga, 
regeln anla- enkla mätnings- och respitsystemet ända till 1885, då det 

ges 188 5 emellertid visade sig nöd vändigt - för att följ a m ed d en 

* 1'O'p. 216 min. = 3 t . 36 m., 233 min. = 3 t . 53 m., 
23G min. = el t . 56 m., 249 min. = 4 t. 9 m. 
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modärna utvecklingen i fråga om fartygskonstruktioner 

att antaga ett nytt systern, som bättre än det gamla skulle 
jämställa de olika jakttyper , h vilka under de senare ären 

börjat ingå i eskadern. Man valde då den s . k. Seawan
haka-regeln, så kallad efter den amerikanska Sea\\"anhaka 

Yacht Clnb, hvilken regel antogs den 11 dec. 1885. Såsom 
m ått för fartygens seglingsförmåga bestämde denna regel 

en kvantite t e.nligt följande formel: 

Lr = 
L + Vs 

2 

dar Lr betecknar den beräknade längden i meter och fulla 
5 centimeter , L längden i vattenlinien och S den verkliga 

arean af fa rtyget s stönta bidevindssegel i kvadratmeter 
och fulla hundradelar. - Då nu a lltså för första gången 

segelytan ingi"k som faktor i m ätningstalet, gåhos sär
ski lda deta ljerade bestämmelser om seglens uppmätning. 

R espittabellen räknades efter full hastighet, h,·armed för 

stods den ur föl.iande formel erhållna normalhastigheten i 

knop: K = 2 Vk K betecknar normalhastigheten i lmop 
pr timma. Respi ten pr minut bana var lika med skillna
den mellan t iderna pr minut bana. Tiden pr minut bana 

3600 

K 
För centerbordsfa rtyg ökades den berä knade längden 

m ed 20 procent, h vilken extra beskattning emellertid bort

togs den 27 april 1888. 

I sju hela år användes nu detta systern utan rubbning, >1l'Jätninys 

m en efter segelsäsangen 1892 hade man kommit till den reylern"s 

slutsatsen, att d et verkade orättvist, hvarför sällskapet tidehMr/ , 

d en 23 sept. 1892 uppdrog å t en kommitte, bestående a f 
herrar J. V. Svalander, J. M. Lagerwall och vVald. Bothen, 

att utarbeta ett n y tt förslag till mätnings- och respitsystem. 
D enna kommitte, som tog sin ytterst kräfvallde uppgift 
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så pass allvarligt, att dess ledamöter under arbetets gång 

utbildade sig till fullständiga experter i frågan - särskild t 

var detta fallet med konsul Svalander - mötte vid behand

lingen af spörjsmålet d et icke förutsedda hindret, att man 

litet hvarstädes i in- och utlandets seglarvärld börjat röra 

på sig just i denna fråga, en omständighet, som naturligtvis 

på samma gång gaf kommitten ett det bästa och rikhal 

tigaste material för saken s utredning, ehuru den betydligt 

fördröjde densamma. 

Man hade nämligen kommit in i den i hela seglarvärlden 

bekanta p eriod , som skulle k unna betecknas med namnet 

,)mätningsreglernas tidehvarf ,) en epok, som utmärkte sig 

föl' en lifakt ighet i mätningsregelförslag, hvilken var näs

tan större, än hvad den sedermera kvarstående reela behåll

ningen däraf kunde anses ha berättigat. Dylika förslag i 

massor sågo dagens ljus - både från professionals och 

amatörer - och man skref volymer om dem. 

En bland de mera bemärkta inom detta område, den 

bekante apotekaren Alfred Benzon i Köpenhamn, var den 

som utifrån gjorde det största inlägget i Göteborgs Segel

sällskaps mätningsregelsarbete såväl skriftligen som ock i 

synnerhet muntligen, vid konferenser både i Köpenhamn 

och Göteborg. 

Först den 22 februari 1894 var kommitten till följd af 
regeln här relaterade omständigheter i tillfälle framlägga sitt för

förkastas. slag, samtidigt som genom v. ordföranden herr John Kärr-
Seawanhakn- . 
regeln vive- berg väcktes förslag om en af herr Benzon uppfunnen mät -

Miles , något ningsregel samt af ingeniör C. O. Liljegren gjordes et t 
förändrad, tredje förslag i syfte att ändra Seawanhaka-regeln efter en 

.1894 af honom gjord beräkning. Den 30 april samma år på säll 

skapets ordinarie vårsammanträde förekom frågan till be-

handling, hvarvid fördes en liflig , stundom rätt hetsig di s

kussion mellan å ena sidan herrar Kärrberg och Benzon . 

hvilken senare särskild t hitrest , samt å andra herrar S'-a -
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lander, samt C. O. och \Yald . B othen . Stl\'ä l herr K ä rr
bergs som herr Liljegrens förslag fö rkagtades. likaså ko m 

mittens förslag. Detta senare blef dock den 10 maj samma 
ål' antaget , h varigenom Seawa nhaka-regeln fo rtfarande bibe

hölls, dock med de tre förändringa l'lla a tt 1) i s tå Il et för 
f örseglen skulle jörtl' iangeln mäta~, 2) respiten minskades 

m ed 25 % och 3) öfverhängena skulle vara fria frå n beskat t 
ning endast om de uppginge till högst 60 % af vattenlinie · 

längd en . 
Nu hvilade frågan ånyo i några år till dess ingeniör G . Nytt förstar! 

R. Liljegren p å ltöstsamrnanträd et 1807 väckte förslag om 189 7 

antagande af en ny m ätningsregel, h vilket förslag föranl edde 
till sättandet af en kommit t e, best ående a f herrar konsul J. 
V. Svala ndel', ingeniör G unnar :11ellgren och " 'aid. Bothen . 
Sedan frågan på förslagsställamIlt; egen bop:äran bordlagts 
vå ren 1898, upptogs saken till behand ling på \,<,r8am ll1 <1n -

trädet d en 28 april 1890, d å m an äfwll hade att behandla 
frågan om , att antaga ett af en lllätningskonfe1'8ns i K ö

penhamn uppgj ordt förslag och beslöts att båda förs lagen 
ånyo skulle hvila för att p å h östsammanträdet behandlas i 

ett sammanhang samt för att man sim Ile få tillfälle under 

sommaren m ed h jälp af det befintliga båtmateriale t an· 
st älla en del prakti,ka jämförelser m ellan de olika syste-

lllen . 

Vid höstsammanträdet befa nns, att en del mätningar R öpen· 

af båtar p å land ej kunna t fÖl\siggtt, em edan båt a l'na redan ha.·mns!.;onfe · 

t id ig t p å våren sjösatts, h val'fö ,' uppdrogs å t en komlIlitte rensens mäl· 
ntngsregel 

att på v intern göra de beiJöfliga båtmätningal'lla samt vork- a.nlagen 

st ä lla utredning på basen af sommarens seglingsresultat. 1899 f ö,. 

Samma nträdet aj ournerades t ill d en 27 febr. 1900, d å re- 1900- 1901 

sultat a f utredningen förelåg. Man hade till dess inhämtat 
de danska ooh norska segelsällskapens erfarenhet om K ö

penhamnskonferensens mätni ngsregel och få tt tillfredsstäl-
lande s var. På grunrl häraf och lUven föl' att v inna enhet-
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lighet i mätningsafseende m ed de båda gra nnlä ndern a an
togs försöksvis det Köpenhamnska mätnings- och r8spit

systemen för åron HJOO och 1901, utan att man dock defin i
tivt slopade den gamla Seawanhaka-regeln. 

Enligt den nu antagna regeln uttryoktes en båts rela
tiva seglingsförmåga genom »sege llängd » enligt fö lj a nne 

formler: 

För kappseglare : 

F ör kryssare : 

L + B + 3/ , G + 1/. Vs 
2 

L + B + 3/ 4 G + 1/ 4 Vs + d - F 

2 

segellängd 

= segellä ngd. 

I dessa form ler äro: L = längd i ett plan 5 cm . öfver 

vattenytan, B = största bredd, G = girten, F = fribords
h öjden , d = differensen m ella n spa nt- och rätgirterna; a lla 
m åtten i meter. S = segel arean i kvadratm eter. 

Seawanhaka- Efter de två försöksåren uppstod på h östen 190 l frågan 
regeln åter - om, h vilkendera regeln som därefter skulle till ämpas. En 
(ages 1901 för ändamålet tillsatt kommitte, bestå ende af herrar in-

geniörerna H. Pripp, Gunnar Mellgren och G. R. Liljegren , 
till st yrkte en återgång till Seawanhaka-regeln, d ock m ed de n 

ändringen att i formeln skulle i st ä llet för den förutvarande 
vattenlinien ingå en »ideel» vattenlinie, uppmätt i ett 
pla n, som tänkes lagdt h ögre än vattenytan, l cm. för 

hvarje p åbörjad J Yz meter a f båtens längd öfver striL 
Detta förslag blef ock sällskapets beslnt . Samtidigt a n
t.ogs ett af fyra tabeller bestående respitsystem, innehål 

la nde olika tidstillägg i sekunder pr kvartmil vid olika v ind· 
H öpen -

IUtmnskon!e- st yrkor . 
rensens miil - Den gamla Seawanhaka-regeln kom alltså ännu en gång 

n ,ngsregel till heders och den härskade nu oinskränkt ända t ill 190-1 . 
jöresl~1 8 

'!"yo 1901 d å på sommaren ånyo började utta las önskninga r om anta-
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gam"., på nytt af den 1902 öf"el'gifna Benzon,ka mätnings
regeln. På g rund häraf tillsatte styrelsen d en 5 a ugusti 

en beredning bestående af herrar konsul J. \-. S"alander , 
ingeniörerna Gunnar lVIellgren och C. H olmström samt kap
ten T. Glosemeijel' och kammarskl'ifvare Alb. P ehrson m ed 

uppdrag att angifva de skäl och motskäl, som kunde finnas 
för ett sådant utbyte a f mätningsregel. 

Denna beredning hade till den 19 september enats om 
ett utl å t ande, som, då det ganska kraftig t belyser det å
skådningssätt, h vilket nu började göra sig gällande inom 

stora delat' af vår seglarvärld , är förtjänt af ett mera utför
ligt omnämna nde. 

T detta utlå tande erinras om, att den nu 40-åriga, inom JlJotiverin

G . K. S. S. sedan nära 20 å r ti llämpade Scawanhaka-regeln gen för B en 

t'llk 't d t'l d ' l lt I r- I ' II d zonska rel 01111111 un e l' en le) a 1e anc ra or la an en voro gelns anla-

rådande, hvarefte r på visades, att inom gränserna för de n · y"nde 

samma visserligen skapats e n mängd onekligen god a båt-
typer - men i d en mån konstruktörsintelligensen lyckades 

utdraga åtskilliga från början ej tänkta konsek'-enser -
äfven en del typer , som visserligen vore snabba men totalt 
saknade de två lika viktiga egenskaperna: sjödug lighet 

och rymlighet under däck. Regelns bMar hade blifvit 
a llt m era undersimrna, deras d eplacemen t nedbringadt till 
ett minimum, abnormite ter mot h vilka regeln , i saknad af 

en faktor, som premierar storl eken af deplacernentet, stode 
fullständigt maktlös. Den Benzonska rf'geln har däremot 
visat sig beakta just dessa brister hos Seawanhaka-regeln 

och söker straffa d et minimala deplacem entet och bristen 
på utrymme under däck. 

Sedan kommitterade konstaterat, att rege ln redan a n
tagits i Tyskland , Danmark och Norge, och att utsikter 
före funnes för d ess a ntagande ä fven i England, F ranlu'ike 

och Italien, att den alltså visade tendenser att bli inte1'
IlA,t iolle ll, påvisades den mångfald af fördo lar som G. K. S. S. 
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skulle ha att äfven ansluta sig t ill regeln , dessa fördelar 
bl. a. beståend e i en Ji fligare förbinde lse länderna emellan, 
nyttan och det intressanta föl' båtägare och konstruktörer 

att p å främmande kappseglingsba!10r få upptaga striden 
med jämnstora och kommensLu'abla mecltäflare m. m. Frå n 

de länder, som redan pröfvat ]'egeln , fick man endast lof
ord öfver regeln s förmåga att skapa både sjödugliga, rym

liga och snabba båtar. 
Be]'edningens utlå tande utmynnad e med d enna moti

vering i e tt kraftigt tillstyrkande a f Sea,,-anhaka-regelns 

snara slopande och Benzonregelns antagande dock under 
förutsättning att h-änne »sonclerklasser » eller särklasser 

samtidigt a ntages till ersätta nde af de båda minsta k las
serna , där regeln antogs komma att verka ej full t så för 
delaktigt i afseende på u trymmet inombords. 

Benzo ,,- P å säll skapets extra sammanträde den 4 oktober 1!l04 
regeln anla- godkändes ock detta förslag och antogs definitivt p å ordi
ges på tre år narie höstsam manträdet den 26 s . m . föl' å ren 1!l05- 1907 

1904 de af Maalekonferenserna i K öpenhamn a f 1898 samt af 

den 26 och 27 februari 1903 antagna bestämmelserna, dock 

med den ändring a t t fartyg, byggda före år 1905, skulle åt
njuta respitberäkning t ill 2/3 under sistnämnd a år och 1/3 
under år 1906. 

I nternalio- Den gamla sega Seawanhaka-regeln var härmed, hvad G-
nella miil- K . S. S. beträffar, bragt ur världen, troligen för a lltid . 
ninysregeln De utta landen, som gjordes i det n yss re laterade utlå ta n 

förberedd och det , äro märkliga d ä rför, att de häl' i Göteborg så att säga 
anlage'lt 

beredde marken [ör den några år senare öfver näs tan hela 

E uropa antagna internationel la mätningsI'egeln. 
Det är under sådana förhållanden endast a t t anse som 

en k onsekvens af sistnämnda beslut, att man i Göteborgs 

seglarvärld ställde sig så gynnsamt t ill förslaget om den 
internationella mätningsregelns genomföra nde 1906. Ge
nom anslutningen till Svenska Seglarförbundet, genom del -
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tagande t i dettas arbete för den internationella mätnings
regelns tillkomst vid den stora konferensen i Lond on 1906 
o('h d ess införande i Sverige h ar G. K. S. S. gjort en god 

insats i den internationella idens framgå ng i Syerige, h\'ilken 
insats det gjort ännu värdefu llare genom att ha under de 

följande åren särskildt arbetat p å dess fortsatta vidmakt
hå llande och u tbredning . 

Den internationella mätningsregeln är, som bekant, ti ll 

kommen ganska m ycket på basen af den förut gällande 
Benzonska regeln endast med en del ändrade beskattningar 
af vissa deta ljer. De båd a reglernas formler ställ da bred

vid hvarandra, visa lä tt d etta: 
Den Benzonska 

L + B + 3/4 G + 1/ 4 Vs + d - ~. 
2 

Den internat ionella 

L + B + 1/2 G +1/3 Vs + 3d - F. 

2 

Båda ha det gem onsamt att de hårdt beskatta sådana 
faktorer , som afse starkt underskurna båtar med små under

vattenskroppar och deplacem ent, a llt.så gynna deras mot
sats, de fy lliga undervattenskropparne och däraf fö ljande 
större ntrymmen och sjöduglighet . 

Göteborgs Kungl. Segelsällskap har i och med sin anslut
ning til l Svenska Seglarförbunde t och dettas ingående i 
Det Intern ationella Kappseglingsförbundet liksom öfriga 
det samma t illhörande segelsällskap bundit sig för bibehål
landet a f den int,ernationella mätningsregeln ti ll och med 
år 1917. 

@" .. 
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