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Årsberättelse i navigation och sjöfart. 
Avgiven av ledamoten Spens. 

(Forts. från h. 9, sid. 613. ) 

För närvarande finnas i Sverige 4 radiofyrar, nämligen 
på fyrskeppen Vinga, Falsterborev och Finngrundet samt vid 
Trelleborg, varvid den sistnämnda huvudsakligen tillkommit 
till tjänst för färjtrafiken på Tyskland. Lotsstyrelsens plan 
omfattar nu utbyggnad av radiofyrar enligt följande: 

1. Utbyggnaden: 

Kullens fyrplats, 
fyrskeppet Ölandsrev, 
Stora Karlsö fyrplats , 
fyrskeppet Almagrundet, 
Understens fyrplats, 
fyrskeppet Sydostbrotten. 

2. Utbyggnaden: 

fyrskeppet Hävringe, 
Gotska Sandöns fyrplats , 
fyrsk eppet Svenska Björn , 
Rödkallens fyrplats. 

3. Utbyggnaden: 

Sandhammarens fyrplats, 
Utklippans fyrplats , 
Eggcgrunds fyrplats , 
Holmögadds fyrplats . 

Tidskrift i Sjöväsendet. us 
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4. Utbyggnaden: 

Måseskärs fyrplats , 

Landsorts fyrplats, 

Brämö fyrplats, 

Hönnskärs fyrplats. 

5. Utbyggnaden: 

Vinga fyrplats (reservstation) , 

Nidingarnas fyrpla ts eller fyrskeppet Fladen, 

Ölands norra uddes fyrplats, 

Grönskärs fyrplats (rescrvstation). 

Lotsstyrelsens framställning till Konungen om upprättan

de av en radiofyrorganisa tion längs Sveriges kuster har skett 

efter samråd med vissa andra myndigheter, bl. a. marinstaben. 

Det är att hoppas, att nämnda framställning, så snart det fi

nansiella läget tillåter, måtte beaktas av statsmakterna, vilka 

måste anses hava vissa förpliktels er att fylla gent emot sjö

farten. 

II. Sjökartever·ket. 

Sjömätningar. 

Följande sjömätningar hava under år 1931 utförts : 

inloppet till Ljusnc vid Vallvik ; 

ett större område NO Grundkallen, ekolodat av Svalan ; 

fortsatta mätningar i Stockholms skärgård, nämligen de -

lar av angöringsområdet utanför Sandhamn och Sandhamns 

inlopp samt av farvattnet N om Sandhamn, delar av Kan

holms- och Nämndöfjärdarna, delar av Djurhamnsleden och 

Furusundsleden vid N. Ljusterö, leden Älvsnabben-Nynäs

hamn samt omfattande ekolodning av angöringsområdet S 

om Landsort; samt 

mätningar i Göteborgs skärgård såsom komplettering av 

tidigare arbeten utefter och i inseglingslederna, särskilt vid 

Vinga och på Hivöfjorden. 
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I området omkring Geveskär har härunder släprama h en 
yta av omkring 3 lfz kvkm. 

Triangelmätningar och magnetiska mätningar. 

Triangelmätningar hava utförts och avslutats i Stockholms 

skärgård. 
Magnetiska mätningar hava utförts till sjöss O om Got-

land. Förste aktuarien, Fil. Dr. G. Ljungdahl, har därjämte 
deltagit i luftskeppet »Graf Zeppelins » färd till Frans Jo~efs 
Land, N ovaja Zemlja, N ordlandet ( Nikolai II :s land) och 
Asiens nordkust samt därunder utfört magnetiska mätningar. 

Flygfotografering. 

Liksom föregående år hava av sjökarteverket och rikets 
allmänna kartverk gemensamt, med flygvapnets bistånd, ut
förts flygfotografering för kartläggning i Bohuslän, sistlidne 
sommar i kustområdet Marstrand- Göteborg. Bearbetningen 
av de tidigare fotograferingarna har framskridit så att rikets 
allmänna kartverk nyligen kunnat utgiva de fyra första bla
den av Fotokarta över Sverige i skalan 1: 10,000, omfattande 
delar av skärgården vid Södra Orust. 

Nyutgivna sjökort. · 

Två nya sjökort hava utgivits under året, nämligen n:r 
274 Varberg-Tylön i skalan 1: 50,000, större formatet, och 
n :r 92 Stora och Lilla Bält, skala 1 : 200,000. 

Organisation. 

Under året har den fjärde av de utredningar, sont av 
Kungl. Maj :t anbefallts rörande sjökarteverkets ~rb~te oc.~l or~ 
rranisation, t. v. avslutats , i det att statens orgamsatwnsnamn 
den 8 oktober 1931 till Kungl. Maj :t inlämnade sitt betänkan
de i denna fråga. De tidigare utredningarna verkställdt·s a~ 
chefen för Sjökarteverket elen 10 oktober 1925 och 8 januari 

- 543-

!926 med tillägg den 23 augusti 1927, av särskilda kommit
terade inom försvarsdepartementet den 21 juli 1928 och av 
styrelsen för sjökarteverket elen 25 oktober l 930, över vilka 
olika utredningar yttranden inhämtats från ett antal myn
digheter och sammanslutningar. 

Organisationsnämnden kommer i huvudsak till enahanda 
resultat som sjökarteverkets styrelse, dock med undantag bl. 
a. beträffande sjökarteverkets placering inom statsverket. l 
detta avseende hade styrelsen för sjökartcverket föreslagit 
handelsdepartementet, m edan organisationsnämnden föreslår 
verkets bibehållande inom försvarsdepartementet. Till denna 
mening har styrelsen i ett senare yttrande anslutit sig. Orga
nisationsnämnden föreslår även chefsämbetets upptagande på 
sjökarteverkets ordinarie stat med därav följande avlönings
och pensionsbestämmelser. 

III. Befälsutbildning vid handelsflottan. 

Riksdagen 1930 beslöt viss omorganisation av naviga
tionsskolorna samt nya bestämmelser för utbildning av befäl 
i handelsflottan. Den praktiska tjänstgöringen på segelfartyg, 
om vars betydelse olikartade meningar gjort sig gällande, kan 
numera fullgöras på fartyg ned till 30 ton i stället för tidigare 
100 ton. Den, som varit elev på s. k. skolfartyg, där särskild 
undervisning meddelas, äger rätt att tillgodoräkna sig viss 
extra tjänstetid. Den, som fullgjort l 2 månader på segelfar
tyg och har sammanlagt 36 m ånaders sjötid, äger rätt att 
vinna inträde i navigationsskolans styrmansklass och kan ef
ter avlagd examen erhålla tredjestyrmansbrev, vilket berätti
?ar honom att segla såsom tredjestyrman, ävensom att vinna 
Inträde i sjökaptensklass. Den, som icke önskar tjänstgöra 
På segelfartyg, kan i stället göra tjänst som befälsaspirant un
d:r 24 månader på maskindrivet fartyg om minst 1,000 ton , 
VIlket sysselsättes i fart på Nordsjön eller avlägsnare hav. 
Eleven måste under denna tid stå under särskild ledning av 
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n ågon av fartygsbefälet och får icke inräknas i den ordinarie 

besättningen. Över tjänstetiden skall betyg utfärdas enligt 

formulär. 

Den teoretiska utbildningen vid navigationsskolorna har 

n ågo t utvidgats och fordringarna skärpts . Inträdesprövning 

erfordras icke för dem , som a v lagt realskoleexamen . 

Vid navigationsskolorna hava m ånga betydelsefulla för

ändringar införts. Så skall numera hälften av direktionen u t

ses av Kungl. Maj:t och återstoden av vederbörande stad ; na 

viga tionsskolans rektor skall vara självskriven ledamot av di

rektionen. 

Beträffande undervisningen i navigationsskolorna är att 

märka, att det tidigare klassläraresystemet kommer att ersät

tas av ett system m ed ämneslärare. Undervisningen är av

sedd att i första hand ansluta sig till den praktiska tjänsten, 

och en avsevärd inskränkning kotnmer att ske m ed avseende 

på formlers härledande. Undervisning i elektricitetslära och 

radio blir obligatorisk, varjämte engelska språket kanun er att 

få större plats på sch emat än tidigare. 
Omorganisationen har icke heller lämnat lärarna oberör

da, vilka numera komma att jämnställas med läroverkslärar

na samt benämnas lektorer och adjunkter, medan förestånda

rens nya titel blir rektor. Kraven på de nya navigationslärar

na skola skärpas rätt avsevärt , och alla äro skyldiga att ge

nomgå provår vid navigationsskola. 

IY. Lastlinjekonventionen m. m. 

Föreskrift om utmärkandel av elen maximigräns, till vil

ken ett fartyg finge nedlastas i salt vatten , utfärdades först i 
England i senare hälften av 1800-talet , men n ågra bestämda 

regler för lastmärkets rätta läge funnos icke förrän år 1890 

genom den då utfärdad e s. k . Merchant hipping Act. År 1906 

reviderades denna lag och utsträcktes att tillämpas jänw äl på 

främmande fartyg i brittiska hanm ar, och som de flesta sjö-
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fartsidkande länder funno det olägligt m ed därav fö ljande 

kontrollåtgärder av engelska myndigheter, skapades överallt 

nationella lastlinjeförfattningar. Med dessa såsom grundval 

träffades sedermera avtal med England och andra länder om 

godkännande av sådana lastmärken , som åsatts fartygen i resp. 

hemland. För Sveriges del skedde detta genom 1910 års pro

visoriska lastmärkesförordning och härpå grundade avtal, vil

kel'l förändring stadfästes genom 1914: års allmänna sjöfarts

säkerhetslagstiftning. År 1922 kompletterades denna svenska 

lastlinjeförfattning med en förordning om särskilt trälastmär

ke för maskindrivna fa rtyg, efter samråd med de övriga skan-
dinaviska länderna. · 

Emellertid stod frågan om en allmän internationell reg

lering av lastlinjebestämmelserna på dagordningen redan före 

världskrigets utbrott, och England vidtog också vissa förbe

redelser härför. Vid tillfället stannade det dock härvid, och 

först åJ: 1930 kom frågan till beh andling på internationell kon

ferens i London, vars konvention, den s. k. lastlinjekonven

tionen, är avsedd att träda i kraft fr . o. m. den 1 juni 1932. 

Det torde icke vara erforderligt att här gå närmare in på 

konventionens olika bestämmelser; anmärkas bör emellertid, 

att desamma äro avsedda alt tillämpas på fartyg å internatio

nella resor utan hänsyn till farvattnets beskaffenh et, vilket för 

Sveriges del konnner att vara av stor betydelse, nämligen med 

hänsyn till sjöfarten på Östersjön och spörsmålet om särskilt 

lastmärke för östersjöfart. I 1914 års allmänna sjöfartslag

stiftning hade östersjöfarten befriats från obligatoriskt last

linjemärke, frågan hölls öppen i avvaktan på vidare erfaren

heter, och under tiden blev den föremål för utredning inom 

kommerskollegium, vilken slutfördes under år 1928. Häri ut

talades önskvärdheten av lastmärkes införande i Östersjön 

illed hänsyn till sjöfartssäk erheten och bifogades utkast till 
bestämmelser härom jämte förslag, att frågan skulle hänskju
tas till en baltisk konferens. 

. l december 1929 kom på Kungl. Maj:ts inbjudan den bal
hska lastlinjekonferensen till stånd och sammanträdde i Stock-
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holm med representanter från samtliga nordiska länder, de 
baltiska staterna samt Polen, Tyskland och Nederländerna. 
Konferensen antog ett antal rekommendationer samt uttalade 
sig enhälligt för införande av lastmärke i östersjöfart, vilket 
dock skulle ordnas av resp. länder, till dess en internationell 
reglering av lastmärkesfrågan komme till stånd. 

Den internationella lastlinjekonventionen löser även frå 
gan om lastlinje i Östersjön beträffande fartyg under 150 lon, 
vilka nyttjas i utrikes fart. Rörande kontrollåtgärder å smär
re fartyg, som icke hemfalla under de allmänna bestämmel
serna, avgav l 930 års konferens en rekommendation, som hän
visade denna fråga att lösas av regeringarna i vart land för 
sig, dock om möjligt i samråd m ed andra intresserade rege

ringar. 
Lastlinjekonferensernas bestämmelser hava framlagts för 

årets riksdag i och för ratificering. Föl jande länder hava re
dan ratificerat, nämligen Amerika, Danmark och England, 
varjämte Norge beslutat för ratificering erforderliga lagänd-

ringar. 

Roder kommando. 

På 1929 års internationella sjösäkerhetskonferens i Lon
don bestämdes bl. a. att från och med den l juli 1931 skulle 
inom alla mariner tillämpas det s. k . direkta roderkommandot, 
som angiver den gemensamma riktning, i vilken ratt, roder och 
fartygets förstäv skola vridas, och härigenom har äntligen 
en fråga bringats till slutgiltig lösning efter att under 60 
år ha utgjort ett ständigt stridsämne och en fara för 
ödesdigra misstags begående. Som vanligt har England i det 
längsta fasthållit vid det urgamla roderkomm.andot, som an· 
gav rorpinnens läggande för gir i stället för roderskivan I 
samband härmed kan förtjäna omnämnas, att Sverige var 
den första nation, som i lag bestämde användningen av direkt 
roderkommando redan omkring år 1870, varefter följde Frank· 
rike år 187 4, Österrike 187 5 och Tyskland l 903, Englands 
preliminära beslut om övergående till direkt roderkOimnando 
föranledde en petition från nära 9,000 engelska sjökaptener 0111 

bibehållande av det gamla kommandot. 
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Frågan torde för Englands del knappast ännu vara av
gjord, den har bragts i bakgrunden genom de år 1931 inträf
fade viktiga politiska och ekonomiska händelserna . Belgien, 
som tidigare tillämpat samma system vid rod erkommando som 
England, har fr. o. m. den l juli l 931 övergått till direkt ro
derkommando. 

V. Sjöfart. 

Enligt Lloyds register, som angiver ställningen den l julj 
1931 , uppgick de förnämsta sjöfartsidkande nationernas han
delstonnage vid nämnda tidpunkt till följande siffror. -
l 

Ångf. Motorf. Segelf. och Snmma 
l läktare 

p. td > td > b:l > :o l s :-< §.'" s :-< §." p 
~· 

p p p 

"'" ~"'" "'" F g- ,.... 
~g- "'" :::="'" e. r' o e. e. e. . o 

p 1::1 p 1::1 

Storbritt. med kol. ...... 9078120,37 1 86212,761 7461 0,25 1110686123,38 
U. S. A ...................... 3031 12,17 355 0,72 621 0,75 ' 4007 13,64 
Japan ...... .. ................ 1672 3,77 297 0,51 - - 1969 4,28 
Tyskland ........ ...... ....... 1689 3,60 462 0,62 20 0,03 2171 4,25 
Norge ····· ············· ···· ·· 1582 2,42 399 1,64 9 - 1990 4,06 , 
Frankrike ... ... ...... .... 1424 3,33 97 0,19 132 0,05 1653 3,57 
Italien .... ..... ............... 907 2,72 194 0,56 246 0,06 1347 3,34 
Holland ··· ··············· ··· 962 2,43 448 0,68 19 0,01 1429 3,12 
Sverige .. ...................... 1056 1,14 283 0,54 89 0,03 1428 1,71 ' 
Grekland .................... . 526 1,39 13 0,01 - o.~ l 539 1,40 
Spanien ····················· 665 1,04 106 0,17 71 842 1,23 
Danmark ..................... 4941 0,721 1831 0,41 l 40 0,01 !l 7171 1,14 
Ryssland ......... ............ 325 0,45 58 0,15 3 - l 386 0,60 

Världstonnage 1931 ...... 125872159,2914080 19,43123921 1,41 1132344170,13 • 
• 1930 ...... 2ö300 59,93 369G 8,10 2717 1,58 32713 69,61 

.. Av tabellen framgår, att världstonnaget under sistlidet år 
okats med 0 ,52 mill. br.ton, vilket är ungefär hälften mot ök 
ningen år 1930. Ångfartygstonnaget haLr minskats med 0 ,64 
lllill. ton men motorfartygstonnaget ökats med 1 ,34 milJ. ton ~ 
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egelfartygstonnaget visar all tjämt minskning, för sista aret 

m ed 0,18 mill. ton mot 0,08 m ill. ton under föregående ar. 

Under det att motorfar tygstonnaget utgör 13,1 9~ av 

världstonnaget, uppvisa några län der betydligt högre procent

siffra, nämligen: Norge (40, 3 %), Danmark (35, 8 %), och 

Sverige (3 1,7 %) . Frankrike och U. S. A. hava det mins ta 

antalet m otorfartyg m ed vardera 5,:1 % av resp. tonnage. 

Den största tonnageökningen uppvisa Norge, Hysslan d, 

Sverige, Danmark, Frankrike och Holland. Tonnageminsk

ning har ägt rum i U. S. A., Storbritannien och Japan . 

Nedansteånde tabell visar de enskilda ländernas bestånd 

av ång- och motorfartyg den l juli 1897 , 1914, 1930 och 1~l:H . 

allt i mill. bruttoton. -
l 

1897 
l 

1914 
l 

1930 
l 

1931 
l 

Skillnad 
1930-til 

Storbrit. med. kol. ............... 10,80 20,52 23,ll 23,13 + 0,02 

u. s. A. ...................... ..... ... 1,11 4,28 13,25 12,89 - 0,36 

Japan ·· ·········· ········ ···· ·· ···· ··· 0,41 1,71 4,32 4,'28 -· 0,04 
l Tyskland. .............................. 1,55 fi,14 4,20 4,22 + 0,02 
l Norge ·· ·-· ············· ······ ········· o,m 1,96 3,67 4,06 + 0,3fl 
l 

Frankrike 0,96 1,92 3,48 3,51 0,03 ...... ... .... .. ............ + 
Italien ...... ... ..................... ... 0,40 1,43 3,27 3,27 + o 

H olland .... ... ......... .. ..... ... ..... 0,34 1,47 3,08 3,11 + O,Oil 

Sverige ·· ··· ·-·· ··· ··· ·· ····· ··· ····· 0,29 1,02 1,59 1,68 + 0,09 

Grekland .............. ...... .......... 0,16 0,82 - 1,40 -
Spanien ......... ...... ... ... ......... 0,51 0,88 l ,21 1,21 ± o 
Danmark .. ...................... ... ... 0,28 0,77 1,08 J ,13 + 0,05 

l Världstonnage 18,611 45,401 ö8,o2l 68,72 1 + 0,70 ........ ... ... .... .. . 

Om man från världstonnaget frånräknar alla specialfar

tyg , såsom tankfartyg 8,G mill. ton, trålare och fiskefartyg l 

mill. ton, bogserbå tar och bärgningsfartyg 0,4 mill. ton, in

sjöfartyg 2,9 mill. ton och segelfartyg 1,4 mill. ton, m . m ., el

ler inalles 15,u mill ton återstår för aodstransport dis]JOni-
• ' t') 

belt tonnage 

- 549-

för år 1931 • • • • • • • o •• 54,GO mi l l. ton . 
J11otsvarande siffror )) 1930 • o o • • • • •• • 55,07 

)) 1929 ••• • •••• o. 54,08 
)) 1928 . . . ....... 53,33 

)) )) 1927 ••• o •• • o •• 52 ,18 

Tabellen visar , att förändringarna varit anmärkningsvärt 

små under de senaste två åren och att sifrorna för 1931 i verk

ligheten äro mindre än året förut. Detta beror delvis på den 

något minskade nybyggnaden av verkliga las tfartyg under de 

senaste åren, då varven till stor utsträckning varit sysselsatta 
med ta nkfartygsbyggnader. 

Tankfartygstonnage t har ständigt ökats och utgjorde den 

1 juli 19:31 8,55 m ill. ton. Anmärkningsvärd är Norges andel 

häri , eller 1,45 milt. ton (204 fartyg) mot Sveriges 0,13 mill. 
ton och 17 fartyg. 

Oljeeldning · förekommer på 20 mill. ton, varav Sverige 

äger O,oa milt. ton, Norge 0,7 7, Holland O,n , Tyskland 0, 74, 

England 5,55 och U. S. A. 8,1 0 mill. ton. 

Följande siffror angiva förändringar beträffan de fram 

drivningssättet under perioden 1914-~93 1 i procent av världs 
tonnaget resp. år: 

1914. 1931. 

segelfartyg . .. . . ..... . .... . ..... . . . 8,0G 2,01 
motorfartyg .. . .... . ..... . . ... .. . . 0,45 13,45 
oljeeldade ångfar tyg . .. . ........ . .. . 2,G5 28,52 
koleldade ångfartyg ...... . ........ . 88,8 4 56, 02 

Motor fa r tygen öka alltjämt i antal; under sistlidet år fär
digställdes sålunda 176 motorfartyg om 1,18-:1- ,560 br.-ton. Ne 

danståen de tabell visar den gradvisa stegringen under de för 

flutna åren, och hur antalet dylika fartyg av minst 1,000 br. 
ton efter världskrigets slut ökats i väldig omfattning. 

1921 . .. . . ... ... . 53 motorfartyg om 219 ,000 br.-ton . 
1923 ..... . .. ... . 61 236,000 
1925 .... . . ... .. . 126 690,000 
1927 137 816,000 
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1929 
1930 
1931 

181 motorfartyg om 1,130,000 br. -ton. 
240 )) 1,640,000 
176 )) 1,184,560 

De år 1931 byggda fartygen 
länderna enligt följande: 

fö1:dela sig på de enskilda 

Storbritannien ........ . .. . 
Holland . . . .............. . 
Tyskland 
Danmark 
Sverige 
Japan 
Ryssland 
Italien 
Spanien ................. . 
U. S. A ... ... ... .. . . .... . . 
Frankrike ........ ... . ... . 
Norge ................... . 

52 
18 
12 
18 
16 
15 
16 
13 
10 

3 
1 
l 

st. 
)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

on1 396,900 br. -ton. 
)) 129,000 
)) 116,000 >) 

)) 107 ,500 
105,500 

)) 85 ,400 
71,100 

)) 66,500 
56,500 

)) 27 ,400 
17 ,000 

)) 2,700 

Ång- och m otorfartygstonnagets ålder den 1 juli 1931 
(i mill . br.-ton ). 

l Under 5 år l 5-10 år l 20 - 25 ~~ Över 25 år l 
Antal j 

-
Antal j Antal j Antal j To n Ton 'ron '!'on 

l 
Storbritannien 1271 4,54 1141 4,47 811 1,73 1721 1,67 

U. S. A . 136 0,59 136 0,37 188 0,45 476 0,73 ..... .... 
Tyskland .. ....... 267 0,88 425 1,24 265 1,33 517 0,65 

Sverige .... .. .. .... 85 0,30 94 0,24 138 0,16 670 0,52 

Norge 338 1,37 250 0,57 212 0,26 484 0,50 
······ ···· ·· 

Danmark .. ....... \ 86 1 0,25 123 0,21 54 1 0,49 l 179 0,2~ 

Världstonnage .. 3726 \11,87 \ 3478 \10,52\ 3220 l 6,12 l 8592 \ 11 ,62 

En jämförelse beträffande totalförlusterna under den s~ 
naste 5-årsperioden och föregående perioder av 5 år giver vid 
handen, att desamma nedgått i amniirkningsvärd grad. Un
der det att årsförlusten t. ex. under åren 1909- 1913 i medel · 
tal utgjorde 1,17 % av världstonnaget, uppgick den under 
åren 1926- 1930 blott till O, 7 2 %. I viss m ån torde denna 
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minskning kunna hänföras till den avsevärda uppläggningen 
av gammalt tonnage under de senaste åren . 

Siffrorna för n edskrotat tonnage visa stor skiljaktighet för 
olika år. P erioden 1905- 1909 uppvisar en minimum i ned
skrotning av 120,000 ton och maximum av 251,900 ton. Un
der perioden 1910- 1914 voro motsvarande siffror 87,737 ton 
och 245,891 ton. Under åren 1919- 1920 nedskrotades årli
gen blott 10,000 ton. Därefter inträdde en stor förändring, 
och nedskrotning har ägt rum följande utsträckning : 

1921 77 ,500 ton. 1\)22 315,000 ton. 
1923 963,000 1924 1,174,258 )) 

1925 653,000 1926 799,000 
1927 403 ,000 )) 1928 736,000 
1929 944,000 t no 848,538 

Under dc sista 8 åren, 1923- 1930, ncdskrot'ades sålunda 
6,519 ,000 ton, vilket betyder en årlig minskning av världston
naget om 1 lj3 %. Lägges härtill den genom sjöolyckor för
orsakade minskningen av 3,521,000 ton, erhålles en årlig 
minskning av ång- och motorfartygstonnaget om cirka 2 %. 

De skandinaviska handelsflottorna den 1 januari 1932. 

Ångfartyg M o torfartyg segelfartyg Summa 

Antal\ Br. r. Antal \ 
Br. r . 

Antal\ Bt~nr. Antal\ 
Br. r. 

ton ton ton 

l 
Norge 1507 2413728 318 1657385 12 3fl84 200 1 4111144 
Sverige 988 1127245 144 514109 82 23776 1442 1705997 
Danmark 520 732265 121 425517 30 9334 755 1184154 
Finland 225 244969 12 !1993 97 65561 l 357 331>810 

Tankfartyg ingå till följande antal i de olika ländernas 
tonnage, nämligen: 

Norge ...... . ... . ..... . . 192 st. 0111 1,253,207 br.-ton. 
Sverige .......... . .. .. . 22 )) 133,924 
Danmark . . . .......... . 1tj » 83,731 
Finland ............... . 7 )) 8,914 
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Sverige. 

Sveriges handelsflotta ökades reeJlt under år l 9:31 nwcL 8 
fartyg om 63 ,000 br.-ton. Bruttoökningen utgjordes a v 4: 1 
fartyg om 83,000 br.-ton; av dessa nybyggeles på svenska \·arv 
45,000 br.-ton och på utländska varv 22 ,000 br.-ton, m('dan 
16.000 ton äldre tonnage inköptes från utlandet. Brut to. 
minsknin gen uppgick till 19,600 br.-ton, av vilket 9,000 ~aldcs 
till utlandet. 

Dc svenska varven hava i allmänhet varit fullt sysselsatta 
under det gångna året, och i all synnerhet har Götaverken 
kunnat glädja sigl åt en storartaJ nybyggnadsverksam het 
Med icke mindre än 14 levererade ~tora fartyg om samman . 
lagt 162,330 ton kan varvet anteckna ett rekord under sin 
verksamhet, som vida överträffar l 930 års r esultat med 11 \).000 
ton. I själva verket kan varvet uppvisa det bästa resullale t i 
världen, åtminstone vad storleken av det nybyggda tonnaget 
beträffar. Av fartygen hava 7 byggts för svensk och i för 
norsk räkning. Eriksbergs mekaniska verkstad har levererat 
5 nybyggnader om sammanlagt 39,!)65 ton mot 33,600 tou år 
1930, varav ett fartyg beställts av svenskt och de övriga av 
norska rederier. Kockums melwniska verkstad har un der 
fjoHn·et nybyggt 4 motorfartyg om sammanlagt 43,700 lon, 
alla för norsk räkning. 

Vid årsskiftet befann sig under beställning eller bygg
nad för svensk och utl ändsk räkning ett tonnage om 118.000 
br.-lon mot 174,000 elen l juli. 

Norge . 

Under år 1931 har norska handelsflottan ökats mc<l 43 
fartyg om sammanlagt 354,000 br.-ton. Dessa fördela sig pft 
5 ångare om 63,000 br.-ton (varav 46,000 ton valkokerier) och 
38 motorfartyg om sammanlagt 32,000 br.-ton . Av de n yhygg
da fartygen hava 13,000 ton färdigställts i Norge och 356,000 
br.-ton i utlandet. Av norska handelsflottans 4,1. mill . b r -ton 
utgöras 1,25 mill. ton eller 30,5 % av tankfartyg. Att Iniirka 
är , alt 32 ,G % av hela tonnaget är under 5 år gammalL var-
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med Norge står i spetsen för alla sjöfartsidkand e länder. 41 
% av hela tonnaget består dessutom av motorfartyg. 

Norska varvsindustrien har haft att kämpa med stora 
svårigheter, då på grund av höga arbetslöner och därav föl 
jande högre nybyggnadskostnader i Norge fartygsbeställning
arna i stor utsträckning gått till utländska varv. Sålunda 
byggdes under år 1931 blott 13,000 br.-ton på norska mot 
356,000 ton på utländska varv. Vid årsskiftet 1931~32 befun
na sig under beställning eller byggnad i Norge 18 fartyg på 
i runt tal 22 ,000 br. -ton. Motsvarande siffror året förut voro 
33,000 resp . 450,000 br.-ton. 

Danmark. 

Danska handelsflot tan ökades under l 931 med 19 fartyg 
om sammanlagt 61,000 br.-ton, och härav byggdes 67 ,000 br. 
ton på danska varv och i utlandet 2,500 ton. Från utlandet 
inköptes 11 äldre fartyg om 7, 700 br.-ton. Den l jan. 1 93~ 
hade de danska varven under byggnad eller beställning ett 
tonnage om 49,000 br.-ton mot 93,000 br.-ton den 1 juli. 

Med undantag av inom några få länder har i övrigt ny
byggnadsverksamheten överallt starkt nedgått under år 1931, 
vilket framgår av nedanstående tablå över under året sjö
satta fartyg. 

1929 1930 1931 Ölming l 
An - l An- l An- l B r . 

eller minsk · 
n ing från tal Br. ton tal Br. ton tal ton 1930 -

Rtorbritannien 586 1543950 - 1478000 1481 5024871- 97551 8 
U. S. A ......... . 59 100632 - 24!i677 - 205865 - 40812 
JRpan' .... .. . . .. .. 40 164457 - 151 272 - l 837211- 67551 
'l 'yskland 85 249077 - 245557 - 103934 - 141623 
Norge ...... .... .. 51 39604 - - - - -
Frankrike .... .. l G 81607 - 1omm - 103419 + 2o02 
Italien .. . ... .. . 321 71497 - l 87709 - 165048 + 77339 
IIoli•nd ... .. . ... 77

1 

186517 163072 l - 120296 42776 
~verige .. ... . .. . 29 - l 

-

10724.6 131781 l - 112703 - 19078 
Danmark ..... . 34 111491; 137230 - 125974 - 112il6 

l Världstonnage 110051 2755965 l - I2889115 I 5DG I1617115I- 1272000 
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Den 1 januari 1931 voro 2,326,000 br.-ton under byggnad 
i hela världen. Sedan dess har en jämn minskning ägt r urn 
under hela året, så att siffran vid slutet av december endast 
uppgick till i runt tal 1,404,000 br.-ton. 

Nybyggnader den 1 januari 1932 . 

Ångfartyg ~Motorfartyg 
Sammanlagt 

tonnage 

Antal l Br. ton Antal l Er. ton Antal l Br. ton 

Storbritannien ......... 84 312420 12 89640 102 40RG06 

U. S. A . 18 204400 2 2037 21 207837 .............. . 

Japan ···· ·· ······· ···· · 4 24580 13 28700 17 53280 

Tyskland ... ...... ..... . 4 2095 12 101656 17 10B780 

Norge ···· ·· ········· ··· 10 8025 4 7660 15 15785 

· Frankrike ............... 8 104950 6 58890 17 161440 

Italien ·········· ··· ··· ·· 9 100887 6 77400 15 178287 

Holland ............ ... .. . 3 l 435 l 23 l 67431 26 67866 

1 Sverige .. . ... ....... . ... 4 5830 14 89550 18 95380 l 
Danmark .. ............. 4 4500 8 47300 12 51800 

Spanien .... .. .. . ...... .. . l 252 9 5!989 10 55241 

Världstonnage 153 l 771401 l 115 l 628368 l 281 l 1403795 ...... 

Det under bvo-o·nad varande tonnaget i Storbritannicn vid 
JVb 

årsskiftet var det m insta sedan september 1887, och föga ut-
sikt till snar förbättring av läget inom den brittiska skepps
byggnadsindustrien synes föreligga. s 'om en god mätare på 
del betryckta läget kan omnämnas det under sistlidne decem
b er b eslutade inställandel tillsvidare av allt bygge på Cunard
linjens 73,000 tons fartyg , vilket beslut förorsakat stor upp · 
ståndelse inom landet. Aven inom övriga länder lider varvs
industrien av den överallt rådande ekonomiska depressionen, 
varför det uneler byggnad varande tonnaget i allmän bet är 

mindre än någonsin seelan 1912. 
Anmärkningsvärt är, att enligt tyska källor omkring 

500,000 ton befinner sig under byggnad i Ryssland, en upp· 
crift som dock torde böra tagas med viss reservation. 
b 
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Sveriges direkta sjöfart på utrikes orter visar enligt sta 
tistiken en betydande nedgång för år 1931. Under nämnda 
års 10 första månader utgjorde : 

ankommande fartyg . . . . . . . . 13,601,809 nettoton. 
avgående fartyg . . . . . . . . . . . . 13,741,276 » 

varför utrikeshandeln bestreds med sammanlagt 27,343,085 
nettoton. Motsvarande tal år 1930 var 30,398,625 nettoton, 
vadan minskningen i runt tal utgör 3 mill. nettoton eller 10 %. 

I dessa siffror för året ingår svenskt tonnage med 
12,984,181 nettoton mot 13,908,110 nettoton januari-oktober 
1930. Det svenska tonnagets andel i sjöfarten på svenska 
hamnar under de senaste åren, uttryckt i procent av hela tra
fiken , framgår a v n edanstående tablå. 

År 1913 
)) 1920 
)) 1921 
)) 1922 
)) 1923 
)) 1924 
}} 1925 
)) 1926 
}) 1927 
)) 1928 
}) 1929 
)) 1930 

49, 6 % 
40,5 )) 
38,8 )) 
45,9 )) 
45,9 )) 
46, 6 )} 
43,9 
50,7 )) 
45,7 )) 
46,5 )) 
43 ,6 )) 
45,7 )) 

» 1931 (10 månader) . . . . . . . . . . 50, 7 >> 

Trafiken i de svenska storhamnarna för utrikes sjöfart, 
nämligen Stockholm, Göteborg och Malmö, visar naturligt nog 
stark nedgång. Uppgiften nedan avser nettatonnage i tusen ton. 

1930 1931 Minskning 

Stockholm ...... ...... l 4572 4224 348 

l Göteborg ...... .... .. 6269 6063 206 

MaLnö .. ............. 552B 5442 81 

Av ovanstående siffror framgår, att Stockholm erfarit den 
största minskningen, Malmö den minsta. I de för Malmö an-

Tidslcrif't i Sjöväsendet. 39 
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givna siffrorna ingå emellertid jämväl den reguljära fär jtra. 

fiken och lokaltrafiken på Köpenhamn, vilka sammanlagda_ 

äro bety dligt större än den egentliga utrikess jöfarten, Undc1-

tiden januari- oktober 1931 uppgick sålunda den senare ti ll 

2,006,119 nettoton och färjtrafiken till 3 , 4~~5,881 n ctloton. ~ed

gången i den egentliga utrikessjöfarten på Ma·~·m? u~pgick l~n, 

der samma tid till 22,027 n ettoton , vadan faqtraf1ken min

skats med 58,645 n ettoton. 

Den ekonomiska kris , under vilken världen lidit under 

ett par års tid , har under det gångna året än m er .~.örvärra Is: 

Helt naturligt m åste en sådan näringsgren som SJofarten fa 

stark känning av ett förhållande de olika staterna emella n, 

som kännetecknas av importtullar och importförbud , export

premier och subventioner av alla slag, höjda hamnumgälder 

och i vissa fall frakternas förbehållande å t det egna lan dels 

fartyg. Knappast n ågonsin torde också sjöfarlen övcr~ll~ ha l' t 

att kämpa m ed så m ånga svårigheter, som un~er det fo rf lu t:~.a 

året, och i all synnerhet hava dessa svårigheter tyngt elen \ JO

fart, som icke i tillräcklig grad erhållit stöd från de egna 

statsmakternas sida. 

På arund av den genom krisen uppkomna bristen på fra k

ter har 
0

tonnaae m åst uppläggas i oerhörd omfattning. Stor-

, 

0 
· ol d · l l t av 

lek en av det upplagda tonnaget uppgick sa un a 1 s u c · 

december 1931 till ungefär 20 % av världstonnaget. 

Upplagt tonnage. 

11/1 

Bruttoton 

1929/111 19ll0 l 1/1 1931 /117 l!lill 

Storbritannien l 528000 564000 2549000 3412000 ...... .. .. ........... 
u. s. A. ...................... , ....... 2962000 2254000 2659000 2550000 

Japan ........ .. ..... ..... .. .... ....... 46000 44000 323000 19G000 

Norge ................................. 19000 13000 572000 817000 

Frankrike ··························· 133000 !)0000 219000 567000 

Italien .. ............ ................... 250000 170000 649000 760000 

Holland ..... .... ..................... 9000 4000 324000 ? 

Sverige ... ... ......... ............... 2000 2000 106000 n sooo 
Danmark .............................. ? ? 131000 1 18fll~ 

Världstonnage ······ ··············· 4054000 l 3253000 l 7857000 l 8674000 
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Vad Sverige beträ ffa r , ökades tonnageuppläggningen mot 

slutet av åre t och uppgick den l december till 87 fartyg om 

135,384 br.-ton (191,619 ton bstförmåga) sam t den 1 januari 

1932 till 11 3 fartyg om 180,688 br.-ton (259.1 09 tons lastför

mågaJ. Och dessa siffror, som drabba fartyg inom de flesta 

storleksgrupperna, väntas stiga än m era under 1932 års början. 

För att råda bot på konkurrensen om frakterna har, ur

sprungligen f rån svenskt håll , framkastats tanken på frivillig 

uppläggning av tonnage i viss proportion till resp . länders 

tonnage samt m ot viss er sä ttning. Förslaget har då och då 

dryftats på olik a sjöfar lskonferensrr men icke kommit till 

någon slutgiltig lösning. 

Såsom en av de viktigaste orsakern a till den rådande de

pressionen h ar unel er flera år angivits det betydande tonnage

överskott, som förefinnes i förhålbncle till befintliga frak ter 

och som framtvin ga t dels en mördande konkurrens r ederierna 

emellan , dels en hittills ouppnådd uppläggning av överflödigt 

tonnage. Om orsakerna till tonnageöverflödet, oavsett den 

inverkan härpå som den rådande krisen inom så gott som 

samtliga länders ekonomisk a liv utövar, h ava fl erfaldiga för

klaringar givits ; bl. a. har det sag ts. att de statliga subventio

ner i en eller annan fonn, som givas till sjöfart och varvsin

dustri i ett flertal länder, uppamma t nybyggnadsverksamhet 

på konstlad väg, varur sagda tonnageöverflöd härflyter. I 

viss m ån kan det anses ganska förklarligt, att elt land under 

dåliga ekonomiska år strävar att tillförsäkra egna fartyg elen 

befintliga exporten och importen för att medelst frakterna 

upphjälpa en vacklande h andelsbalans, eller a lt det genom 

allm änna medel stöder viktiga näringsgrenar. Vid sidan a v 

dessa legitima skäl för understöd frodas em ellertid på sina 

håll andra, som förnämligast härröra ur n a tionell ärelys tnad 

och prestigehänsyn och åstundan aU frigöra sig från heroen 

de av utlandet. 

Förlängning ou sjöj'artskrism. 

. Om man granskar utvecklingen av det nya och så att säga 

rahon aliscrad e tonnage, som under de senaste åren insatts i 
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världstrafiken, te sig utsikterna för en snart inträdan de fö r

bättring av fraktmarknaden allt annat än ljusa. Åtskilliga 

umständigheter kunna anföras såsom orsaker till sjöfarten~ 

nödläge. Det under krigs- och efterkrigsåren anskaffade ton

nageöverflödet har länge gjort sitt till att pressa fraktsatserna, 

även då det allmänna ekonomiska läget var gott, och till denna 

dåliga sjöfartskonjuktur slöt sig från hösten 1929 den världs

ekonomiska krisen. Under inflytande av denna kris hava de 

låga fraktsatserna under åren 1930 och 1931 naturligtvis y t

terligare fallit. Till dessa båda orsaker till låga sjöfartsfra k ter 

komma sedan omkring år 1925 de tekniska framstegen beträf

fande tonnaget, dels i form av en lwtydlig kvalitativ förbätt

ring av fartygen , dels i form av ett bättre utnyttjande av far

tygens rymdinnehåll , varigenom betydande tonnageökning er

hållits. Och denna tendens till förbättring av fartygen har icke 

minskats , trots sjöfartskrisen , utan utbreder sig tvärtom allt 

mera. Då fartygens kvalitativa förbättring betyder en än siar 

kare ökning av deras rymdinnehåll, än som angives av lon

nagesiffrorna, och dessutom de nya fartygen fullgöra sina re

sor samt lastning och lossning på kortare tid, än tidigare va

rit fallet, utgöra icke ens statistikens siffror ett tillförlitlig t 

mått på den reella tonnageökningen. 

Ehuru det naturligtvis måste hälsas med tillfredsställelse, 

att handelstonnaget alltjämt rationaliseras och förbättras och 

tillgodogör sig teknikens framsteg, bör man dock med oro mot

se de härav oundvikliga följderna. Det kan nämligen befaras . 

att då den nuvarande ekonomiska världskrisen i en framtid 

upphör, så kommer ändock rationaliseringen av världstonna

get att fortsätta, delvis liksom nu på konstlad väg genom stat

liga understöd och subventioner. Om den nuvarande tenden

sen att alltjämt bygga nya och moderna fartyg, med ökad 

storlek och hastighet och med nya tekniska förbättringar ,· 

kvarstår och utvecklas, då måste sjöfarten räkna med dålig 

konjuktur på fraktmarknaden även efter inträdandel av nor

mala ekonomiska förhållanden. 



Tab. A. 
Rättelse att bifogas rad iobär ingen 

1~11" 11",512· 12·,51 ,. 13",51 4· 1•·,515· 15",516·~ .l ,o 

o o o o o o o 
4 - - - 0,1 0,1 0,1 
5 0,1 O ,l 0,1 0,1 0,1 0,2 
6 O, l 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 
7 0,1 0,1 0,1 0,2 Q "J 

, ~ 0,2 
s O, l 0,1 0,1 Q') 

, ~ 
o·) 
.~ 0,2 

9 0,1 0,1 0,1 0,2 o·) 
.~ 0,2 

10 0,1 0,1 O, l 0,2 0) 0,3 
11 0,1 0,1 0,2 0,2 0,3 0,3 
12 0,1 0,1 0,2 0,3 0,3 0,4 
13 0,1 0,2 0,2 0,3 0,3 0,4 
14 0,1 0,2 0,2 0,3 0,4 0,4 
15 0,1 0,2 0,3 0,3 0,4 0,4 
16 0,1 0,2 0,3 0,4 0,4 0,5 
17 Q 'J 0,2 0,3 0,4 0,4 0,5 

,~ 

18 0,2 0,2 0,3 0,4 0,5 0,5 
19 0,2 0,2 0.3 0,4 0,5 0,6 
20 0,2 0,2 o:s 0,4 0,5 0,6 
21 0,2 0,3 0,4 0,5 0,5 0,6 
22 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,6 
23 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 
24 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 
25 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 
26 0,2 0,3 0,4 0,6 1 O,G 0,8 
27 0,2 0,3 0,4 0,6 0,7 0,8 
28 0,2 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 
29 0,2 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 
30 0,2 0,4 0,5 0,6 0,8 0,9 
31 0,2 0,4 0,5 0,6 0,8 0,9 
32 0,3 0,4 0,5 0,7 0,8 0,9 
33 0,3 0,4 0,6 0,7 0,8 1,0 
34 0.3 0,4 0,6 0,7 0,8 1,0 
35 0,3 0,4 0,6 0,7 0,9 1,0 
36 0,3 0,4 0,6 0,7 0,9 1,0 
37 0,3 0.4 0,6 0,8 0,9 1,1 
38 l 0,31 0,51 0,61 0,8 0.91 1,11 
39 0,3 0,5 0,6 0,8 1,0 1,1 
40 0,3 0.5 0,6 0,8 1,0 1,1 
41 0,3 0,5 0,6 0,8 1,0 1,2 
42 0,3 0,5 0,7 0,8 1,0 1,2 
43 0,3 0,5 0,7 0,8 1,0 1.2 
44 0,4 0,5 0,7 0,9 1,1 1;2 
45 0,4 0,5 0,7 0,9 J l l 1,2 
46 0,4 0,5 0,7 0,9 1,1 1,3 
47 0,4 0,6 0,7 0,9 1,1 1,3 
48 0,4 0,6 0,8 0,9 1,1 1,3 
49 0,4 0,6 0,8 1,0 1,1 1,3 
50 0,4 0,6 0,8 1,0 1,1 1,3 
51 0,4 0,6 0,8 1,0 1,2 1,4 
52 0,4 0,6 0,8 1,0 l') 1,4 .~ 

53 0,4 0,6 0,8 J ,o 1,2 1,4 
54 0,4 0,6 0,8 J,O 1,2 1,4 
55 0.4 0,6 0,8 1,0 1,2 J,4 
56 0,4 0,6 0,8 1,0 1,2 1,4 
57 0,4 0,6 0,8 1,1 1,2 1,5 
58 0,4 0,6 0,8 1,1 J,3 1,5 
59 0,4 0,6 0,8 l ,l 1,3 ] ,5 
60 0,4 0,6 0,9 J ,l 1,3 1,5 
61 0,4 0,7 0,9 l ,l 1,3 1,5 
62 0,4 0,7 0,9 1,1 1,3 1,5 

--
o o o o o O u 0 
0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0.:2 o 
0,2 0,2 0,2 0,2 0,3 0,3 0,3 0 
0,2 0,2 0,3 0,3 0,3 0,3 0,-± o 
0,3 0,3 0,3 0,3 0,4 0,4 o ·1 o 
o,s o,s o,4 o,4 o,4 o.5 o:5 0 
O 3 0,3 0,4 0,4 O 5 0,5 O. ö o 
o;4 o,4 o,4 o,5 o;5 0,6 o,G 0 
0,4 0,4 0,5 0,5 0,6 0,6 0,7 o 
0,-± 0,5 0,5 0,6 0,6 0,7 0,7 o 
0,4 0,5 0,6 0,6 0,7 0,7 0.8 o 
0,51 0,6 0,6 0,7 0,71 0,8 0,8 o 
0,5 0,6 0,6 o, 7 0,8 0,8 0,9 l 
0,6 0,6 0,7 0,8 0,8 0,9 1.0 
0,6 0,6 0,7 0,8 0,9 1.0 1.0 
0,6 0,7 0,8 0,8 0,9 1 ,o l,l 
0,6 0,7 0,8 0,9 l ,O 1,1 l,l 
0,7 0,8 0,8 0,9 1 ,o 1 'l 1.:2 

0,7 0,8 0,9 1,0 1 ,l 1.2 l ,2 
0,8 0,8 0,9 1,0 1,1 1,2 l .H 
0,8 0,9 1,0 1,1 1,2 1.3 l,± 
0,8 0,9 1,0 1,1 1,2 1,3 l.J 
0,8 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 
0,9 1,0 1,1 1,21 1,3 1,4 11/i 
0,9 l ,o l, l 1,2 1,4 1,5 1.15 
0,9 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 l ,li 

l ,o 1,1 1,2 1,3 1,4 1,6 1,7 
1,0 1,1 1,2 1,4 1,5 1,6 J,8 
1,0 1,2 1,3 1,4 1,6 1,7 1,8 
l. l 1.2 l ,3 1,4 1,6 1,7 1,8 
1:1 1,2 1,J 1.5 1,6 1,8 Ul 
l, J 1,2 1,4 1,5 1,7 1.8 :!,0 

1,2 1,3 1,4 1,6 1,7 1.9 2.0 
l ,2 1,3 1,5 l ,6 1,8 1,9 2.1 
1,2 1,4 1,5 1,6 1,8 2.0 :l,l 
1,2 1,411,51 1,7 1,8 2,0 :2,2 
1,2 1,4 1,6 1,7 1,9 2,1 2,2 
l ,s l ,4 1,6 1,8 1,9 2,1 2.2 
l 3 1,5 1,6 1,8 2,0 2,1 :!,3 
1:3 1,5 l, 7 l ,s 2,0 2,2 ;2.3 
1,4 1,5 l,~ 1,9 2,1 2,2 2.4 
1,4 1,6 l ,7 1,9 21 2,2 :::± 
1,4 1,6 1,8 2,0 2;1 2.3 2,5 
1,4 1,6 1,8 2,0 2,2 2,3 2,5 
l ,5 l, 7 1,8 2,0 2,2 2,4 2.6 
1,5 1,7 1,8 2,1 2,2 2,J 2,6 

i;~ i:~ g ~:i ~:~ ~:~ ~ · ~l 
1,6 1,8 2,0 2,1 2,3 2,5 2;7 
1,6 1,8 2,0 2,2 2,4 2,6 2,8 
l ,6 1 ,8 2,0 2,2 2,4 2,6 :2,8 
1,6 1,8 2,0 2,2 2,4 2,6 'l 8 

7 ~.·9 1,6 1,8 2,1 2,2 2,4 2. 
1'7 1,9 2,1 2,3 2,5 2,7 :;,9 
1,7 1,9 2,1 2,3 2,5 2,7 2,9 
1,7 1,9 2,1 2,3 2,6 2,8 3,0 
1,1 1,9 2,2 2,4 2,6 2.s :l,O 
1,7 2.0 2,2 2,4 2,6 2,8 '3,0 
1,8 2,0 2,2 2,4 2,6 2,8 B.l 
1,8 2,0 2,2 2,4 2,6 2,9 3,1 

,3 
,3 
,4 
,5 

' 
5 
,G 
,6 
,7 
,8 
,8 
,9 
,o 

J,O 
1,1 
1,2 
1,2 
J,3 
1,4 
1,4 
1,5 
J,5 
1,6 
1,6 
1,7 
1,8 
J,S 
1.9 
1,9 
2,0 
2,1 
2,1 
2,2 
2,2 
:2,2 
2,3 
2,4 
2,4 
2,5 
2,5 
2,6 
2,6 
2,6 
2,7 
2,8 
2,8 
2,8 
2,9 
2,9 
3,0 
3,0 
3,0 
3,1 
3,1 
3,z 
3,z 
3,2 
s.z 
3,3 
3,3 ........._ 

Bil. 1. 

'd förvandli ng till merkatorbäring. 
~l 

ffl··'l w· 110·,51 H · In ···l· '"1"··'1"· 1"··51"" 114"·51% --
o o o o o o o o o o o o o o o 
0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,4 0,4 0,4 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 4 
0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,5 0,5 0,5 0,5 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 5 
0,4 0,5 0,5 0,5 0,5 0,6 0,6 0,6 0,6 0,7 0,7 0,7 0,7 0,8 6 
0,5 0,5 0,6 0.6 0,6 0,6 0,7 0,7 0,8 0,8 0,8 o,s 0,9 0,9 7 
0,6 0,6 0,6 0,7 0,7 0,7 0.8 0,8 0,8 0,9 0,9 1,0 1,0 1,0 8 

0,7 0,7 0,8 0,8 0,8 0,9 0,9 1,0 J,O J,O 1,1 l ,1 0,6 1,2 9 
0,7 0,7 0,8 o,s 0,9 0,9 1,0 1,0 1,1 l , J 1,2 1,2 1,2 1,3 lO 
0,8 0,8 0,8 0,9 1,0 1,0 1,1 l, l 1,2 1,2 J,3 1,3 1,4 1,4 11 
0,8 0,9 0,9 1,1) 1,0 l, l 1,2 1,2 1,3 1,3 J ,4 1,4 1,5 1,5 12 
0,9 1,0 1,0 l , l J, l l ,"t 1,3 1,3 1,4 1,4 1,5 J ,6 1,6 1,7 13 
1,0 1,0 J ,l 1,2 1,2 1,3 1,4 1,4 1,5 1,5 1,6 1,7 1,7 1,8 14 
1,0 J,l J,2 1,2 1,3 J,4 1,5 1,5 1,6 1,6 l ,7 1,8 1,8 1,9 15 
J' l 1,2 1,2 1,3 1,4 ] ,5 1,5 1,6 J,7 1,8 1,8 1,9 2,0 2,0 16 
1,2 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6 1,6 J,7 1,8 1,8 1,9 2,0 2,1 2,2 17 
1,2 1,3 J,4 1.5 1,6 1,(i l ,7 1,8 1,9 2,0 2,0 2,1 2,2 2,3 18 
1,3 J,4 1,f> 1:6 J,6 J,7 1,8 1,9 2,0 2,1 2,2 2,2 2,3 24 19 
],4 1,5 1,5 1,6 1.7 1,8 1,9 2,0 l 2,1 2,2 2,3 2,4 1 2,41 2;5 20 
1,4 1,5 1,6 J ,7 1,8 1,9 2.0 2,1 2,2 2,3 2,4 2,5 2,6 2,6 21 
1,5 1,6 1,7 1.8 1,9 2.0 2,1 2,2 2,3 2,4 2,5 2,6 2,7 2,8 22 
J,6 1,7 1,8 (s 2,0 2,1 2.2 2,3 2,4 2,5 2,6 2,7 2,8 2,9 23 
1,6 1,7 1,8 J ,9 2,0 2,2 2,3 1 2,4 2,5 2,6 2,7 2,8 2,9 3,0 24 
1,7 1,8 1,9 2,0 2,1 2,2 2,4 2,5 2,6 2,7 2,R 2,9 3,0 3,1 25 
J,8 1,9 2,0 2,11 2,21 2,3 2,41 2,6 2,7 281 29 3,0 3,1 3,2 26 ' ' 1,8 1,9 2,1 2,2 2,3 2,4 2,5 2,6 2,8 2,9' 3,0 3,1 3,2 3,4 27 
1,9 2,0 2,1 2,2 2,4 2,5 2.6 2,7 2,9 3,0 3,1 3,2 3,4 3,5 28 
1,9 2,1 2,2 2,3 2,4 2,fl 2,7 2,8 3,0 3,1 3,2 3,3 3,4 3,6 29 
2,0 2,1 2,2 2,4 2,5 2,7 2,8 2,9 3,0 3,2 3,3 3,4 3,6 3,7 30 
2,1 2,2 2,3 2,5 2.6 2,7 2,9 3,0 3,1 3,3 3,4 3,5 3,7 3,8 31 
2,1 2,2 2,4 :2,5 2,6 2,8 3,0 3,1 3,2 H,4 3,5 3,6 3,8 3,9 32 
2,2 2,3 2.4 2,6 2,7 2,9 3,0 3,2 3,3 0,4 3,6 3,8 3,9 4,0 33 29 2,4 2:5 2,6 2,8 3,0 3,1 3,3 3,4 3,6 3,7 3,8 4,0 4,1 34 ·-2,i:J 2,4 2,6 2,7 2,9 3, 1 3,2 3,3 3,5 3,6 3,8 3,9 4,1 4,3 35 
2,4 2,5 2,6 2,8 2,9 3,1 3,3 3,4 3,6 3,7 3,9 4,1 4,2 4,3 36 
2,4 2,6 2,7 2,9 3,0 3,2 3,4 3,5 3,7 3,8 4,0 4,1 4,3 4,5 37 
2,5 2,6 2,8 2,9 3,1 3,3 3,4 3,6 3,8 3,9 4,1 4,2 4,4 4,6 38 
2,5 2,7 2,8 3,0 3,2 3,3 3,f> 3,7 3,8 4,0 4,2 4,3 4,5 4,6 39 2,6 2,7 2,9 3,1 39 3,4 3,6 3,8 3,9 4,J 4,2 4,4 4,6 4,8 40 2,6 

, ~ 

2,8 3,0 3, l 3,3 3,5 3,6 3,8 4,0 4,2 4,3 4,5 4,7 4,8 41 2,7 2,8 3,0 3,2 3,4 3,6 3,7 3,9 4,1 4,2 4,4 4,6 4,8 4,9 42 
2,7 2,9 3,1 3,2 3.4 3,6 3,8 4,0 4,1 4,3 4,5 4,7 4,8 5,0 43 
2,81 3,0 l 3,1 3,3 3,5 3,71 3,9 4,0 4.21 4.4 4,6 1 4,8 5,0' 5,11 44 
2,8 3 o 3 2 3,4 3,5 3,7 3,9 4.1 4,3 4,5 4,7 4,8 5,1 5,2 45 
2,9 3;1 s:2 3,4 3,6 3,8 4,0 4,2 4,4 4,6 4,8 4,9 5,1 5,3 46 
2,9 31 33 3.5 3,7 3,9 4,1 4,2 4,4 4.6 4,8 5,0 5,2 5,4 47 a,o s'2 s'4 3,5 3,7 3,9 4,1 4,3 4,5 4,7 4,9 5,1 5,3 5,5 48 3,o 3'2 s'4 3,6 3,8 4.0 4,2 4,4 4,6 4,8 5,0 5,2 5,4 5,6 49 B,l 3'2 3'4 3,6 3,8 4, l 4,2 4,5 4,6 4,8 5,1 5,3 5,5 5,7 50 3,1 s's s'5 3,7 3,9 4,1 4,3 4,5 4,7 4,9 5,1 5,3 5,5 5,8 51 3.2 3'4 s'G 3,8 4,0 4,2 4,4 4,6 4,8 5,0 5,2 5,4 5,6 5,8 52 3,2 s'4 3'6 3.8 4,0 4,2 4,4 4,6 4,8 5,1 5,3 5,4 5,7 5,9 53 3 2 , ' 
8•3 

3,4 s.G 3,8 4,1 4,3 4,5 4,7 4,9 5,1 5,3 5,6 5,8 6,0 54 
) 3 5 3,7 3,9 4,1 4,4 4,6 4,8 5,0 5,2 5,4 5,6 5,8 6,1 55 ~.3 3:5 3,7 3,9 4,2 4,4 4,6 4,8 5, 1 5,2 5,5 5,7 5,9 6,1 56 1l,4 3 6 

3,4 3'6 3,8 4,0 4,2 4,5 4.7 4,9 5,1 5,3 5,5 5,8 6,0 6,2 57 
3,4 3,6 3,8 4,0 4.2 4.5 4,7 4,9 5,1 5,4 5,6 5,8 6,0 6,3 58 
3,5 3'7 3,8 4,1 4,3 4,6 4,8 5,0 5,2 5,4 5.6 5,9 6,1 6,3 59 
3,5 3's 3,9 4,1 4,3 4,6 4.8 5,0 5,2 5,5 5,7 5,9 6,2 6,4 60 

3,6 3:s 
4,0 4,2 4,4 4-,6 4,9 5,1 5,3 5,5 5,8 6,0 6,2 6,5 61 
4,0 4,2 4,5 4,7 4,9 5,1 5,4 5,6 5,8 6,1 6,3 6,5 62 
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Bil . 2. 

Sammanställning 

av radiofyrarnas räckvidder, våglängder, tonhöjder, avsänd
ningsordning vid tjocka och tidgrupper för sänd-

ning vid klar sikt. 

~ Våglängd i Tonhöjd ;... :o;-~' ~ 
''" _i:ln. 
("".> o;;; "' Q.(JQ Radiofyrar och .,. 

~~: 
..., t; ..., 

< Sväng- en;·~ 
fyrgrupper s; m K c Grupp " t:l ningstal .n. ~1Ql-1j 

n. t:l "'"< "" 
~· ~-·o· ::lo.,· 

Round Island 200 980,39 306 II 1128 l d 

Lizard 50 980,39 306 II 1128 3 d 

Quessant 200 980,39 306 II 1128 2 d 

Rame ht~ad 20 1000 300 VI 600 l b 

start 100 1010,10 297 I 1005 2 a 

Ca~kats 100 1010,10 297 I 1005 l 

l 

a 

Roches Douvres 100 1010,10 297 I 1005 3 a 

St. Catherine's 50 990,10 303 IV 950 3 d 

La Hauge 50 990,10 303 IV 950 2 d 

Barfieur 50 990,10 303 IV 950 l d 

ChE:~rbom·g 20 1041,67 288 I 1005 3 b 

V er 50 1000 300 II 752 3 c 

Le Havre 50 1000 300 II 1120 2 c 

Anti f er 20 1000 300 II 752 1- e 

Ailly 50 980,39 306 IV 1425 3 c 

l Griz Nes 50 1030,93 291 III 816 3 a 

Dungeness 75 1030,93 291 III 846 l a 

Boulogne 20 1030,93 291 III 846 2 a 

Sandettie 50 1010,10 297 IV 950 2 c 

R nytingen 20 1010,10 297 IV 950 3 c 

Dy ck 20 1010,10 297 TV 950 l c 

l 

- 563-

-= t:o Våglängd i Tonhöjd "'8 

"'' > ,.. b' s; 
Radiofyrar och 

("".> o <j - ,:0..(1\:l .,. 
a~= "' i:l '"' <j Sväng- ~ ...... ~ 

fyrgrupper s; m K c Grupp i:l i:l rnt:l>o 
ningstal . o. ;:;;()q 'O o. !=' 

~· 
c><-...... . o: 

o. .... ' 

N. Foraland 50 1020,41 294 VI 1200 3 d 
' 

N. Hinder 50 1020,41 294 VI 600 l d 

Maas 50 1020,41 294 VI 600 2 d 

Ostende 20 980,39 306 III 846 l a ' l 

Baaks 20 990,10 303 v 535 3 b 

Terschellinger Bank 100 1000 300 v 535 l c 
Borkumriff 50 1000 300 v 535 2 c 
N ordern e y 50 1000 300 v 535 3 c l 

Weser 20 980,89 506 VI 600 2 l 
c 

El be 50 1030,93 291 VI 600 l d 
Amrum Bank 50 1030,93 291 VI 600 2 d ! 
Hornsreef 100 1030,93 291 l VI 

l 
600 l 3 d 

Graadyb 20 990.10 303 III 423(846 3 a 
Vy l 50 990,10 303 III 423(846 l a 
schevenstrand 20 990,10 303 III 423/846 2 

l 

a 

Rantsholm 100 l 1010,10 297 v 535 l b l 
Lister 80 1010,10 297 v 535 2 b 
Oks o y 80 1010,10 297 v 535 3 b 

i 

Feiestein 30 1041,67 288 III 423 l a 

l 
Geitungen l 40 1041,67 288 III 423jS46 3 l a 
Utsire so 1041,67 2SS III 423j846 2 a 

Marstenen 50 1000 300 III 423/846 l d 
U tv ar so 1000 300 III 423/846 3 d 
Svin o 150 1000 300 III 423/846 2 d 

Orfordness 100 1041,67 28S Tonlös - 2 c 
Oromer 100 1041,67 28S v 1070 3 c 
Flarnbro 100 1041.67 288 v 1070 l c 

Spurn 50 990,10 303 v 535 2 b 

May Island 100 1010,10 297 II 1128 2 e 
IGnnaird Read 100 1010,10 2971 II 1128 3 e 

J N. Ronaldshay 100 1010,10 297 II 1128 l e 

' 
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1:0 Våglängd i 
~: 

Radiofyrar och 
o 
?T 
<! 

fyrgrupper o.; m K c 
~ 

.... . 

Shetland 100 980,39 306 
Faroer 100 980,39 306 

Sule Skerry JOO 1041,67 288 
Butt of Lewis 100 1041,67 288 
Barra Read 100 1041,67 288 

Mull of Cantyre JOO 1020,41 294 
Tory Island 200 1020,41 294 
Eagle Island 100 1020,41 294 

Arrau North 100 1000 300 
Inishtearaght 100 1000 300 
Mizen Read 200 1000 300 

Old Read of Kinsale 50 104.1,67 288 

Coningberg 50 1030,93 291 
Bishop 100 1030,9R 291 
N. Lundy 100 1030,93 291 

K i sh 20 ~90,10 303 
Skerries 100 990,10 303 
Ha or 50 990,10 303 

Sein 100 1020,41 294 
Eckmnhl 50 1020,41 294 
Gro ix 100 1020,41 294 

Belle Ile 100 1041,67 288 

Tonhöjd 

Sväng-
Grupp ningstal 

I 1005 
I 1005 

I J005 
I 1005 
I 1005 

IV 950 
IV 950 
IV 950 

IV 950 
IV 950 
IV 950 

II 1128 

v 1070 
v 1070 
v 1070 

II 1128 
II 1128 
II 1128 

II 752 
II 752 
II 752 

IV 1425 

-m=;.--
P> :>;- ~: :2 

o <! ~~~ 
~ ~: ~~.d 
t:! t:! 00 t:l ":j 
• ~~·~ ":j 

~ ~ -1 f-to, 

;::· o:· - ... 

3 h 
l b 

2 Il 
l tl 
3 u 
l c 
2 c 
3 r, 

2 a 
l a 
3 a 

l b 

2 ,. 
l " 3 c 

2 e 

3 c 
J e 

3 b 
l b 
2 ]J 

l ,. 

- 565-

Niobes undergång. 
Av kommendörkapten Läft man . 

Uneler skeppsgosseavdelningens besök i Kiel vid mid

sommartiden detta år visades avdelningen mycken vänlighet 

och uppmärksamhet från tysk sida. Som ett bevis för denna 

uppmärksamhet och omtanke kan nämnas att Najaden och 

Janamas anvisades förtöjningsplatser på insidan av Bliicher

brlicke i omedelbar närhet av på utsidan förtöjda skolskep

pet Niobe och den från sitt stockholmsbesök just återkomna 

kryssaren Königsberg. Båda dessa fartyg tävlade om att visa 

oss gästfrihet och hjälpsamhet och stå vi till dem i tacksam

hetsskuld för flera goda tjänster. Helt naturligt utspann sig 

det mesta umgänget mellan segelkollegerna, så mycket mer 

som Niobe föregående höst avlagt ett besök i Marstrand och 

kårens personal därstädes redan stiftat bekantskap m ed Niobes 

besättning. Denna bekantskap utvecklade sig under Kieler

vistelsen till e tt gott och förtroligt kamratskap under besök 

å de olika fartygen samt i det tyska befälets familjer. Vi 

fingo alltså tillfälle att ganska väl lära känna såväl fartyget 

som oficerarna å Niobe. 

segelskolskeppet Niobe är ursprungligen ett norskt fyr

mastat skonertskepp Tyholm om cirka 650 tons , byggt 1899 

På Weservarvet i Bremen, som beslagtogs av tyskarna under 

Världskriget. Seclan tyska marinen bestämt sig för att åter

införa segelfartygsutbildningen för sjöofficers- och marinlä

karekadetter så införlivades Tyholm under namnet Niobe den 
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1 april 1921 med marinen. I olika etapper - allt efter son1 

medel erhöllos - ombyggdes och omriggades fartyget , så att 

det slutligen erhöll det utseende det hade vid katastrofen. 

Tyskarna kallade fartyget för , Schonerbark », ett för sjömans

örat ganska egendomligt namn, men så blev också riggen 

ovanlig med tre master av vilka fockmasten är fullriggad, 

stormasten fullriggad men saknande storsegel, och me~an. 

masten endast försedd med mesan och mesantoppsegeL Dess

utom finnas gaffelapa och stagsegel. Märsseglen äro duhhla. 

Vad som genast slår ögat när man första gången ser 1'\iobe 

är den höga riggen och fartygets ovanligt stora språng. I 

bordläggningen finnas endast å vardera bogen tre sidovenhler. 

Däckshuset, som är draget långt bordvarts, är däremot fik 

sett med stora ventiler. I det forna lastrummet äro tross

bottnar och lektionslokaler inrymda . Dessa ligga djupt ned 

i fartyget och hava branta och ganska långa trappor till diick, 

vilket vid katastrofen försvårade räddningen för dem som be

funno sig under däck. Vid ombyggnaden försågs Niobe med 

en flera tons lösköl och hjälpmotor. 

Besättningen utgjordes av chef, fyra officerare, far l:vgs

intendent och fartygsläkare samt c:a 110 man, av vilka un

gefär hälften voro sjöofficers- och marinläkarekadetter. (:\Ia

riningenjörs- och marinintendentskadetter fullgöra under mot

svarande tid sin utbildning i land) . Som chef tjänstgjorde 

kapitänleutnant Ruhfus, vilken förut under två års tid seglat 

som 1 :e officer å fartyget. Ruhfus , som bland sina kamrater 

har namn om sig att vara en framstående officer, är en be

gåvad, energifylld och av sitt yrke helt intresserad man.. !lan 

älskar sin tjänst, men mest älskade han sin Niobe. Vid mitt 

besök ombord, då han visade mig runt i fartyget, lyste hans 

ögon av stolthet över sitt fartyg och över de små förbätt

ringar, som han lyckats genomföra. 

Förutom fartygschefen Ruhfus räddades av officerarna 

endast vakthavande officeren löjtnant Lott, som också tidigare 

tjänstgjort å Niobe. Uppbördsskepparen, oberbootsman Kiihn; 

som ävenledes befann sig på däck och räddades har seglat pa 
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:Niobe i åtta år. Vid katastrofen omkommo sammanlagt 69 

nian av besättningen. 

Niobe erhöll fulltalig besättning i juli och hade gjort 

några smärre seglingar för att den 26 juli bege sig på seg

ling utmed tyska Östersjökusten. Kl. 1400 samma dag låg 

:Niobe bidevind för styrbords halsar på OSO-lig kurs c:a 1 di

stansminut från Fehmarnbelts fyrskepp, då hon passerades 

av flygbåten Do X på väg till Kiel. 

Strax därefter träffades Niobe av en sydifrån kommande 

oerhört svår by, varvid fartyget kantrade och sjönk inom 2 

a 3 m inuter. Från fyrskeppet och en i närheten befintlig 

ångare Therese Russ utsattes räddningsbåtar och bärgades 

en del av besättningen. De räddade befunno sig alla - så 

när som p~\ nio man - på däck vid olyckstillfället. 

Befälet på däck som observerat byn lät före dess an

komst bärga bramseglen, storstängstagseglet och mesantopp 

seglet Vid byns ankomst höll man just på alt stötta lovarts 

brassar samt gav order om påtagande av regnkläder. Byn 

kom dock så överraskande kraftigt att fartyget krängde över 

och kantrade inom några sekunder. Rorgängaren försökte 

lägga rodret till lovning, men fartyget hade före byns an

komst knappast styrfart, och byn kom dessutom så hastigt 

och kraftigt att en upplovning ej var möjlig. 

Denna olycka är den svåraste som drabbats tyska ma

rinen efter världskriget. Förutom förlusten av det enda se

gelövningsskeppet så funno 69 unga män sjömansdöden i vå

gorna och en årgång kadetter decimerades med mer än hälften. 

Man frågar sig då, hur något sådant är möjligt i våra 

farvatten ? Pressen såväl i Tvskland som andra länder har 

kannstöpt och velat lägga felet del<> på fartyget och konstruk

törerna som verkställt ombyggnaden och dels på fartygsche 

fen. Dessa kannstöperier skola i det följande närmare be

handlas. Först som sist må dock framhållas att mot elemen

ternus raseri stå människorna många gånger maktlösa. Om 

en byggnad blåser omkull eller raseras av jordbävning så 

anklagar man icke byggmästaren, liksom man ej heller ställer 
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ingenJorerna till svars om en översvämning bryter igenom en 

fördämning eller ett bergras demolerar en gruva. Då det gäl

ler försvaret vilja dock människorna särskilt de osakkun11 iga 

finna en syndabock. Naturligtvis bör dock saken undersiii-as 

vid krigsrätt, vilket även torde bli fallet, men innan k rigs

rätten givit sitt utslag - som enligt mitt förmenand e torde 

fria fartygschefen - bör man vänta med att lasta en sa hart 

prövad man. 
Vad nu Niobes sjövärdighet beträffar så må anföra ~ att 

hon vid ombyggnaden försågs med en köl vägande flera to n~. 

Vidare har hon utsatts för krängningsförsök till 74° utan a lt 

kantra. På tidigare resor har hon ridit ut många s\ ara 

stormar med vindstyrka 9 a 11 och enligt olika fartyg-.dw

fers (bl. a. greve Luckner) utsago Yisat sig vara ett m~ ckrl 

sjövärdigt fartyg. 
Om nu fartyget var sjövärdigt, kan man då tänk a ~ig 

att i dc nordiska farvattnen kunna uppstå så exeptionellt harda 

oväder, att ett sjövärdigt fartyg med normal segelförin g kan 

bringas till undergång? På den frågan tror jag att man mastc 

svara ja. 
Som belysande exempel kan anföras huru vid ett tid igm·c 

tillfälle i samma farvatten en del tyska örlogsfartyg en k väll 

lågo i väntan på att nattorpedskjutningen skulle börja . ~jön 

var fullständigt lugn men himlen var betäckt av svarta moln. 

Plötsligt som ett skott kom en kraftig by, vilken var så vald

sam att kryssaren Nymphe på 3,000 tons krängde över ~20 ° it 

30°. Utkiksmärsen på en vid sidan förtöjd jagare slogs mot 

Nymphes bordläggning så att en stor buckla uppstod. \ är 

en stillaliggande 3,000 tons kryssare utan segel av en storm: 
by kan bringas till sådan krängning, då förstår man ocksa 

att ett segelfartyg kan kantra för en dylik by. Man fiir~.tår 
också alt dylika byar kunna koncentreras till ett mycket h.tet 

område då man hör att vid nyss anfört tillfälle de övr1ga 

fartyge~, bland vilka voro flera små torpedbåtar, ej hade n!l

gon svårare känning av byn. Ett färskare exempel kan an

föras. Två dagar efter Niobes undergång eller natten m 'Han 
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den 28 och 29 juli låg skeppsgosseavdelningen utanför Finska 

viken på segling från Helsingfors till Stockholms skärgård. 

Vindstyrka L Vid horisonten förmärktes en svart by varför 

b r ::JJJ1- och undersegel bärgades samt förstäng sattes i stället 

för klyvare. Nattrevet var intaget i märsseglen. Byn kom 

111ed oerhörd styrka, åska och regn. På Najaden noterades 

vindstyrkan till 8 (Beaufort) på Jarramas som befann sig på 

c:a 1,000 meters avstånd till 10. Vindstyrkans notering är 

ju en omdömessak, men enligt uttalande av fartygschefen på 

Jarramas var byn så kraftig att fartyget knappast tålt mera. 

Vid denna tid, i slutet av juli, hade en längre tid rått mycket 

yackert väder med ovanligt högt barometerstånd och hög tem

peratur. Atmosfären hade så sm~"tningom blivit laddad mecl 

oro, vilket gjorde sig märkbart genom flera ehuru ej så hårda 

byar. Beträffande väderleken den 26 juli i Fchmarnbelt så 

framgår den av följande utdrag ur den kommunike, som ut

gavs från Deutschc Seewarte i Hamburg den 28 juli. »På 

morgonen den 26 juli utvisade den synoptiska kartan ett 

gränsområde över mellaneuropa , som delade av ett ult)rett 

högtryck i öster och ett lågtryck över Skottland och Nordsjön, 

vilket senare var spaltat i flera delar. Högtrycket räckte i 

ett brett band från Skandinaviens nordspets över Östersjölän

derna, östra Tyskland, Polen ända till Balkan. Där härskade 

överallt klart delvis molnfritt väder. Över högtryckets väst

kant låg i Tyskland en fuktig och vann luftinassa som i alla 

t. o. m. de högre skikten visade en stark temperaturstegring. 

~ot denna utpräglat varma luftmassa framträngde från väster 

ater kallare luftmassor, vilka omkring kl. 0800 hunnit UJF'e-
f" . < b 

ar hll Rhen. Medeltemperaturen vid Elbe, \Vescr och Ems 

kl. 0800 låg vid 18° a 19° C. , vid Yäslra Rhenstranden och i 

Rolland vid 13° a 14 ° C. Den framträngande kallare luften 

kom från sydväst och västsydväst under det att det övrif1a 

T_yskland genomströmmades av sydliga och sydostliga ströi~
nmgar. Denna skiljelinje mellan de varma och kalla luft

Inassorna försköt sig under dagens lopp ostvart, till en början 
Ulera l l" t d k ' .. .. 
l . 

1arm os oc sa att den framsta kalluftsvamren rik-
Igt tlt> ~ 

uppblandades m ed regnskurar. Omkring kl. 1100 hade· 
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kalluften nått vVeser. Kl. 1130 passerade kalluften Hamburg 

med för denna typiska företeelser. Vinden ökade plötsligt 

f rån 6 till 12 sekundmeter, samt kantrade från syd till syd

Yäst under plötsliga barometerförändringar. Samtidigt iuföUo 

regnbyar i Hamburg, vilka fortsatte med avbrott till kl. 1500. 

Den största i Hamburg uppmätta vindstyrkan var 16 sekund

meter. Företeelsen hade alltså även i Hamburg en harmlös 

a lldaglig karaktär. 
För den vidare utvecklingen blevo följande omständig

heter utslagsgivande: Genom att varmt väder r ådde i omradct 

för den varma sydostströmningen under det att den töckniga 

regnbemängda himmeln i västra kalluftsområdet dämpade de 

värmande strålarna och höll tillbaka den dagliga temperatur

stegringen, så m ås te elen starkaste solutstrålningen vid mid

dagstiden komma temperaturmotsättningen mellan ost- och 

västtyskland att växa, och temperaturmotsättningar äro de 

primära energikällorna vid all väderleksföränclring. 

Allt eftersom dagen framskred förstärktes energicn i at

mosfären och skapade t ill slut de vålelsamma krafterna över 

Ostersjön som skulle bliva så olycksbringande. Redan i Tra

Yemuncle, som passerades av kallfronten kl. l 300, hade kraf

terna vuxit. Vindstyrkan var där 15 sekundmeter m ed tid

visa byar av 21 sekundmeters hastighet. Kartan kl. 1400 vi

sade över västra Östersjön och angränsande land temperatur

skillnader som ytters t sällan förekomma. Sålunda hade 

\Varnemiinde inom sydvindsområdet 27°, Travemiinde inom 

sydvästområdet 19°, Mirow i Mecklenburgska sjöområdet 27° 

och Lenzen a. el. Elbe 18° C. Alltså inom ett område på 

80 a 90 km . avst:1ncl en tctnperaturskillnacl på 8 a 9° C. Den 

inträngande kalla luften hade utvecklat sig till en riktig kall

front, som kl. 1400 räckte fr ån Blaavandshuk på Danlllarks 

västkust över Flensburg, Fehmarn, Schwerin och ~1ccklen

burgska sjön ända till Havel. 
Marinens underrättelsestation i Marienleuchte på Fehmarn 

varnade kl. 1400 den tyska flygväderlekstjänsten för en od· 

dersfront från sydväst. Samtidigt sprang elen hittills radan~~ 
~ydostvinclen plötsligt över på sydväst. Synoptiska kar tan fot 
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kl. 1400 visar fronten med språnget från sydost till sydväst 

·ust över Fehmarnbelt. Här verkar landforma tionen förstär

~ande , så att elen västliga vinden tvingas in i en sluss m ellan 

f ebmarn och Laaland och framkallar en lokal stegring av 

vinden , ett fenomen vilket är bekant både för sjöfarande och 

flv c:rbåtsförarc. På detta sätt kunde frontens omkastning den 
" o 

26 juli i vattenförträngningen melhm Fehmarn och Laaland 

framkalla förhärjande verkningar för vilka Niobc föll offcn. 

Av ovanstående framgår alltså det vetenskapliga klarläg

ganclet av väderleken den ödesdigra dagen. E n tysk amiral 

har framkastat en annan teori, som dock lå ler sig kombinera 

med vad förut anförts . Han anser a tt ett slags vertikal by 

snett ovanifrån träffat den så gott som stillaliggande Niobe 

med sådan oerhörd kraft att hon bringats att kantra, en by 

med sådan kraft a tt säkerligen intet annat segelfartyg kunnat 

motstå densamma. Hade byn varit horisontal så skulle tryc

ket minskats allt efter fartyget krängde och Niobe h ade möj

lighet att kränga ända till 7 4 ° innan kantringsrisk uppstod. 

Teorin om den vertikala eller nästan vertikala byn låter sig 

ganska väl förena m ed vad Deutsche Seewarte anför om vind

slussen i F ehmarnbelt samtidigt som den hastiga vindkant

ringen inträffade. 
Vare sig en komm ande krigsrätt kan utröna orsaken el

ler ej, så står dock r edan nu klart att Niobe råkade ut för ett 

utslag av elementernus raseri , som är ytterst sällsynt i våra 

far va ttcn, samt att fartygschefen vid byns ann alkande vid

tagit dc åtgärder som säkerligen varje annan befälhavare i 

hans ställe skulle h a vidtagit. 

Niobe bärgades sedermera av tyska marinen och dc om

komna hcgrovos und er stor anslutning på marinens kyrkogård 

i IGel , eller i h emorten. Ett flertal lik hade dock bortspolats 

och kunde ej a nträffas . 

En synnerligen svår förlust har träffat den tyska mari

nen, men modet h ar ej n edslagits. Tanken att anskaffa en 

ersättning för Niobe har redan tagit fart och tyska Flottenve

rein h ar igångsatt med en insamling för delta ändam ål. 

Tidskrift Sjöväsende t . 40 ---
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Årsberättelse i Reglementen och Förvaltning. 
Avgiven av ledamoten 1-'0n Arbin. 

En årsberättelse bör ju icke komma till för sin egen skull 
utan med syfte att bliva till nytta och i bästa fall även till 
nöje genom redogörelse "för vad anmärkningsvärt, som sig 
tilldragit». Det är emellertid säkert, att en årsberättrlse i 
reglementen och förvaltning sällan kan bereda något nö j<', då 
den varken kan föra läsaren och åhöraren ut till frisk a fläk
tar på havet eller skänka någon grund att bygga luftslott el
ler andra lockande byggnader på. För dem, som genom sin 
tjänst haft möjligbet att närmare studera under årens lopp 
utkomna reglementen, författningar o. dyl., torde en :lrsherät
telse, vilken kommer såsom ett »amen>> vid periodens slut va
ra av föga nytta. En förhoppning återstår blott, och det är 
den, att vad som relateras kan bliva till något gagn för dem, 
som av olika skäl varit hindrade att noggrannare föl ja vad 
som timat i reglementsväg, och för dem, som i en frmntid 
önska konstatera vad sig i facket tilldragit under tiden l april 
1930- 31 mars 1931. 

Främmande marmer. 

Vad utlandet först angår, synes intet av intresse för den 
här föreliggande årsberättelsen vara att påvisa utöver de upp
gifter, som lämnats eller de hänvisningar som gjorts uti de 
>: meddelanden angående främmande mariner » och de redo-
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oörelser för »innehållet i åtskilliga marina och krigsveten
~kapliga tidskrifter» , vilka under de senast förflutna åren va
rit intagna Sällskapets tidskrift. 

Reglemente för marinen (RM). 

År 1931 blev ett märkesår i reglementsavseende, enär det 
länge väntade och livligt omdebatterade, s. k . nya reglemen
ret för marinen efter mycken födslovånda såg dagens ljus i 
fonn av tre ganska välskapade trillingar, nämligen del I, del 

II och III. 

Del 1. Flottan (RM 1). 

A. Organisation och tjänstgöringsföreskrifter. 

B. Förvaltning, hälso- och sjukvård. 

Beträffande första delen av reglementet, RM I, som med 
sina båda hälfter A och B fastställdes den 24 april 1931, h ar 
redogörelse tidigare lämnats genom Tidskrift i Sjöväsende, i 
vars 5:e och 6:e häften år 1931 tvenne välkända och högt 
aktade författare tagit till orda i oriC'nterande syfte. Liksom 
vid orientering i allmänhet förekom i sagda redogörelser även 
resonnem aug angående de valda vägarnas lämplighet. Näm n
da uppsatser och diskussionerna författarna emellan torde 
tillsvidare få utgöra svar på frågor rörande del I, som varit 
gällande fr. o. m . den l juli 1931. Man motser emellertid f. n. 
med en viss längtan det utlovade r egis tret till R~1I I och den 
likaledes i utsikt ställda »marinens författningssamling», utan 
vilka reglementsdelen orsakar en del bekymmer , åtminstone 
för de lägre befattningshavare, som utöva sin tjä ~:st i periferien . 

Del. II. Flottan (RM II). 

sjötjänstgöringen. 

Reglementsdelen, som fastställdes den 2 oktober l 931 och 
som trädde i kraft den l november sama år , är uppdelad på 



- 574-

två avdelningar, nämligen Avd. I. Tjänstgöringsföreskrifter 

kap. 1- 19, och Avd. II. Förvaltningsföreskrifter, kap. 20- 23' 

vartill konuner »Övergående stadganden )) i kap. 24 samt bi ~ 

lagor och formulär. 

Uppställningen ävensom kapitelindelningen synes iinda

målsenlig. Man fäster sig särskilt vid kapitlen rörande 

)) Tjänsten ombord )), )) Särskilda föreskrifter beträffande per

wnalem och )) Expedilionstjänsh. Mot den typografiska ut

styrseln synes intet vara att erinra. 

Nyheterna äro icke av omstörtande natur, viikel mas le 

anses vara en fördel för dem., som hålla mera på evolution än 

revolution. 

Några ändringar i förhållande till förut gällande R\f II 

framhålles i det följande. 

Kap. 1. Fartygen. Fartygens indelning i klasser ha, 

borttagits, såsom varande otidsenlig och obehövlig. 

Kap . 2. Bej"äl. De olika bej'älhauama äro defi nierade, 

varvid bestämd gräns uppdragits mellan sjöstyrkebefällwunre, 

som lyder omedelbart under Konungen och j'örbandschej' , som 

lyder under annan befälhavare. 

Vid överlämnande av befälet (.iiimlikt § 5, mom., 3) bör, 

med hänsyn till eventuell vikariatsersättning, hänvisning jäm

väl göras till del I (§ 35, mom. 6) . 

Kap. 3. Floggor och befälstecb:n m. m. Flaggan be

höver icke hissas vid annat än främmrmde örlogsfartygs an

komst till eller avgång från ankarplats. 

Flagga skall föras av bemannad båt, likson1. förut , a sön

och helgdagar m. m. , av båt under segel dock enligt n•der

hörande befälhavares bestämmande. Flagga föres i alltniin

het icke i båt, då den uteslutande användes för gods- ell er va

rutransport el. dyl. Drottning och Kronprinsessa föra icke 

längre kungl. vimpel, utan endast kungl. flagga. När ku ngl. 

flagga föres, skola som. förut andra teck en vara nedhalade, 

men må örlogsstandert och h ögre befälstecken därvid fly ttas 

till annat underlydande fartyg. 
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Försvarsministerns flagga är befälstecken endast då han 

utövar befälet över marinen. I annat fall föres samtidigt med 

chefens för försvarsdepartementet flagga jämväl ordinarie be

fälstecken. 

Beträffande förandet av flaggmans flagga och örlogsstan

dert är den 'förutvarande särbestämmelsen om förandel å 

fartyg )) å vilket han i tjänsten färdas )) begränsad till fartyg , 

»som är ställt till hans förfogande och å vilket han är em

barkerad )) . 

Örlogsvimpel föres som befälstecken jämväl av avdel

nings-, f1ottilj- och divisionschefer av lägre grad än kommen

dör; de förutvarande avdelningschefs-, flotbljchefs- och divi

sionschefstecknen hava alltså återinförts såsom icke befäls

teck en. 

Örlogsgaljadeten har erhållit ett gult fält närmast stången. 

Hissas tillfälligtvis högre befälstecken , må lägre, om det 

är flagga eller standert, flyttas till annat underlydande fartyg. 

I delta kapitel ha införts bestämmelser om befälslantern.:Jr, 

ett nytt namn för våra positionslantc::·rnor . 

Kop. 4. Honnör. I honnörskapitlet äro jämväl intagna 

föreskrifterna om salut från flottans fartyg. Det s. k. salut

reglementet finnes alltså ej längre; den del av detsamma, som 

avsåg salut från rikets fästningar, är utfärdad som särskild 

g. o. och intagen som bilaga till r eglementets del III A. 

Honnör med muskätteri är borttagen vid ankomst till 

eller avgång från fartyg för deltagande i samkväm eller för 

annan orsak av uppenbart privat karaktär. 

Sedan order om mobilisering :utfärdats , må .inskränk

ningar beträffande salut och övrig honnör anbefallas . 

Vid otjänlig väderlek må i stället för stor flaggning liten 

flaggning användas. 

Leverop för kungl. person m. fl. utbringas för den person 

honnören gäller, t. ex. )) Leve Prinsen ». 

.. Honnör med muskätteri och appeller gives för chefen för 

f?rsvarsdepartementet endast då han utövar befälet över ma

l"lllen. 
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Beträffande officerares och vederlikas uppställning vid 

fallrepet vid honnör har föreskrivits , att den honnörsberiitti. 

gade mottages vid fallrepet av fartygschefen och sek onden, 

mrjämte övriga officerare och vederlikar stå ordnade efter 

ljänsteställning, varvid den till tjänsteställning främste tager 

plats n~irmast fallrepet. 

Hälsning av beväpnad post göres med »vid axel geYiir >, _ 

De tillfällen då hälsning med »giv akb på trossbotlen sbl! 

äga rum, äro något reducerade. 

Vid hissande av utländskt statsÖYerhuvuds m. fL flagga, 

förbliva befäls- m. fL tecken blåsande. 

Vid hälsning med örlogsflaggan sii.nkes denna till omkring 

en tredjedel av den normala höjden nedifrån. 

Honnörsbestämmelserna äro sammanförda i en »Honnörs

tablå». 
salutpliktiga äro pansarskepp och kryssare av minst 2,000 

tons deplacement. Hastigheten vid vanlig salut är ökad , fm1 

sekunders uppehåll mellan skotten. Saintskyldighet vid Ji'fS

sage av salutstation förefinnes ej längre, därest ej särski lda 

omständigheter därtill föranleda. Föreskrifterna angående 

sorgsalut äro ändrade. salutbestämmelserna äro ;Samman

förda i en »Saluttablå». 

Rap. 5. Besök i tjänsten . Beträffande detta l"api lel ä r 

intet särskilt att framhålla . 

/(ap. 6. Befäl vid srcmmanträflonde. Vad dessa bestäm

melser angår, bör iakttagas, att äldste befälhaavres åliggan

den i avseende å ordningens upprätthållande m. m. ä ro in

rymda under kap. 7. 

Kap. 7. Befälhavare. I detta kapitel är sammanfört det 

huvudsakliga i gamla kap. 7, 8 och ~l om högste befälha,are 

över flotta , eskader- , avdelnings- , flottilj- och divisionschef. 

I RM II/ 1931 ävensom i nutida g. o. användas såv~il hr· 

nämningarna eskaderchef, avdelningschef, flottiljchef och di

visionschef som uttrycken chef för NN -eskadern, chef för NN

avdelningen o. s. v. , varvid de förstnämnda benämningarna, 

vilka komma till användning tiven vid tilltal, brukas n iir sjö· 
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styrkan (förbandet) eller dess art (namn) icke sam.tidigt be

höver angivas. 

De förut på särskild g. o. m eddelade bestämmelserna om 

rätt att medtaga passagerare finnas intagna i kap. 7. De ti

digare föreskrifterna om postgöring på torped-, vedett- och 

ubåtar hava till största delen utgått och bestämmanderätten 

härvidlag lagts hos resp. divisionschefer. 

Särskilda b estämmelser för chef för flygavdelning återfin

nas uti kapitlet. 

I<ap. 8. Stab. Begreppet »stab » är utökat att omfatta 

all personal, som är kommenderad ombord för tjänstgöring 

hos befälhavaren, således även expeditionspersonal, signal

och ekonomiperson al m. fl. Nya benämningar för stabsper

sonal äro införda, varvid för sjöstyrkebefälhavares stab bibe

hållits »flaggadjutant» , »stabsingenjör » o. s. v. , medan för

bandschefs stabspersonal benämnts eskaderadjutant resp. a v

delningsingenjör, flottiljin~endent, ·divisionsläkare o . s. v. 

Kap. 9. Tjänsten ombord. Bestämmelserna om inmönst

ring och avmönstring äro nya och månadsmönstringarna ha 

försvunnit. 

Civilmilitär tjänsteman kan även beordras tjänstgöra så-

som divisionsofficer. . 

Föreskrifterna om vaktgöring under halv stridsberedskap 

hava utgått ur reglementet. 

l detta kapitel återfinnas »order till ror och maskintele

grafen, vilka föreskrifter varit intagna såsom bilaga till gamla 

reglementet. 

Kap. 1 O. Särskilda föreskrifter beträffande personalen

De här införda bestämmelserna om tjänstledighet och permis

sion äro formulerade i anslutning till motsvarande föreskrifter 

i del I. Uppmärksammas bör, att om bestämmelser för per

missionstidens längd icke äro utfärdade eller meddelade, per

missionstiden för alla anses tilländalupen kl. 2400. 

Kap. 11. E x peclitionst.iänst. 

straffrapport insändes årligen i januari och vid expeditio

nens slut, u t drag ur straffjournalen för officerare och vederli-
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kar insändas i förekommande fall , allt i överensstämmelse llled 
föreskrifterna i del I. Personalförteckningar och uppgift (ge
neraluppgift) å bemanningen skola ej vidare avgivas ; veder. 
börande befälhavare naturligtvis obetaget att anbefalla in liiJn. 
nande av personalförteckningar, då sä anses erforderligt. I 
sammanhang härmed bör observeras, att å dagrapportens bak. 
sida skall införas anteckningar enligt vederbörande sjöstyrke
befälhavares bestämmande. 

]{ap. 12. Särskilda bcstämmciser för fartygschef . 
Fartygsingenjören kan beordras fullgöra skyddsofficers 

åligganden. 

Fartygsintendenten, vilken enligt vad nedan anföres ej 
längre handhaver förrådsuppbörden, som övertagits av för
rådsuppbördsmannen, tjänstgör i regel såsom proviantofficcr. 

Särskilda bestämmelser för chef å depåfartyg (för ubåtar 
resp. flygförband) finnas intagna i en särskild paragraf. 

Kap. 1 .'J. Sekond. Är icke mycket förändrat. 
Kap. 14. Kommenderad officer. Vakthavande officer 

skall bestyrka loggboken med sin namnunderskrift, ej med 
endast initialer. _VO åligger icke längre att till fartygschefen 
anmäla flaggans hissande och nedhalande. 

I bestämmelserna för vaktens 2. officer utsäges att, då 
denne förrättar kvarterschefstjänst, detta sker med full :m 
svarsskyldighet. 

Detaljerna hava erhållit namn i stället för nummer ; den 
nuvarande 5. detal jen benämnes t. ex. ingenjördetaljen. 

I paragrafen, som rör divisionsofficer, föreskrives , att lik
vidlistorna skola bifogas fartygets redogörelse. 

Kap. 15. Civilmilitär och civil tjiinstemcm. 
Fartygsintendent har ålagts att ägna särskild uppmörk

samhet åt spisordningens tillämpning m. m. samt givits befo
genhet att meddela kökspersonalen erforderliga föreskrif ter i 
samband härmed. 

För övervakande av förrådsuppbördsmannens handha van·· 
de av förrådsuppbörden har fartygsintendenten skyldigh et a tt 
verkställa vissa inspektioner och inventeringar. 
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]{ap . 16. Underofficer. 
Uppbördskonstapeln benämnes Artilleriuppbörclsman. En 

bestämmelse finn es om ar tilleriupphördsm.ans skyldighet, då 
salut slmll givas , ansvara för att vederbörlig ammunition är 
undersökt och upplangad. 

Tillsynen över ankaren och ankarkättingar åligger nume
ra uppbördstimmermannen, till vars uppbörd ankaren och 
kättingar höra. Av motsvarande skäl har tillsynen över liv
bojen ålagts uppbördsskepparen i st. f. artilleriuppbördsman

nen. 
Uppbördsstyrman benämnes Navigeringsuppbördsman; 

styrmansuppbörden benämnes ncwigeringszzppbörclen. 
F öreskrift har intagits, att å segelfartyg uppbördstimmer

man minst en gång om dagen skall undersöka vattenhöjden 
i fartyget . 

Begreppet >> redogörare >> har inskränkts till att uteslutande 
avse upphörelsman för penninguppbörd (kassa) . Den förutv a
rande redogöraren och >> förrådskonstapeln >> äro så att säga 
sammanslagna till >> förrådsuppbördsman >>, vilken är uppbörds 
man för förrådsuppbörden och, då fartygsintendent icke fin
nes, i de flesta fall t illika redogörare. 

I detta kapitel finnas även intagna batteristyrmans ålig
ganden . 

I bestämmelserna. för skaffningsunderofficer finner man, 
att det förutvarande uttrycket >> färsk >> proviant (färskt kött 
och bröd, färsk fisk , mjölk, färska grönsaker) har ersatts med 
»proviantartiklar, avsedda för omedelbar utspisning >>, för vil
kas mottagande särskilda föreskrifter gälla. 

Vad angår bestämmelserna för divisionsunderofficer är 
att märka, hurusom det numera åligger dylik underofficer att 
för underställt manskap från vederbörande uppbördsman rek
virera handvapen, kojer, mössband samt övriga effekter, som. 
tilldelas manskapet till personligt bruk, ävensom att före av
mönstringen eller avpollettering av manskap återlämna vad 
som sålunda rekvirerats. 
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Kap . 17 handlar om kadetter m . fl. 

I<ap. 18. Manskap i viss tjänst eller m ed vissa be fa tt. 
ningar. 

Endast trossbottens· och batterikorpraler äro numera 
skeppskorpraler. 

I ett särskilt moment ha riktares åligganden införts och 
i ett annat lämnas bestämmelser om signal- och radioperso

nals lys lnaclsplikt. 
Kap. 19. Mässordning m. m. är i huvudsak Ö\'CTl' llS 

.'>tämmande med hittills gällande förskrifter , men kapilkl har 
något omredigerats i anslutning till nuvarande avlöningshe

stiimmelser. 
Vid gunrumsbord skall sekonden och i hans från var o den 

till tjänsteställning främste av 1\1ässens medlemmar övervaka 
att en passande umgängeslon iakllages. 

Utdelning under expeditionens for tgång av förefintl ig be
hållning medgives icke annat än till avgående mässm ecl ll' l11. 

J( n p. 20. Förvaltningstjänstens organisation. 
Bestämmelserna i detta kapitel, som sakna motsvari ghet 

i 1909 års reglemente, avse att giva stadga åt formerna för 
förvaltningstjänstens handläggning ombord. UppmLirksam
mas bör skiljaktigheten beträffande handläggningen av k assa
iirenden och övriga förvaltningsärenden. 

Här föreskrives om beslutanderätt i förvaltningsärenden 
samt om beredning och föredragning av dylika ärenden. Före
dragningsskyldighet är ålagd ingenjör, intendent och läkare, 
var för sitt verksamhetsområde. Befälhavaren fattar dock en
sam beslut. divisionsansvar och reservationsrätt förekolllmer 

icke. 
Kap. 21- E assoväsendet ombord å flottans farty g. 
Här gälla i huvudsak samma föreskrifter som för nill·va

rande, ehuru de sammanförts till ett särskilt kapitel och i viss 

mån moderniserats. 
De övervakande myndigheterna äro särskilt angivna. Un

der sjöstyrkebefälhavare och förbandschefer utöva vedPrbÖ
rande stabs- och förbandsintendenter inseendet och kontrollen 
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över kassaväsendet vid de under vederbörande befälhavare ly
dande staber och fartyg. Den närmaste uppsikten över far
tygs kassa utövas av fartygschefen. Det bör uppmärksam· 
J11US , att befälhavare, som utövar närmaste uppsikten över 
kassa, bl. a. skall lämna vissa uppgifter till bank och postan
stalt angående de personer ombord, som hava befogenheter i 
fråga om undertecknande av kassans checker samt utkvitte

rande av värdeförsändelser m. m. 
Kassaväsendet ombord handha..-es närmast av en redogö

rare för varje kassa. Redogöraren är sålunda tillika uppbörds
man för penninguppbörden. Vilka som äro redogörare för 
olika kassor angives även. Beslut i kassaärende meddelas av 

redogöraren. 
Den som för utbetalning av avlöning erhållit kontanta 

medel, skall, om ej omedelbar utbetalning äger rum, deponera 
dem i fartygets kassa, såvitt han icke kan bereda desamma 

fullt tryggad förvaring. 
Inventering av kassa skall förrättas minst en gång i varje 

period om tre månader av sjöstyrkebefälhavare (flaggkapten) 
eller förbandschef. Härutöver skall kassa inventeras, förut
om vid ombyte av befälhavare eller redogörare, månatligen 
av den , sou1 har närmaste uppsikt över kassan, dock att så
dan inventering av kassa , där befälhavaren själv är redogö
rare, skall verkställas av närmast högre befälhavare. 

Kap. 22. Personalens förmäner under sjötjänstgöring. 
Kadetternas m. fl. landgångspenningar hava höjts från 

15 till 25 öre. 
InneståPnde portioner för flaggkorpraler m. fl. må FC 

bestämma till det antal, som närmast motsvarar en tredjedel 

av hela antalet portioner för denna personal. 
Vid tjänstledighet utöver två d<'.1gar må under den tid 

oavkortad avlöning utgår skeppsportion under högst 14 dagar 
i en följd innestå för stammanskap, som åtnjuter portion in 
natura. 

Beträffande ubåt gäller, att om. bespisning icke kan äga 
tum å depåfartyget proviant skall medföras för utspisning 
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ombord å ubåten enligt spisordnin g för friska. Om därvid av 
särskild anledning denna spisordning icke k an tillämpas, ln å 
enligt vederbör ande befälhavares bestämmande särskild spis
ordning tillämpas eller ock bespisning ske å annat fartyg. 

Vid bespisning från mäss av tillfälligt embarkerad per .. 
sonal utgår för dag, varunder fullständig bespisning eJ agt 
rum, halv ersättning för middagsmåltid och fjäreledels ersii tt
ning för var och en av högst två övriga måltider. 

Förutsättningen för åtnjutande av de i sjötjänstgörings
reglementet fastställda förmånerna vid sjukelom har närm are 
klarlagts därigenom att den paragraf, som avhandlar dessa 
förmåner , försetts med följande inledn ing: >>Den, som in sjuk
nar under sjötjänstgöring erhåller fri sjukvård till elen om
fattning etc. » 

Vid t jänsteuppdrag utom. fartyget inom riket må viss er
sättning utgå jämväl vid vistelse å egen förläggningsort. 

Kap. 23. Uppbörder och förråd samt upphandlingar , be
siktningar, inv enteringar och undersökningar m . m . ombord: 

Uppbördsmannaskapet för förrådsuppbörden har, som ti
digare nämnts, överförts från fartygsintendenten till förråds
uppbördsmannen. Fartygets förråd av kol, ved och m askin
olja (bränn- och smörjolja) bildar maskinutredningsuppbör
den och omhänderhaves av uppbördsmaskinisten som upp
bördsman. 

Ersättning för skada å enskild egendom må självständig 
befälhavare låta under vissa förutsättningar utbetala till smn
manlagt belopp, ej överstigande 500 kronor . 

Möter hinder för . redovisning inom stadgael tid . m~t ut
sträckning därav medgivas på ansökan, som genom sta tions
befälhavaren vid den örlogsstation, där fartyget avmönstrar , 
insändes till marinförvaltningen för avgörande. 

]{ap . 24 . Övergående stadganden. 
Dessa övergångsbestämmelser gälla underofficer av 3. gra

den och underofficerskorprat 
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Bilagorna 

Till reglementet har fogats sex bilagor, vilka emellertid 
utgöra fris tående nådiga brev och generalorder. Liksom i del 
I förekommer på grund härav icke n ågra hänvisningar till bi

lagorna i själva reglementstexten. 

Bilagorna äro: 

Bil. l . 
Bil. 2. 

Bil. 3. 

Bil. 4. 
Bil. 5. 

Bil. 6. 

Föreskri fter för stationär sjöstyrka m. m . 
Bestämmelser cmgående besliftningslistor m . m. för 

övningsbemannade fartyg m. fl. 
Föreskrifter j'ör j'ömnde av krigsdagbok och strids

rapport. 
Spisordn ing för friska å t iolfems fartyg . 
Spiso rdning att tillämpas å ubåt, som uppträder skild 
från depåfart yget . 
Spisordning fö r sjuka å flottans fartyg . 

I bilagor na intagna bestämmelser överensstämma i huvud
sak m ed motsvarande nu gällande föreskrifter , dock med un
dantag för bil. 3, som omfattar dc nya bestämmelserna rö
rande k r igsdagbok och slridsrapport. 

Formulären . 

F ormulärens antal har nedbringats till två. Erforderliga 
ekonomiska formulär avses fastställas av marinförvallningen , 
övriga nödvändiga formulär a v vederbörande sjöstyrkebcfäl
havare. 

J ämlikt den generalorder, · som fastställer reglementets 
kommandoföreskrifter, skola hittillsvarande formuliir tillsvi
dare användas och tryckning av nya formulär endast äga rum, 

då så bliver erforderligt. 

F orm. l. Dagrapport. Formuläret överensstämmer 
stort sett med förutvarande. 

Form. 2. Bestämmelser för loggboks förande. 
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De m eteorologiska föreskrifterna ha n ågot utökats och 

själva formuläret har i viss mån ändrats. 

Register. 

Till denna reglem entsdel har fogats ett register, inbundet 

tillsammans m ed övriga texten , varigenom denna del fördel

aktigt skiljer sig från del I. 
(Forts. ) 
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Innehåll i åtskilliga maritima och krigsveten
skapliga tidskrifter. 

(Forts. från h. 9, sid. 538.) 

Disciplin m. m. 

Naval discipline. Paymaster-Captain H. Murray. R. U. S. I. maj 

n:r 506, s. 265. F örr byggdes disciplinen på rädsla för kroppslig 

aga. Numera måste den byggas på att respekt föreligger mot 

förmän . . För att detta skall möjliggöras fordras av officerarna 

att fö:rm än respekteras och dessutom att officerarna hållas om 

ryggen av >>the Administrat ion>>. I detta sammanhang påpe

kas nytt an av att i möj ligaste mån bibehålla gamla traditioner. 

Kustar t illeriet. 

Kustartilleriets betydelse för Sveriges försva r. Svensk Kustartilleri

tidskr if t n:r 1, s. 19. Efter en kortare allmän orientering, be· 

handlar förf. ämnet under följamle rubriker: 

A. Skydd mot invasion. 
B. Skyddande·t av landets ekonomiska liv. 

C. Sanktionsingripande. 

D. NeutralitetsJ'örsvar. 

II. Det omedelbara kustförsvarets närmare omfattning 

och gestaltning. 

A. Permanenta försvars::mo1 dningar. 

B. Tillfäll i g a spärrar. 

:Flygyap net, di verse. 

Erfarenheter från en kommen dering till flygvar,,wt. D. F. Bengtsson. 

A. T. 1.-2. häftet, sid. 1-23. Författaren, som tillhör artille

rist a ben redogör för sina erfarenheter från en 4 månaders ut-
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bildning vid flygvapnet. Kursen hade bl. a. till ändam ~11 att 
bereda deltagarna möjlighet att avlägga prov såsom f lygspa. 
nare. Omfattar följande avsnitt : 

L flygspaning. 
2. flygfotografe ring. 
3. artill erifl ygning. 

Leder och hamnar. 

Förslag till Flintrännans fördjupning. Väg- och va tte nbyggn ntl~siv. 
relsens utredning. Svensk Flagg n:r 17 april r32, s. 6. S.1öko~t 
bifogat, utvisande elen ny a f a rl edss treckning n i FlinträJtn an. 

Utländsk sjökrigshistoria. 

Robert Bl a k e, Gener al and Ad mir al. Col onel R I-J. B0adon. R U. 
S. I. fehr. /32 n :r 305, s. 124. His torisk be rätte lse med Iranihål
lande av att denne Engl and store sjöhjälte icke är t ill r ä<·kl igt 
känd och uppskattad. 

Utländsk lirigshistol'ia. 

Th e study of war by junior officers. Major J. K. :Mc Nair. R. lJ. S. 
I. m a j/32 n:r 506, s. 244. Många llltressanta synpunkte r p:'t hu
ru dc yngre officerarnas studier höra planläggas och bedril·as. 

Världslnigets historia. 

V olkskriPg-\'olksgcmeinschaH. Dr. E. Jii ge r. M. R april- mnj/32, 
s. 147-55; 193- 200. En unel ersöknin g med ledning av l'l' laren· 
hd C' rn a f rån världskriget betr>iffancle det moderna krigets in
VO J knn pil e tt folks sammanhållning oclt öden i övrigt. Påpe
k ar sa mm anhanget mellan sociala frl;gor och folkgem ensl;apr a. 
H& r fo lkc' t l'lt inböreles förtroe nclP blir uthålLigheten ,:ö rre 
oc h cl äri ligger grunden till seger. St aten skall var a di sy· 
si c> m av kt·al:te r ej ~C- n bild av g run dsatser. Kraftig politi sk Jrd· 
n ing >ir av avgöran de· betyde lse unde r ett kri g. Bn verk lig le· 
dare prfo rdr as. Läsvärd arti kel. 

Tysk l anti. 

]) i (' l;a iserlich c 1\l::t rinP 1876-80 in ib0r o-amcrikanischcm Gcwiissl'l' Jl · 
P rof. D r. Ot t mar F ec l1t, Freibur g i Dr. M:. R ju ni/32, s. ~ws-74 · 
Redogörelse fö r tysk a m ar inens öclPn i il rågaYarancle fa n :Jticn 
merl st öLl av dokum ent i >> ..ii a r inearc:hin. 
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Germany of to-day. R U. S. I. f ebr. /32 n:r 505, s. 145. En träffande 
och välinitierad skildring av tillståndet i Tyskland. 

Von Sinn och Zweck der Wehrmacht. Oberleutnant zur See Kupfer. 
M. R. juni/32, s. 242~54. En analys av det yttre försvarets vä
sen och ändamål med särskild hiinsyn till pacifismen och dess 
yttringar i Tyskland. Mycket läavä.rd artikel och rekommen
deras särskild för de obotfärdiga pacifisterna. 

Norge. 

Vebnet makts inflytelse på Norges mellcmfolkelige stilling gjennem 
tidnene. Kaptainen i norske marinen Chr. Meyer. Fören. Nor
ges sjöförsvars skrifte r n :r 3/32. Förf attaren uppdelar ämnet 

fö ljande avsnitt: 

L Den vebnecle makts mellernfolkelige funksjon. 
IL N or ges mellemfolkelige stilling in n til Kalmar krigen. 

III. Sverige kiler sig fram meJlem Norge och Danmarie 
IV. Grunnlaget för Norges adskillelse fra Danmark dan

ner sig. 
V. Norges frihetskamp sicle n 1808. 

Teoretiske betraktninger over vilke fart~• j styper bar ingå i Norges 
sjaforsvar. O. Alfsa. N. T. S. maj/32. En intressant studie 
som visar den civiles syn på såväl frågan angående sjöförsvarets 
uppgift samt lämpliga fartygstyper. Atföljes av nedanstäende 
tabeller. 

T ab. 
)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

r. 
II. 

III. 
IV. 

Sjögående pansarskepp 8,000 ton. 
Sjögående pansarskepp 6,500 ton. 
Kustpansarskepp 5,000 ton. 
Lätt kryssa re 3,200 ton. 

V. Anti-jagare 2,000 ton. 
VI. Torpeclkanonbå t 1,200 ton. 

>> VII. Exempel på vad vi efter nuvarande anskaff· 
ningskostnader kan få för 6 mill. kronor per år 
under 25 år. Mycket läsvärd artikel. 

England. 

British shipping, Th e present situation. Sir N. A. Lesli e. R U. S. I. 
febr./32 n:r 505. Belyser det nuvarande betryckta läget inom 
sjöfarten. Föd. förutspår att många av de nu upplagda farty-

E gen icke vidare komma att tagas i bruk. 
atly naval punishments. Lienterrant H. E. Dow, U. S. Naval Re

serve. Proc. febr. /32, s. 259-60. En redogörelse för bestraff-
Tidskrift i Sjöväsendet. 41 
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ningsmetoderna inom engelska flottan för 150 år sedan. Ti
derna förändras. 

The British Navy in South Africa. V/. L. Speight. R. U. S. I. ma j/32 
n:r 506, s. 373. Historik över engelska sjöstridskrafters verk. 
samhet i Syd-Afrika ävensom över basernas utveckling . 

Flying boats and the war at Sea. Zetes. R. U. S. I. maj /32 n: r 006, 
s. ·323. Anknyter till artikel i för egående n:r av R. U. S. I. 
Förf. är icke belåten med förhållandena inom engelska Jl ~·g
vapnet. The Fleet Air Arm bör ±örse·s med tillräckligt antal 
flygbåtar. D essa äro lika oumbärliga för flottan som kr)·ssa-
re, jagare och ubåtar. 

The gol den moment. R. U. S. I. maj/32 n :r 506, s. 233. 1ntreRsant 
artikel, som. belyser vilken roll utnyttjandet av »the golelen mo
ment» spelat för många av Englands störste sjöhjältars k arrili r. 

Japan. 

Grundlagen der japanischen Ausdehnungcspolitik. Dr. :M:anfrr<l Srll. 
M. R. juni/32, s. 254-57. Redogörelse• för det moderna .1 ap ans 
expansion. Omfattar följande huvudavsnitt: 

I. Folklntshållning och utbredning. 
II. Expansion med fördelade roller. J apans sjömakt och 

stormakts ställning. Artikeln förtydligas av t\Pnne 
skisser. Läsvärd artikel. 
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Utdrag ur kungjorda patentansökningar 
meddelade genom Th. Wawl'inskys Patentbyrå, StocldlOlm. 

=-
Datum l Diarie-t 

nummer 

6/8-32 3190/28 

18/8-32 194/31 

'25/8 - 32 4628/28 

1/9-32 4766/BO 

2856/30 

2902/30 

5632/29 

4960/29 

Uppfinningens art 

A \'tap_Jlningsanord n in g vid sjö:Jngmaskinc r. Lmdhol1nen-~ioiala, Göteborg. AB. 
llotc· rh a rt s lagve rktyg Jör avlägsnande av rnå

Jarl'ärg, pannsten. rost och liknande. J. C. 
van Al phcn , P. Haak och T. Leche lt, Am
sterdam. 

OppPn hå t med vi el sidorna lJef'l'n-'11' o· a l ft. . - - .., n U l. Ull1. 
Yacht- u. BoutswPrft Burmester m. b. H., 
Breuwn-Burg. 

Brännare :(ör flytande bränsle, GillJer t & Bar
ke r :hlanufilcturing Co., \\'est Springfield. 
A. F. S. 

Uppsäti.nin~sinr iiti ning för artilleripjäser med 
a~ordm:lg fö r ntt eliminera inflytandet av 
:J-uranclnngar i projektilen s utgångshastig

het. RltPinisch t' ).fctallwaaren- und Maschi
nenJabrik, Di.issPlclorf. 

Rikianordning fö r nrtill cripjiis, särskilt för fa r
tygspjäs, JJ1Pd genom farliga zo11 n 1· 1 ~ ' Jegrä n-
uncl nfaschincnJabrik, DLiSSPlclod. 
sa t r i ktområde . llhcini schc Meta llwaar cn-

Neclsla gsbrandrör, soJn är inställbart för att 
verka nwcl clll' r utan fö rdröjning. Jlhcini 
schr ).[pta llwaa ren - und :'IIa~ch in Pnfabrik 
Dussrlclorf. ' 

Sät.t vid fran:ställning av sprängkapslar, ladda 
dc m;c~ m[oi 'OpPntaervtri t. \V. K ;chbach och 
vV. :D nrclnch, Troisdori b/Köl n. 
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Datum nummer 
Uppfinningens art l Diarie-1 

1--------~------~------------------------------------
-------

8/9-32 1072/32 

2551{29 

5225/01 

15/9-32 3107/30 

412/29 

4714/30 

2994/31 

29/9-32 796/30 

l 3737/29 

Kraftförstärkare vid transmissionsanordningar. 

O. A. R. Lindgren, HenriksdaL 

Signalanordning med ljuselektrisk cell för sjö

och luttrafik Julius Pintsch A.G., Bt>rlin. 

Brandrör för roterande projektiler. E. IV. Brandt 

Paris. ' 

Anordning vid överhettare, bestående av paral

lella rör förbundna medelst återgångskrö

kar, försedda med utifrån åtkomliga and

öppningar. Babeock & Wilcox Ltd, London. 

Anordning vid eldstadsbryggor försedda m"d i 

desamma anordnade gaskanaler. M. Dcrc

wianko, Krakau. 

Anordning vid fartygsroder. Deutsche W edt 

A. G., Hamburg, och W. E. H. Schoh. Al

tona-Klein Flottbek, Tyskland. 

Mekaniskt tidrör för artilleriprojektiler. So

eieta Anonima Art m· o .J unghans F alJhrica 

D'Orologeria, Venedig. 

Anordning vid överhettare för vattenröräng-

pannor. AB. Götaverken, Göteborg. l 
Framdrivningsanordning för fartyg. J . De :J1:eo, 

London. 
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