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Raiderna mot St N azaire och
Dieppe i ny belysning.
Av Kaplen B. Stjernfell.

Knappt hade den slagna brittiska expeditionskåren
evak uerats över Kanalen HJ-10, förrän planer för offensiva
op er ationer i motsatt riktning bör j a de utarbetas i Eng-l and. Från trevande nålstingsoperatio ner gick utvecklingen successivt mot kombinera de för etag i större skala,
fö reb ådande den stora invasionens ankomst.
O e båda raiderna mot St N azaire och Dieppe den 28
mars respektive 10 augusti 1942 äro två av milstolparna
p å den na väg mot D -dagen 1944. I hög grad har andra
världskrigets skildrare fångats av det stoff, som de båda
för et agen i rikt mått erbjuda, och det kan synas som om
ämnet borde vara slutbehandlat. Den om.fattande litteraturen 11ppvisar emellertid här liksom i många andra fall
ett gemensamt drag, vilke t måste betraktas som mindre
önskvärt. E n dast den ena parten har kunnat komma tHI
tals. Grundkällan är de båda officiella, brittiska rapportern a, som nedskrevas så gott som omedelbart efter företagens utförande, och som. även av denna anledning lämna en del övrigt att önska.
Det bör därför vara av intresse att få händelserna
helysta m· den anfallna sidans synpunkt, vilket här nedau
sker genom clt inlägg av den tysk e f d vicCJamiralen
Friedrich Ruge. Denne var under 1942 chef för "Sicherung
\Vest" och förde befälet över de sjöstridskrafter, som voro
avd elade för minsvepnings-, bevaknings- och konvoj er ingsuppgifter j Frankrike och Belgien. Då besättningal"
och fartyg ur hans förb an d i stor utsträckning voro cnga-TiclskTi ft i S.iöväsendet.
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gerade vid båda tillfällena, besökte han kort därefter S t
Nazaire och Dieppe i syfte att studera händelserna På
ort och ställe och samtala 1ned dem som voro med. Han
var oekså närvarande vid den undersökning, som fäll-·
marskalk von Rundstedt gjorde dagen efter striden i St
N azaire. Rundsted t utfrågade personligen alla i ansv arig
ställning och redde ut sammanhanget på ett imponeran de
och ridderligt sätt utnn att söka efter den av överkom ..
mandat begärda syndabocken. Det visade sig, att n ågra
mindre organisatoriska fel och underlåtenhetssynder i
samverkan möjliggjort den engelska överraskningen.

Raid•n mot St. Nazaire den 28. mars 1942.
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De båda operationerna i stora drag.
Innan ordet överlämnades åt amiral Ruge, bör kanske
för sammanhangets sku ll erinras om bakgrunden till och
det allmänna förloppet av de brittiska anfallsföretagen.
Målsättningen för St Nazaireraiden var förstöran dc-t
av den stora torrdockan - Normandieslussen - , vilken
var den enda på Atlantkusten, som kunde taga emot jätteslagskeppet Tirpitz. Avsikten var också att genom demoleringen av övriga anläggningar om möjligt göra St
Nazaire obrukbart som uh:"ltsbas.
Kärnar i den brittiska sjöstyrkan kring vilken h ela
raidföretaget var uppbyggt, utgjordes av den f d amerikanska jagaren Campheltown. Det gamla örlogsfartyget
skulle p~l sin sista färd tjänstgöra son1 en väldig sprängladdad projektil avsedd att avlossas mot stora dockp orten
vid Normandieslussen. För detta speciella ändamål h ade
3.000 kg trotyl anbringats i jagarens förskepp , som de ssutom förslärkis med hctong. Omkring Campbeltown grupperade sig under överfärden ett par eskorterande j agn re
samt ett antal bestyckade motorbarkasser (Motor L aun ches), vilka medförde den deltagande cmnmanclostyrkaiL
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Bild l.

För alt föra tyskarna bakom ljuset beträffande SJastyrkans m å l, hölls till en b örjan sydlig kurs. Först efter
mörkrets inbrott vändes stävarna mot franska kusten. Det
gällde a tt locka bort försvararens uppmärksam het åt sjösjösidan oeh därför insattes ett flyganfall mot St N az aire,
d å dc brittiska fartygen närmade sig Loiremynnin gen omkrlng midnatt. CampbeltmYn hade endast 2-3 distansminuter kvar till sitt anfallsmål, när jagaren, som med
sin om ändrade överbyggnad liknade ett handelsfartyg ,
plötsligt b elystes fr ån ett KA -batteri. Flera strå lkastare
öppnade och från en signalstation anropades fartygen m ed
morse. Britternas svar om "befehlsgemä ss einliefcn"
n å dde först avsedd verkan , m en strax efteråt öppnades
eld fr ån land och från ett i kustriktninge n liggande f artyg (av britterna betecknat som Flak Ship , el v s b ·fartyg) . Farten drevs n n upp till 20 knop p å Campbeltown,

sonl kl 013-1 i en ström. av spårljusgrana ter ramm a de stora
dockp orten. P ersonalen ombord initierade sprängla d dningen, vilken enligt den brittiska rapporten var inställd
på 2% timm es f ö rdröj n ing. Slrax efter å t lands a ttes cmnnJHIHlotrupp crn a huvu dsakligen vid Gamla piren.
Hitintills h ade ant förlöpt i stor t sett enligt pl an, men
det v ar nu svårighete rna började. Det visade sig snart,
att commandutru pperna slött på oväntat hår t motstånd i
]and. Till slut gavs order om tlterinskeppni ng. De flesla
h~ttarna hade emellertid redan skjutits sönder i den intensiva elden från bunkrar och lvaulomntkan oncr, vilka
ick e kunde lystas. Radioförbind else erhölls ej heller med
den landsalla styrkan och läget erbjöd icke något val.
Under reträtten i Loiremynnin gen utsattes återstoden av
förb andet för ytterligare bcskj utning och av dc 17 deltagande båtarna nådde endasl 4 England, alla i skadat
skick A v rlct lJ officerare och 224- m.an starka commandoförba n det å tcrslodo endast 10 officer are och -16 man.
i\.vcn personalen ombord, samm anlagt 62 officerare och
2~l1 man, fick vidkä n nas svåra f örluster i stupade och
Hm gar. 28 officer are och 1;}J m an k ommo tillbaka.
Fl ygfotogrnficr flagen efter visade, att Ch ampbeltoYms
försk epp flugit i lnflen och förstört stora dockporten,
vilket var huvudändam ålet med r aiden.
Knappt fem månader senare insattes raiden mot
Dicppe, om man nn kan sätta denna b eteckn ing på det
stort upplagda landstignings företagel med över 200 deltagan de fartyg. Ännu i denna dag är det ick e fullt klarlagt vad bri tterna ytterst ansåg, då de i fullt dagsljus insatte en ansenlig styrka - däribland 5.000 kanadensare
- i frontalanfall mot den befästa hamnstaden. Bortsett
från dc politiska motiven torde avsikten varit att i större
sk ala pröva den under utveckling varande invasionstekniken. Sam tidigl sknlle man hilda sig en uppfaHning
om det tyska kus lför:o::Yarcls styrka vid en medelstor hamn.
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:'lfyek et pekar emellerti d p å att britterna avsett stanna betydli gt längre på den tyskocku perade kontinen ten, än vad
nu hlev fallet.
Som bekant lyckades aldrig de landstign a truppern a
bryta strandför svaret fram.för själva hamnstad en. Något
brohuvud i egentlig bemär kelse blev aldrig upprätta t och
den som reserv tillhakah å llna elitstyrka n ur Royal Marines, som kastades in mot slutet, kunde ingenting uträtta.
De b å da command oföretag, som utfördes mot två
kustball erier på flyglarna , blevo däremot mera fr am·gångsrika. På östra flygeln r åk ade visserlige n det ena
förbande t i stridskon takt med några tyska armerade trålare och skingrad es m ed resultat att endast en landstigningsb:?l.t kunde landsätta sina command os. Dessa lyckades dock gPnom skickligt upp tr ädande i hög grad störa
batteriets verksamh et. -- Själva huvudför etaget körde
på Dieppes stränder och Merskepp ning måste t ämligen
snart beordras .
Om operation en var avseeld som en våldsam rekognoscering , måste ändamål et anses ha n åtts - men till ett
pris av stora fö rl ns ler. Nära 3.500 man förlorade s i stupade. sårade och f ångar. Genom strand- och kustartill eriets eld sam t genom Luftwaff es ingripand e under å terhlge t sänktes eller skadades ett stort antal av de delta-

gande fartygen.
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U r tysk synvinke l.
Vid raiden mot St N a?:aire siktades elen engelska sjöstyrkan av uh å tar eller fl yg långt ute i Biscaya men med en
kurs, som icke förrådde några avsikter mot kusten. Därför hl cv 5. torpedb å tsflottilje n icke insatt utan kontrollsvepte natten mellan 27 och 28 mars programe nligt en av
ub å tarnas utfa:d svägar ända nt till havs. Sedan alarm
slagits, opererad e flottilj en mol engelsmä nnen, då dessa
Yoro på ti ll bakaväg. Man fann en drivande motorhar kass
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(Motor Lannch) men d en blev liggande, eftersom d e tvska. torp edb åta rn a strax därefter inveckla d es i en k~rt
1
s tn~i n: e.~ en gelsk a j ag ar e ) . E ngelsmän nen gav sig eme)_
l ert1c~ rvag m ed h ög f A.rt och motor slupen b ä r gades av h evak mngsfart ygen.
Pf1 tysk sida v ar väl d et a llvarligas te felet, a tt inge1
' l
f
d
t
'']
h a.d c r~oma
m e . a~1 a ll av lä lla övervatte nsfartyg så lå ngt
~O.l t f.l..an df' hr~tllska hamnarn a. Däremot var St K a.
~,~.n:e ~m.'herett pa anfall av flyg, ubåtar och tyngre fart yg.
~ ol.J~kll~gen stod de yltrc bevaknin gsorgane n icke på d rn
p~~ls, .,dar ~et cng~lska förbande t vid stigande tidvatt en
ar • s···
e •over Lmres• sandb·mk
passelad
Jmnaol sr a d ar f an n:-;
c
c
· c
•
;;
c.I~nn JC~e l detta område. ~ågra få mil utanför anfa l lsn:a;~~ _siktades visserlige n . engelsmä nnen av en bevak mn':':,,)a[. Men denna hade mgcn radioutru stning och d es:;
ophska varnings signaler trängde icke genast igenom Da
~rund av oväsende t och skjutan del under det samtidigt
m~ulla flyganfal let. Ch efen för kustartill eriet i St K~J
z mre, kommen dör Mecke, uppfa llade dock snabbt sit unlionen tro ts dc engelska försöken att föra försvaret b :1k om lj nsd och gav personlig en order om eldöppna nd e.
~I:n med. sin höga fart passerad e fartygen på knrt tid
h.J\ -hattcner nas cldomr:1d en.

~e p<'ill~!iffade nu det s k F l ak Ship - i vcrklighcl C' ;1
den hll:1 spnrrhry tarcn 137, som efter att ha avslutat d ngcns svepning sarbe ten 1:1g fö r ankar. Chefen och valdh avande officeren voro i land för att hämta order föl'
:1ästa .. dag. På grund av flygl armet hade de inte kunn at
atervand a ombord . Styrmann en och, sedan han svårt silrats, maskinis ten ledde mycket energiskt striden mot de
engelska fartygen, först med de få, lätta pjäserna ombord och sJutJigen med handgran ater, vilka de kastade
mot dc närmaste båtarna, som syn tes vilja borda spä n~) De båda eskorteran de jagarna.

Bild 2.

bry taren . Del tyska fartyget förstörde med all sannolikhet lv{t b:'\ la r och skadade flera andra.
Varken de Jätta pjäserna på Gamla piren eller artilleriet på ta n kfartyget "Passat", som låg i docka i Norman dieslusse n, knndc hindra jagaren Campbel town att
pla n mässigt ramma den yttre slussport en. Ungefär vid
samma lid nedkämp ade motorbar kasserna det lätta lvartill eriet pt1 Gamla piren och landsatte command olrupperna. Dessa och besältnin gen på Campbel town mölle till
en h örjan endast sporadisk t motstånd från enstaka poster
och vnkter, men stoppade s sedan upp vid lG. minsvep ningsflol liljcns förtöjnin gsplats. Flottiljen , som hade St
Na zairc som has, bestod av stora fiskefarty g. Sex av fartygen l~tgo med flera limmars beredska p i stora hamnbassänge n. Som brukligt var vid flyglarm hade besättnin gen, till slörsta delen obeväpna d, gått in i luftskydd sbu nkrarna vid hamnen. Lvvapne n voro bemanna de fiie
att heldimpa eventuell a atlackfly gplan. Flottiljch efen,
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som ledde hela minsvepnings verksamheten i detta område, h ade sin stab förlagd 500 m väster om Sydslussen och
expeditionen ytterligare 500 m bort i en skola. I den
yttre hamnen utanför Sydslussen lågo M 4221 och 4223
nr 42. minsvepnings flottiljen, - små fiskefartyg, som n yss
avslutat ett konvojerings uppdrag. I och intill ubåtsbunkern befunno sig 20 ubåtar utan besättning men med vaktmanskap. Enligt tysk uppfattning voro ubåtarna och Sydslussen de tacksammast e anfallsmålen i St Nazaire.
Efter att ha varit en samling övade och oövade rc:servister med fåtalig aktiv personal och många rekry ter
l1adc minsveparbe sättningarna nnder mer än två krigsår
VLL'i.it samman till sjö- och stridsvana enheter, som väl
Ett antal u nheh~irskade kampen mot minor och flyg.
närstridsk nrgenomgått
derofficerare och manskap hade
roer, som leddes av erfarna officerare och underofficera re
nr armen. Södana kurser hade anordnats vid minsvepningsförb:md en r edan på höslen 19-JO, emedan nwn r äknade med i'aider mot de nordfranska hamnarna. De s~
utom !~uncle det vara bra med närstridsutbil dning vid de
ofta förekommand e, nattliga sammanstötn ingarna i Kanalen. Chefen för 16. minsvepnings flottiljen kommend örkaptenen i reserven Josephi, som. var en ovanligt verks mn
man, hade sedan li:inge lett dylika kurser vid sidan a v
sin ordinarie tjänst. H:ms åtgärder visade sig mycket ä ndamålsenliga och hans män skötte sig bra.
Från 16. minsvepnings flottiljens stabskvarter fick m an
en annan bild av läget ån den, som framg å r av den en gelska rapporten. Denna anger, alt angreppet koncentrerades mot stranden mellan Normandieslu ssen och Gam la
piren. I verkligheten styrde några båtar mot den ytt re
hamnens båda pirar, vilket gav intrycket att nnfalld ri ktades mot den värdefulla Sydslussen. I den förintan de
elden från luftvärnet ombord på minsveparna och pi1
pirarna kunde engelsmänne n emellertid icke tränga fr am
och försökte i stbillet förgäves alt n:i stranden vid 1f). fl ot-

Lilj en s st abshyggnader . Vid lågvatten kunde man där de
foljande dagarna se m å nga vr ak. stabspersona len och
posterna hö ll o stranden, medan flottiljchefen genast ryckte ut med en kraftig beväpnad grupp för att skydda
ub å tsbunkern.
Under Liden voro de i luftskyddsbu nkrarna befintliga
b esättningarna nära n.og avskurna från sina bå tar och
h a d e fullt upp att göra för att med otillräckligt antal
vap en hindra engelsmänne n att tränga fram till ub åtsb unkerns ing:'\ngar. Några man ur besättningarn a lyckades t aga sig fram till de i sydöstra delen av hamnen ligga n de båtarna JVI 1601 , 1602, och 1605. De~1sa gjordes
snabbt klara för gång, ehuru personalen var långt ifr~m
fulltalig. Sålunda hade en båt som maskinperson al en-dast tre eldare av vilka den äldste var 19 år. Befälet omhord övertogs av unga, vakthavande officerare. Med riktig uppfattning av lägel kastade de loss, när båtarna efter
otroligt kort tid blevo gångklara. De manövrerade så att
de kunde hålla ingångarna till sydslussen och ubåtsbunker n under eld . Pjäs- och kulsprutebcm anningarna lcdo
förlu ster. men snart kunde båtarna i sin tur landsätta
slöltruppcr, dels för att hjälpa ut sina kamrater i luftskydd sbnnkrarna, dels för att tränga tillbaka engelsmännen. Tyskarna Yisade sig i alla avseenden vuxna sina
välnlrustade och välutbildade nwtslåndare. Fångar togos
och bl a förstördes en radiostation, som upprättats i ett
skjnl och som. lokaliserades av en radiostyrman genorn
inpejling. Det enda rcsllltatet av commandotrn ppernas
anf all blev sänkning av två mindre bogserbåtar samt en
del skador på den yttre porten till Lilla slussen. Vad de
had e kunnat uträtta framgår av det faktum , att flera
tusen kilo sprängämne påträffades i hamnområde t nästa
dag.
Ända till dess Campbelto .YD exploderade voro de ty:.;k a födusl erna sm å . Vi!l in~rä dnn<le ebb hängde hon med
försk eppet p f: slussport en, som hilderna visa. De på bae1
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Bild 4.
Bild 3.

k en ~tf1endc generalerna och ubåtscheferna hade just
lamnRt fartyget, när det sprang i luften. Det hade brunnit i förskeppet efter ramningen av slussen. Chefen f ö
1 G. minsvepningsflott ilj en lä l: undersöka henne och fr an;för allt bärga en låda med en mängd upplysande, hemliga
handlingar , -,ilka fördes till nwrinegruppkom mandol i
Paris. Han ledde därefter genomsökningen av husen vid
hamnen efter splittrade rester av commandostyrkan . Sävilt mig är bekant, avlägsnades tändaren till jagarens
spr~ingladdning av spedalister, som. stod till hamnko mmendantens förfogande. Vidare släckles branden (s e
slangen på bild 4 till vänster). Man får antaga att cld 2n
å ter uppflammat och orsakat detonationen, ty denna ägde
rum först sex timmar efter det tändaren togs bortl).
1) Förutom ä en ordinarie tändriktningen med 2 'h timmes fö rdröjning fanns enligt brittisk uppgift ett stort antal tändare m ed 8
Limmars fördröjning inuti sprängladdningen. Det var sannolikt er
av d essa reservländare, som utlöst e sprängningen på. morgonen. jB3.

Företaget genomfördes med stor beslutsamhet och
nådde sitt primära mål att göra Norm'a ndieslussen
obrukbar för längre tid . Men som ub å tsbas blev St N azaire ]eke utslagen för en enda dag. D e t är svårt att avgöra, om företaget var värt förlusten av så m ycket personal och fartyg. I alla bändelser kunde tyskarna studera
valplatsen i lugn och ro och lära så mycket dä~·av, atrt
fördel arna dock till sist komma på deras sida.
På grund av de erfarenheter, som vid St Nazaire
komma det tyska försvaret till godo, blev anfallet mot
Dieppe en katastrof för engelsmännen. Att tyskarna fingo
en viss förvarning genom sjöstriden på landstigningsstyrkans vänstra flygel bidrog mycket litet härtill. stridsbullret uppfattades nämligen till en början endast som
en av de vanliga motortorpe db å tsstriderna utefter konvo-jeringsvägen längs kusten. Dc omnämnda arn1erade trå larna utgjord es av tre små beväpnade fiske!artyg --:- ub å tsjagaren US 14.01 och två bEltar nr 40. mmsvepmngsflot1
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va sin a förbättra de försvars:' Hgärder. Båda parter droga
den slutsatsen att själva hamnen var alldeles för starkt beslutsatsen att själva hamnen var alldeles för starkt befäst för ati kunna erövras genom en invasion från sjösid an. Man kunde därför räkna med att den stora invasionen skall komma aU insätlas mot den öppna kusten
mellan hamnarn a, vilka sedan skulle tagas från landsida n.
Att de åtgärder i invasions försvaret , som med anlednin g
härav bort vidtagas, icke konsekve nt genomfö rdes är en
ann an historia.
Bild 5.

tiljen ·-vilka vid ifrågavar ande tillfälle konvojer ade fe m
mo torskutor . Lika överrask ade som motstånd aren up ploga cle heslutsam t striden. De rammade och besköto allt,
osm kom i vägen, skadade flera fartyg allvarligt och stälJc_I_e till en otrolig villervall a. US 1404 blev liggande i
nendens eld och gick förlorad . Reservlö jtnant Bögel, fartygschef på M 4014 fick de båda minsvepa rna och fyr a
av de konvojer ade fartygen ur häxkittel n och återförde
dem till Le Trr~port, som låg ungefär 15 sjömil därifrån.
På vägen sköta de ned några flygplan. Men när det kom
för mänga i nil.rheten , lät han besättnin gen vinka me d
mössorna . Han lämnades i fred.
Angripar nas förluster skulle ha blivit ännu större, om
de b[tda anfallna armelms tbatterier na öster och väster om
Dieppe hade legat närmare staden och varit inorganis e~·ade i försvarss ystemet så. som meningen egentlige n var.
~~attcri erna uppsattes HHO för aU vid behov skydda egen
l:ustsjöfa rt. Nu l[1go dc alltför isolerade och bemannin garna mhste försvara sig b:'\de mot sjö- och landsidan , så
atl de först sent kunde ingripa i striderna utanför Dieppe.
F~uligt tysk åsikt var engelsmä nnens anfall mot Dieppe
ett nusstag, därför att försvarar en tilläts att grundligt prö-

Ett allsidigt studium från en neutral iakttagar es sida
ger vid handen, att de båda raidern a icke blevo de framgångar, som den samtida historieb eskrivnin gen hävda!.
Det faktiska resultate t uppvägde knappast insats och crhålina förluster. Sedan är det en sak, för sig, att de båda
op er ationerna genomfö rdes med skickligh et och fram å t-and a, i synnerhe t den första.
Det kan sålunda starkt ifrågasät tas, om förstöran del
av stora torrdoek an i St N azaire i praktiken gav avsedd
ut delning. i\ ven om dockan undgått förstörels e, är det
näml igen högst osannolik t, att den tagits i bruk av tyska
marinPn under resten av kriget. Som bekant koncentr erades de tyska, tnnga sjöstrids krafterna till Norge under
·i.J42, i första hand för att operera mot de allierade ishavr;k onvojern a or.h fartygen Å.tervänfle aldrig till baserna vid
Atl antkusten . --- Efter Dieppera iden kunde britterna endast tillgodor äkna sig rle begränsa de tyska personal- och
m ateri elförl11 sterna.
Otvivel aktigt gjorde dc allierade värdefull a rön vid
båd a tillfäll ena . Man glömmer dock lätt bort, att erfarenheter i rikt mått även kommo försvarar na till del, vilket
här ovan särskilt framhåll its av amiral Ruge. I "Fuehrer
Conferen ces on Naval Affairs" redovisas en mängd åtgärder, som_ beordrad es för alt förhindra framtida raidee
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av typ St Nazair e. Pi't grundval av erfarenheterna fr nn
Di eppe gavs bl a order om att KA-batteriernas närförsvm·
skulle förstärkas, sfl aU ä ven anfall mot ryggsidan h::undc
!illhakasH\s. Vidare fastställd es en ny och för alla för~wa rsgren arna gemensam alarmsignal för invasion.
Y ad sis t den psykologiska sidan beträffar, torde b å d a
vaderna tillskrivit sig segern och sökt skörda frukter n a
\iärav. Man mi'lste dock konstatera, att p å Dieppes sh·ä nder förvan dlades en stort upplagd anfallsoperation till e l 1
Dunke rquc i miniatyr. Härigenom skapades på båda sid or
o m Kanalen en allmän respekt för den s k Atlantvallcn,
som den ingalunda fi',rtjänade.
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Underhållstjänsten i
Förenta staternas flotta.
F örplägnadstj änsten.

Au kommendör F. Malm.
Organisation .

l; lgångsp unklen ifråga om mathållning är " the general m ess system'', ·vilket närmast motsvarar våra matinrättningar i land och begreppet "sh::eppspannan" ombord.
All proviant som anskaffas för "general mess" bekostas av en fond- (förskotts-) titel, "The ruaVial Stock
Fund'' o~h redovisas i naval stock account ("provisions")
under personligt ansvar av organisationens (fartygets)
Snpply Officer. Redovisningen, vartill jag i det följande
sk all 8terkomma, innebär en siffermässig avstämning av
värdet av förbruk ad proviant mot värdet enligt fastställt
porlionspris av utspisade portioner och angives i land
m ånalligen, ombord kvartalsvis.
Förplägnadsärenden falla i överstyrelsen under "Subsislcnce division" i "Bus anda., och fördelas på sektioner
i enlighet med följande skiss.
Vad angår nrganisation a-v förplägnadstjänsten vid
lokala anst alter i land och ombord har sistnämnda ärende herörts i en tidigare artikel. Det föreligger emellertid
en principiell skillnad i ordningen ombord och i land i
vad avser födans servering, vilket i land åligger "supply
departmen t" genom "commissary officer" men ombord i
1·egel sorteras under "the executive officer" (sekonden
eller 1. officeren). Å fartyg, där "snpply officer" icke är
kommenderad, faller ansv::>.rct för "the general mess" på
fartygs chefen med rätt aU delegera den närmare överVakningen Wl underställd officer, "commissary officer".
Ticlshilt i Sjöt·iisrndct.
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ORGANIZATION CHART- SUBSISTENCE DIVISION OF THE BUREAU OF SUPPLIE S 'ANo
ACCOUNTS
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F:'l ~>lörre farlyg och Yid landorg::misationer, där mer ~in
en officer av "supply corps"' är kon:nnenderad, n1.å "suppl y
offic~er" p~l. sammn sätt delegera arbetsuppgifter som beröra "the general mess" till underställd officer av "supply
corps"'. Delegering innehär ernellertid icke i någotd era
fallet , aU fartygschef resp. "supply officer" befrias f run
del ytter;;ta ansvaret fi'l r !j änstcm behöriga skötande c.i

heller f6m ekonomiskt ansvar. "The executive officer"
ombord må delegera omsorgen och övervakningen av matens servering till fart ygets "supply officer", som i så fall
övertager hans befogenheter gentemot väblarna ("the
Jl]astcr-at-arms'') och "messmen''. I land, där alla ärenden angående f örplägnad och utspisning! han.dläggas
av "commissary officers" är sistnämnda ordning regeln.
Följ ande tablå utgör ett typexempel för organisH-·
tion av förplägnadstjänsten på ett större fartyg, där någon
delegering av serverings- och ntspisningsärenden icke förutsatts.
Av följande två tablåer framgår motsvarande tjänst
vid en s törre örlogsbas där man uppdelat funktionerna
under " comm issary offi~er'' på en administrativ och en
operativ avdelning, med åligganden, som kunna utläsas
å tablåerna.
Funktionsfördelningen i övrigt beträffande förplägnadstjänsten iir i korthet fö ljande:
Ch ef för fa rtyg och l andorganisation bär det y ttersta
ansvaret för en god och hälsosam mathållning, han fast~
ställer tid för skaffningar och beordrar en yngre officer
eller "petty officer" att närvara vid skaffningarna och
direkt rapportera förekommande missnöje med matens
kvalitet, kvantitet oeh servering.
Sekonden, "the executive officer", äger att under ansvar fö rse "commissary officer" med ett dagligt portions-besked jämte m?matligt sammandrag, samt meddela alla
förhå llanden i fråga om ändrad fördelning till backlag
111. m., som pö.verka utportioneringen.
Han är i regel
omhord ansvarig för servering, diskning och ordningen
under skaffningen i den mån han icke delegerat detta
ar b e l som rå dc till "snpply offirer ''.
Fartygsläkaren besiktigar all färskproviant och inspekterar varje vecka proviantrum, kök, pentcri, vattentankar m. m . i sanilärt avseende.
Insp ektioner av verksamh et i övri g t ulföres årligen
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TYPICAL ORGANIZATION CHART FOR LARGE SHORE STATION COMMISSARY OEPT.
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i land av "General Inspector Supply Corps activities",
ombord av ''supply officer", ingående i högre befälhavares slab samJ ombord och i land av chef, "executive officer'' och "snpply officer" och "commissariy officer". Ontbord åligger jämväl "First lieutenant" att i anslutning till
inspek tion av renhållningen i övriga delar av fartyget
jämväl inspektera "commissary spaces".
Personal, son1 tjänstgör inom förplägnadstjänsten är
i regel utbildade eller under utbildning varande stammansti:illd a yrkesmän. På fartyg och landförläggningar, däi.·
vakanser inom denna personal förekomma, anvisas persunal av andra yrkesavdelningar genom "the executive
officer". Tjänstegraden hos personalen beror på organisationens storleksordning. Vid en stor landförläggning
kan t ex förråd för "dry provisions" ställas under en
officer av "supply corps" eller en "pay clark", vid mindre
organisationer bestrides denna tjänsten av underbefäl,
"Chief Petly officer" eller "Petty officer".
Matinrä!lningarna såväl i land som ombord äro samtidigt utbildningsanstalter för kot.:kar, bagare och slaktare.
Dessa placer as i tur och ordning efter "commissary officers" föreletning såsom :Jkterhandsmän på de olika arbetsplatserna och Ht på så sätt en allsidig praktisk utbildning. De henämnas "strikers" eller fullständigare
"strikers for ratings", möjligen av den anledningen att
de icke ingå i annan arhct~fördelning.
~ågra reglementshestämmelser, smn beröra här ifrågava rande personal, äro m[lhända av intresse.
Det är förbjudet att tilldela personal tjänstgörande
inom "general mess system" någon penningbelöning genom insamling eller på annat sätt.
Hovmästare, kockar och hagare äro befriade från an·
nan tjänst utom v-id "general drills and exercices". Utom
vid nödläge skall erforderligt antal kockar och bagare
lämnas tillfälle att oberoende av drabbnings-, skydds-
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eller nnnan allmän tjänst fuJ.lgöra sina sysslor i fr åga
om matens tillagning och beredning.
Antalet kockor och "n1essmen" regleras delvis av
nämnda reglemente, som sålunda föreskriver särskild
mäss för "Chief Petty officers" med en kock samt en
"me55man" per femton mässande. För övriga "messes"
(back lag), som vardera höra omfatta tjugo man avses en
"messman'', varti ll icke skall uttagas "Petly officers", 0 111
manskap av lägre grC~d finnes disponibelt. I undan tagsfa ll, t ex cH\ mer än tre måltider per dag servera s, m t1
efter medgivande av "Chief of Naval Personnel' en "m ess-man" beräknas per fem ton man. Mässar, som servera"
av l~vinnlig serveringsper sonal, medgivas en servitris p er
fe1uton man.
Till skillnad från "the general messes" är administrationen av mässar för officerare och "Chief Petty officers" fristående från "supply departements ". För dcmu
personal inrättas s k "private messes", benämnda "flug
1ness", ''cahin 111ess", "wardroon1 n1ess", "wardroon1 ci gnr
mess'' och "chief pelty officers· mess". Teoretiskt är<J
dessa som nämnts fristående ekonomiska enheter men i
praktiken 'amrrrhctar knekar, slaktare m fl tillhöra n d::
"genera!" oeh ''priYatc mcsses". Privata mässar må m d
kontant ers ättning erh:'\lla tillflgad portion från skepp •;pannan men på fartyg, där inredningen så medgiver, sk ö i<1
de i regel sin egen mathållning med mwändande av fr å n
fartygels proviantföc:' \d ·u ttagna råvaror.
Dc Pkonomiska iörhå llanclena vicl "private mess c".,
~iro ej föremål för övervakning- genom m'lgon bvrå ] övc•·-slyre1scn, ej heller fr å n "General accounting office"
Officers- och "chief petty offic.ers' messes" (icke kaj u lhord) övervakas av f artygs (resp. landorganisat ion en s '\
chef. Chefen tillsälter en eller vid större antal mässa r .
flera ''audit hoards" (revisorer) bestående av tre m e{L
1emm:w. hbncl vi lk ::t "the e-xeeulivc" i regel är ord fi· rande. I regel ingf,r jänwi:i1 en officer av "supply corp s"

blan d revisorerna. Revisorerna äro gemensam_t _ansvari~?a
för vad dc vid sin granskning godkänt. RevisiOnsber attelse avgives till ehefcn senast tionde dagen efter varje
må n ads slut.
Norm alportionsstat.

Till gr nnd för l!lspisningen ligger normalportio nssta t,
som p [t följ ande sida å Lergives med angivande av svens l~<-<
m ålt och vikter. För jämförelses skull upptages den for
svenska marinen gällande normalportio nsstaten jämsides.
Som av j ämförelscn torde framgå äro dess a n orma 1por tionsstater konstruerade på olika sätt och med ?likar l :=~d målsättning. Under det att den svenska portiOnsstalen har såsom uteslutand e ändamål att fastställa ett
baspris på dagsportione n samt normalsiffror för näringsvärdet, är den amerikanska motsvarighet en därjämte en
bas för sammanställa nde av matsedlar, närmast motsvaran de svenska marinens standardstate r, och avsedd för
såväl land- som sjötjänstgörin g.
Det amerikanska systemet bygger på uppdelningen i
komponenter , som visserligen äro utbytbara mot andra
artiklar än dc i staten angivna, men endast mot sådana
artiklar, som var för sig äro jämförbara mot resp. komponent. Normalportio nsstaten kompletteras därför mer!
en utbytestabell utvisande "komponents vis" tillåtna utbyten och erforderliga mått och vikter av utbytesartiklarna. Av utrymmesskä l måste jag avstå från en närmare
redogörels e över dessa utbyten. J ag vill dock nämna att
bland utbytsartikla r förekomma sådana i utspilsningen
h är i landet ovanliga artiklar som honung, ostron, räkor,
h ummer och givetvis eann y och cooldes o dyl speciella
amerik ansk:'~ födoämnen. Värdet av dylika artiklar f å
dock i utspisningen icke överstiga $ 0,02 per portion och
kvartal och skoJa motsvaras av minskning av övriga födo ämnen inom kostnadsrame n. Besparingar få ej heller
transporteras från ett kvartal tlil ett annat, vilket inne-

-!28

Knutit et
8
12
12
12
14
20

oz
oz
oz
oz
oz
oz

12 oz
18 07.
44 oz
4 oz
lO oz
6 oz
l(j oz
6 oz
l oz

0,6 oz
2 oz
2 oz
1

/ 2 OZ

4 oz
l oz
1
/2 pin t
1,6 oz
1,6 oz

1J•

07.

1,2 st
1,H oz
2,5 gill
5 oz

l

USA

l
l

Artikel

-Kvantitet

g rJ Biscuit el.
aoo
gr Mj ukt bröd el.
gr Mjöl
gr Preserverat kött el.
!GO
75
gr Salt el. rökt kött el.
gr Färskt kött el. fisk el. 60
fåge l
336 gr Torkade grönsaker el.
50-! g r Konserverade grönsaker
el.
l 232gr Färska grönsaker
1)00
L12 gr Torkad frukt el.
280 gr Konserverad frukt el.
168 g r Preserverad frukt el.
-l-48 gr Färsk frukt el.
168 gr Konserverad f r u kt el. l
g rönsakssaft el.
28 g r Pulveriserad fruktsaft
el.
17 gT Koncentrerad f ruktsaft
56 gr Kakao el.
56 gr Kaffe el.
14 gJ Te
10
112 gr Evaporerad mjölk el.
28 gr Mjölkpulver el.
0,29 l Färsk mjölk
44 gT Smör
30
44 gr Cereals el. ris el.
60
stärkelse
60
14 g J Ost
Ägg
44 gT Späck
4 el Olja el. sås el.
ä ttika
50
140 gr Socker

22-J.
i336
336
336
332
560

SYerige

-

)Jär att utspisningen av nyssnämnda artiklar endast kan
förekomma i undantagsfall.
Liksom i Sverige medgives i vissa fa ll förhöjning av
n ormalportionens penningvärde. Fartyg och matinrättningar i land med mindre än 150 portioner i genomsnitt
per dag hava rä tt till 1f:\ % ökning av baspriset
Vbåtar under perioder "of full commission" medgivas
forb öjning med $ 0,11 per dag.
Samtliga fartyg medgivas förhöjning nwd $ 0,05 under en tid av 30 dagar, räknat från och med den dag, d å
h esältningens bespisning ombord hörj at.
Sintioner utanför GSA geografi.ska områd e och sanilliga fartyg f å ett tillägg med $ 0,04 per dag för bekostande uteslutande n v grädde (st a hilized cr eam).
Som i annat r-amm anhang lidigar e nämnts r äknas diclkost och skonkost icke in i portionspriset utan bestridas
av anslag till hälso- och sjukvård. Däremot skola kostnad er fö r extra förplägnad oeh extra m åltider ingå i kostnadsram en för enheten. Ej heller medgives ökning av
porti onspris i utländsk::J fnrvatten.

Artikel

gr Grovt, torrt rågbröd

g r Färskt nötkött
gT Salt fläsk
gr Salt sill

gT Potatis

l

Portionspris.

tll Fet mjölk

l

gr f' mör
gr Havregryn
g r Gula ärter

Vid sådana verksamheter, där "the general mess" icke
omh änderhaves av officer av "supply corps" till ämpas en
"m on etary ration allowance", d v s ett medgivet högsta
porlionspris såsom enda grundvnl. Detta pris utgör för
ett portionsantal över 1f'50 per dag $ 1,05, för mindre antal $ 1,20.
överskrid a ndel av d etta belop p per kvartal anses in-n ebära misskötseL Det överskj utande beloppet transporteras till nästa kv::1rtal för utl täckas genom motsvarande
besparing eller avkrävas den officer, som svarar för förplägnadstjänsten vid ol·ga nis ationen.

gr Bitsocker
Antal portioner att utspisa.

Därtill lägges ett belopp motsvarande 5 '(i: a.v värdet av ovani;tåcnd e proviantartiklar.

Som ovan nämnts åligger det "the executive officer"
alt dagligen h ålla "supply d ep artment" underrättad om
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antalet portioner, samt att månatligen avgiva ett smn .
mandrag av clagsheskeden, vilket senare kommer till an.
vändning f ör provianlredovisni ngen.
T dngsb eske rlen ingår även uppgift å antal man , b erättigade tm nattskaffning, avseende personal på vak t
melJan 2000- 0800. Därjämte angives i beskedet anta h•t
"commuted rations", vilket åsyftar att kockar och hovmästare i ''private messes" samt ett mindre antal medlemmar i manskapsmässarn a f å enligt medgivande av fartygschef (motsvarande chef) ha sin portion inneståen de
mot kontant ersättning. H elt naturligt får portion id e
inneslå för person::~.l av ''supply department" tjänstgörande ·v id "the general mcss".
Sammansättninge n av nattskaffning bestämmes ay
''comm anding offieer''. I övrigt finnas standardiserack
stater för vissa extraordinära förh:Hlanden.
"Abandon ship ration" skall finnas på alla flatt am
fartyg tillräckliga för tre dagar för personal å livflottar
och fem dagar för personal i livbåtar. Portionens n äringsvärde är något över 1000 kalorier och består av:
5 oz canned biscuit
meat och
»
l »
malted milk tablets
»
l »
och är förpackad i vattentäta plåtbehållare tillräcklig,1
för 2fi dagsportioner.
"H nversack ration" ~i r avsedd för landstignings st~·r
kor under hortvaro fr:ln fartyget under högst två dag ar.
Yarje man, som ber~iknas icke kunna utspisas på ann :1t
sätt, tilldelas två dagsportioner såsom reservlivsmecl cl.
Tilldelningen omfattar :
2 pounds hårt hröd
konserverat kött
»
2
socker och
::-1 ()Z
kaffe.
! »

''F ield ration" av armens typer C, D och K hålles i
för n'\. d omhord och i land för personal, som utbildas i
lands trid eller deltager i landstigningsoper ationer av
Jän gre varaktighet än 2 dygn.
För p ersonal i flygpl an finnas dels "flight rations",
som utgö res av särskilt angivna proviantartiklar, sam-·
mansalta intill ett ~lisst värde per m.åltid, dels "emel·oency rations", som utgöres av reservlivs1nedel, som m.edföre~ i varje flygplan till en myckenhet motsvarande fem
dagsportioner för varje man. Sistnämnda reservlivsm.ede l äro förpackade i vattentäta behållare, innehållande
en dagsportion för en man, orh utgöres av koncentrerade
näringsmedel i tablettform.
Tillfällig personals bespisning ombord.

Reglerna för bespisning av personal under tillfällig
lj änslgöring ell"r tillfällig vistelse ombord överensstämma
i prin cip med svenska flottans.
Officerare, lotsur m fl bespisas sålunda i regel i "pri,, ale mess", alll d ler vars och ens tjänstest~illning. -:\1Iässcns "treasurer" ~iger atl clE'hitera fartygets kassa för ut-spisade måltider enligt taxan $ 2: - för "cahin mess"
och för "warch:oom mcss" $ 1: 50 per dag. Officerare
und er resa äga att under vistelse ombord erhålla fri förplägnad i resp. mäss, som på mmat sätt debiteras fartygets
kassa. Ersättning till mässen heräknas dock i detta fall på
basis av mässens självkostnader per portion och får icke
överstiga $ 1: 75 per flag och person. Dylik ersättning
berör icke farlygets medelstilldelning utan omföres genom "Bnsandas" försorg på resp rese- eller ann a t anslag
}) å basis n v f arlygets redovisning.
"Arm y" och "Coast- G u ar d officers" betala sin bespisning kontant till vederhörande mäss enligt mässens självkostnader.
Under vissa särskilda förhållanden t ex ombord p å
transportfartyg och å örlogsfartyg, som transportera per-
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civil. c1ler militär, inrättas en särskilt slags m äss,
s k '"cahin passenger mess" i vilken den transporter ade
personalen och fartygets officerare bespisas. En dylik
m~iss driY es 8s fartygets "supply officers" på "money ration b8sis", d v s man har en medgiveil medelstilldelnin g,
i el etta fall $ l: 7:.1 per person och dag för mässh:l.llningen .
De medlemmar i mässen som icke äro berättigade till fri
kost, belala själva sin bespisning med belopp motsvar an dP mässens månatliga självkostn::'lder. Passagerare m å
jiimY~il med fartygsch efens medgivande inbjuda "gäster"
!ill en dylik mäss, likast\ mot kontant betalning.
För "inaktiverade" fartyg, som. synes motsvara sven ska marinens "depåförlagda", finnas särskilda regler inn ebärande, att chefen fi'lr efter bedömande utspisa b esä tiningen vid mäss (matinrättning) i land eller på ett av
de inaktiverade fartygen. I sistnämnda fall anordnas s k
"'consolidated messes", vid vilka personal vid samtliga
fa rtyg utspisas. Systemet har givetvis tillkommit för atl
inom rimliga gränser spara på utbildad kökspersonal och
nedbringa administrationskostnadern a.
SintJigen finnas särskilda föreskrifter för utspisnin f~
av personal i flottans r eserv, även omfattande vissa frivilligkatcgorier, under anb efallda utbildningskurser eller
iivningar. Portionspriset för dylik personal må uppgå till
$ 1: 20 per dag. Bespisningen omhänderhaves i regel a Y
en ' 'genen1l mess" ombord eller i land, varvid officerare
må uppbära kontant ersättning i stället för portion i n atura med $ - : 30, -- : :.10 och-: W per dag resp fruko sf,
middag och aftonmi'lltid.
~;o na!,

Anskaffning .

Till ledning för anskaffning av proviant ingivas tili
'"Bnsa nda"' m~matliga heräknin ga l' över behovet geno ;·!
" Commander Serv ice Forces, Atlantic" och "Pacific Flee t".
1 sistnämnda fall passera dcssn b ~r~ikni ngar genom "Com -

!]land er \V estern Sea Frontier". Desamma omfatta det
förut sedda behovet för en tolvmånad er speriod framåt och
angiva jänwä l vilka hamnar som b eräknas konuna att
anlitas. Beräkningarna grundas på fartygens (landorganisa lianernas) bokföring.
Denna bokföring b~sh'\r av två liggare, den ena an-·
givande kvantiteten, den andra värdet av provianten saint
lagerkort f ör "bulk room"' och "issuc room". Lagerkortet
fö r "'bulk provisions romn" angiver "low limit", d v s
lägsta tillåtnu l ager, vilket avpassas efter omsättningsfrekv ensens, resp varas hållbarhet och liknande synpunkter.
J allm änhet gäller i yarjc fall för förrådsproviant, alt
lagret icke får nedgå under det beräknade behovet för
det nntal (lagnr, som erfordras för erhållande
~O d agar
a-v· komplettering. Den högsta lagergränsen bör hållas
enlig l följ ande:

+

120- 180 dagars behov för förrAdsproviant
» nedfrusen proviant och
»
»
JO- --15
» färsk- o. kylrumsproviant
»
>>
3--30
Den allmänna regeln är vidare, att m an icke skall
ntrnsla ett fartyg med proviant för längre tid än 6 m~l.nder.
Till ledning för ntruslning av framför allt fartyg, har
vid are utarbetats en normal:Hgångstabell, angivande behovet för 1000 man under 30 dagar av olika proviantartikl ar i ncl!o- och bruttovikt samt erforderligt kubikulrymmc, jämv~il omfatlon(k gängse förpackningstypcr.
t!lrymmet för denna artikel medgiver icke all när m are be~kriva denna tabell. Då de angivna siffrorna i
samm andrag torde k'.mna tillämpas för en grov uppskättning D.Y lagcrnl1·ymmcn även för svenska förhållanden,
h ar Jag funni l himpligt n l l upptaga sammandragstabellen
m ed omräkning av vikler och mått i svenska motsvarigh eter.
T a bellen angh·er s:'ilunda proviantbehovet för 10()0
ll1an Hnder 30 dagar.
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N et to- l Bmtto- UtN etto-l Brntto- l" tvikt
Yikt rym m c vikt
vikt rym me
kubikkub ikKo·
Pounds
b'
fot
meter

Artikel

l

l

Dry provision ....... . 70.69G l 95.940 l 2.54-5 1 36.180143.5571 12
f)7(j
F'resh m eats ........ . . 20.100 l 22.714
9.125 l 0 .3 12 1G
Salt or smoked meats ..
6.168
228
7.187
2 800 3.263
G/l
Butter ......... . . .....
fii)
2.400
1,!)
1.090 1.235
2.720
Eggs

........... . ....

4.320

5.376

2ö3

1.960

2A41

7,2

(j\c}(j
Chease and yeast ......
25 l
376
828
0 ,7
316
Fr e sh fruits . ......... 14.:)!13 1G.55ö
l1.Gl2 7.ö 1G li'i,:l
538
Fresh vegetables ...... 47 880 53.71)4 l 1.(185 121.738 24.409 47 ,~
Summa 17ö .8 23 1205.084 l 5.9o5l l 79.82ll93.1 o9 l 1G7,0

För ubåtar och ubåtstendrar tillhandahållas liksom
svenska marinEn särskilch provianttyper, ofta färdiglaga(lc i prcservernl och konserverat tillstånd.
A.nskaffning av proviant sker för rustande fartyg genom anlitande av den rustande landorganisationens förråd
och ::tndra ansbller. Dessa äro sålunda skyldiga att tillhandah å lla och likvidera färskproviant för fartyg, som
befinna sig inom basen eller dess närhet.
Tillförseln för fm~ tyg under expedition är i vad a ngår förrådsproviant inon1 TJSA geografiska område anknuten till de samnianlagt tretton st. "distributing point"
och "dired delivery stations"'; utanför USA till framskju tna 18 baser (supply depots etc) eller inmn operationsområdena förrfldsfartyg. Dessa pftfyllas efter hand genom Busandas försorg pft basis av månatliga lagen·a pportcr.
Färskprovjant tillhandahi1Jles dels genom avrop å reffionah·is gällanliP leveranskontrakt, dels genom tidigare
Lerörd8. "N avy markct office system". Sistnänmda s~-
slem. innebär gemens81Tl anskaffning med armen för vilket ändamål en "liRison officer" från marinen placerats
liJl tji:instgöring vid "Headqnarters Quartermaster markci

center system, Chicago", s:.nnt erforderligt antal "supply
officers'' utplacerats till tjänst vid "Quartermaster Market
Centers". Dessa centraler anskaffa försvarsväs endets bebov avseende förläggningar och anstalter i centralernas
omgiv ningar enligt en särskild fördelning. Denna anskaffni ngskälla är obligatorisk för anskaffning av färsk
eller frusen frukt, fågel, ägg, smör, ost, mjölk, färsk oeh
fru sen fisk och liknande varor för marina anstalter med
en minimistyrka av 1000 man och belägna inom 400 rnils
radie från centralen, men utnyttjas regelbundet även för
smärre marina organ oc.h anstalter. Fartyg får dock icke
direkt anlita en dylik central. Systemet, som tillkommit
för att utjämna anskaffningarna av nyssnämnda säsongbetonade v::~ror för försvaret nppgives hava väl hävdat sig.
Vissa artiklar såsom "stabilized cream", torkade ägg
och kaffe tillföras från särskilda anskaffningskällor. Rostat kaffe tillhandahålles exernpelvis från marinens egna
rosterier virl ''Naval Clolhing Depot, Brooklyn", och "NaYal Supply Center, Oakland", avsedda för respektive Atlant- och stillahavskusten.
Anskaffning av pi·oviant kan i vissa fall ske från armens förråd och anstalter, från "Coast Guard" eller från
annat fartyg.
Vad angår fartyg förekommer slutligen anskaffning
genom egen upphandling. I sistnämnda fall lägger man
särskilt stor vikt vid leveransens besiktning, vilken i fråga
om kvantitet utföres genont officer, beordrad av "cmnman ding officer" vanligen en officer av "Supply corps"
eller en "pay derk" och i fd\ga om kvalitet av fartygets
eller ans taltens "medical officer".
Därutöver besiktigas fä1·skproviant, som_ levereras till
landorganisation både fö r direkt konsumtion och för vidar ebefordran till fartyg flV "Department of Agriculturs
inspectors", vilka vid b ehov placerfls till tjänstgöring vid
dessa oeganisalioner som hel- eller halvtidstjänstgörande.
Tidskrift i S.iöväsendet.
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Färskt kött knn emellertid i vissa fall besiktigas genont
..
.
officer vid ";\ rmy ve terinary corps".
Leverantörer av mjölk och grädde äro skyldiga lamnu
ctl :w statlig myndighet utfärdat inlyg, att pr~dukten
framstälUs av frisk djurbesättning och under tillfredsställande sanit~ira förh:1llanden.
Fcirrådsproviant, som mottages från ett marinens eller
armens (Coast Gnard) förråd, anses i övrigt icke behiivu
undcr~<t besiktning vid motlagandel mn det icke tydligt
.
framgftr, alt provianten skadats eller förstörts.
Representanter för den stalliga övervakande J?1Y:Hltqhelen ''Food and Drug Administration" äro berathgadc
att uttaga prover ur alla leveranser av provi~nt för .. marinens behov. Denna institution har emellertid en over-vakande funktion och deltager således icke i den normala
.
.
.
besiklningsproccdnrcn.
Anmärkningm· mol kvantitet eller kvalitet vid provJan tlevcr::mscr rapporteras till organisationens "disbursing
officer'' för iakttagande vid Jeveransens likvidering. Denne äger cnH~l1P.rtid efter ärendets slutprövning fortstä11a
rapporlen till "Bu8anda", som virl svårare eller -~lppr epa 
de försnmmelser utesluter leverantören från affarer med
111arinen.
Förrådshållning.

Utförliga anvisningar och hestämmclser finnas int ngna om dcl c]ämpligastc sättet för förvaring av olika proviantartiklar. Genom omfattand e försök har man konslateral under Yilk a förhå1lanclen i fråga om temper atnr,
relativ lnflfuktighci , luftcirkulation m m proviant uv
olika slag bäst bevarAs. Mnn har på liknande sätt kom·
mit 1mct~rfund med den längstn lagringstid en för o1ikn
artikhn· under olika lcmper::tturförhållanden.
r\.v nlrYmmesskäl har jag måst m·stå från en redogörelse övc~· dessa föreskrifter, vilka dock torde -vara till·
lämpliga även för svenska marinen.
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tJtlämn ing till "private messes" och enskilda.

Principen för hespisning i "private messes" i land
odl ombord är, att mässen från proviantförråden inköper
sill hchov mot kontant ersättning. En "private mcss",
50 rn ul·spisas från skeppspannan, får emellertid icke där-·
ntövcr inköpa proviantartiklar, ej heller får en mäss inköpa arliklar i avsikl att vidarebefordras till mässmedlemmAnias familjer. För den händelse ransonering av
viss proviantartikel föreskrivils för ''general mess", får
m~i ss icke inköpa obegränsade kvantiteter av denna artikel utan endast i samma proportion, som tillåtits för
besättningen i övrigi.
Färskt kött, som inköpes av mäss, skall i princip
sälj as i den styckn ing, l' Om gäller för besättningen. 1
uiJd antagsfall få cmellcrlid särskilt utskurna stycken säljas men endasl nndcr förutsättning, att priset justeras i
förhMlande till inköpspri~.et för hela köUpartiet enligt en
särskild evalveringstabelL Om man alltså inköpt ett parti
kö tl för t ex $ - : 20 per pound och en stek av partiet
sälj es till en mäss, skaH priset för steken utgöra 165 c;;,
av inköpspriset för hela partiet eller $ 0: 33 per ponnd.
Försäljning är vidare medgiven till smärre fartyg,
hand elsfartyg, u lländska fartyg eller organisationer, amerikanska Röda korset och i nödlägen även till civilbefolknin gen.
Utlämning av lillag::td porlion mot kontant ersättning
följ er ovannämnda allmänna regJer och äro i stort sett
överensstämmand e med förhftllandet i svenska mar inen.
Vid etablissenlf'nt i land och å '"inaktiverade" fart.vg
tj ästp-örande officcrm·e må, där officersmäss av erforderlig kapacitet icke är anordnad, erhålla bespisning från
"the general mess", under förutsättning att detta kan
åstadkommas utan intrång p {l matinrättningens primära
syfte att utspisa manskapet.
Officerare ombord ;1 "vard craft" och småfartyg inom
lokalavdelningarna m:c'\ erl;?!Jl::t manskapsportion från köl~,

449

448
som är inrättat ombord eller i land och som är avse tt
f ör bes~iltningen i övrigt.
Officerare av marinen, marinkåre n, "Coast Gu ard''
och armen kan å smärre fartyg och undanlagsv is å eskort .
j agar e och större fartyg utspisas med manskapsp ortion,
därest någon officersmä ss icke finnes anordnad av till riicklig kapacitet.
Manskap, som uppbär kontant ersättning för inn eslående portion, må mot kontant ersättning erhåll a en
eller fler a måltider in natura.
Civil personal ombord och i land må under vissa
förutsii.Hni ngar äga erhålla portion. Förutsättn iagam a
härför äro att ''private Iness" icke lämpligen kan ifråg akomma, att organisatio nens n1.arketent eri icke utspisat·
tillagad mat samt - i land - att något privat företag icke
finnes tillgängligt inom rimligt avstånd. Under angivna
förhålland en äger -- efter tillstånd av Busanda i vad angår matinrättn ingar i land - civilanställ d personal vid
marinen samt personal, anställd av entreprenö r, som u tför arbeten vid organisatio nen, samt tidningsmä n, tea tersällskap o dyl, erhålla portion mot ersättning.
Portion, som säljes till enskilda, skall i alla avsce n ·
den vara överstämm ande med den allmänna utspisninge n.
Att märka är att man stadgat en generell taxa för
dylika portioner, nämligen $ 0: 20, 0: 50 och 0: 30 för
resp frt1kost, middag och aftonmålti d, ett förfaringssi.ilt
som i fnl.ga om enkelhet kanske vore att föredraga f ra mför vårt mera vetenskapl iga men därför icke mera rii tl visa heräknings system.
Likviderin gen av sMunda försCilda portioner skall i
r egel ske kontant, m en må ef ler tillsli'md av resp chef i
fr åga om mera stadigvara nde gäster erläggas månads ,·is
i efterskott. I sistnämnda fall medgives alternativa mö.i lighete r, antingen måltidskup onger eller kvittenssys tc m,
allt efter som del ena eller andra förfaringss ättet befin nes
fördelaktig:=~re efter de lokala förhålland ena.

Matsedlar och utspisningsfö rhållanden.

Problemet om sammansä ttningen av kosten till en
onn-äxland e och rikhaltig matsedel med tillräckligt näringsvärde, k:=~loriinneh åll m m behandlas utförligt i en
siirskild publikation , "the N avy Cook Book". Den inneh:'l.ll er tabellverk över olika födoämnen s sammansä ttning
i nhringsfysi ologiskt avseende samt på grundval dära~
sammansa tta standardst ater. Dylika "Bills of fare", mal-sedlar, utarbetas per vecka efter för slag av "the chief
commissar y s teward" (köksmäst aren), med uträkning av
det u ppskattade värdet. Matsedeln granskas av "the commi ss:=~ry officer·' med avseende speciellt på dess omväxling. Sa.nnna maträtt bör sålunda icke återkomm a p å
sa m ma dag, och man efterstr ävar största möjliga omväx-ling för en tio- eller femtondag arsperiod. Under stark
värm e eller fuktighet bör kall mat företrädesv is förekomma och kan kalorivärd et utan olägenhet n edgå. En icke
ovndig synpunkt är, att köksperson alen icke blir "snedbelastad'' i fn1ga om arhctet, utan att man å stadkomm er
en j ämn arbetsförde lning. Den färdiggran skade matsedeln för vecka underställe s chefen för godkännan de, varnde att vidtaera de ändvid samtidigt
..._
.. lämnas bemyndiga
ringar, som må föranl edas av icke förutsedda förhållanden . Det åligger "commissa ry officer" att hålla chefen
nu derrättad om vidtagna föri:inflring ar och anl edningen
till de s:unma.
Vid tillagninge n användes dc matlagninu srecept som
finnas intag1;a i "Navy Cook Book". Dess~ utläm;1as i
Inån av behov till manskapsk öket och det åligger "comInissm·y officer" och ;,chief commissa!· v steward" att förvissa sig om att maten är omtyckt och att i motsatt fall
vidtaga dc förändring ar, som göra tillagninge n mera populär. Stor vikt fästes därvid, att maten ~-ir färdig i närm ast möjliga anslutning till skaffnings tiderna och att matens beredning och tillagning avpassas härför. Enär upptin ingsproces sen av nedkyld eller frusen proviant är sär;:")
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s_k ilt ~mtålig, haYa noggranna bestämmelser intagits 0 111
lam]lhgasle temperatur- och övriga förhållanden vid d eLta
arbete. Ålsk i!liga försiktighetsmått under matlagnin•re ,
föreskrivas för att i mö j ligas te m å n neutralisera bakte~c~:
och toxiner hos födoämnen .
\'ad nn gå r sk affning<;förhållanden föreskriver X av v
regnlations, att skaffningstider heslämmas av chef ; alt
h e~; ä ltDingen icke skall s löras under n1.åltid, om dett a k:111
liiJdvikas; att ntomsU1 ende icke får besöka matsalarna
under skaffningstid r.am t ait personal, som skall till träd a
Yald, skall skaffa samtidigt merl den övriga besättni ngen
och förfånga en halvtimme senare.
1 fr:'\gn om servering slutll iakttagas, att " m essnwn''
infinna sig punktligt vid uppbackningen, att de äro klädda
i rent v-ilt och att dc personligen äro reua och rak ade.
Serveringen hedrives enligt två system, antingen såsom
barserveri n g ( cafclcri a service) eller genom serveri nu:s,
brickor, avhän1.lade av "n1.essn1.cn".
Barserveringen är i allt väsenlligt detsamma som vid
svenska marinen använd självservering, d v s varje man
tilldelas en bricka och får under passage hi.ngs en med
uppvärmningsa nordningar försedd disk malen upplagd pi't
hnckan.
Systemet med serveringsbrickor förutsätter, att back·
lagsmannen tilldelas föda för h ela backlaget. För detta
ändamål användes en bricka av aluminium eller rostfritL
stål, avsedd för tio man. Denna placeras i en bärha r
metallställning över en annan bricka men med sam nw
kapacitet. Backlagsmannen plaecrar dessa brickor mitt
på hacklagsbordet och haeklagets medlemmar förs e sig
själva från brickan.
De hridwr, som användns äro i bägge fallen förse dda
med fördjupningar i godset, avsedda för olika slag m n l.
snsnndviker därigenom särskilda uppläggningsfat,
Man
'
o
s1{al m m, som särskilt i sjögång äro svårhon terliga.
~

Särskild a åtgärder för utspisning under s t ri d .

Någon patentlösning för utspisning av personal under
stridspauser eller vid längre tids drabbningsberedskap har
icke anbefa1Jts utan varje fartyg får, beroende på belä~enh ct av kök (rcsen·kök) m m utfinna sin egen metod.
.F ör kanonserviser och andra drabbningsposter re~
kommenderas emellertid utdelning av proviantlådor, inn eh ållande sådana proviantartiklar, som kunna utspisas
11lan tillagning och som icke förstöras. Armens K-portion,
sötsaker, fruktsaft och konserverade grönsaker kunna
lämpligen användas. Detta system erfordrar dock ständig övervaklning för ::1tt förebygga , att provianten förtär es onödigtvis.
Man föredrar därför - där förhållandena så medgiva, att mat under stridspauser i form av smörgåsar och
varm dryck samt helst någon varm stuvning eller annan
lätll agad mat avhämtas i köket genom bud från drabbningsposterna, eller att besältningen i tur och ordning
eller gruppvis f år infinna sig i köket och där utspisas.
Detl a förutsätter på fartyg, där köket befinner sig inom
den valtentäta avdelningen av fartyget, a tt reservkokmöjligheter äro anordnarle samt att servis och skaffningseffekter äro disponibla.
Centr al övervakning och kontroll av förplägnadstjänsten.

Si'tsom tidigare angivits tillärnpas två pricipiellt skilda
system för reglering av utspisningen i "general messes".
De t ena, som u tesl utande tager sikte på portionskostnaden per man och dag, kanuner till användning vid sådan a smärre fartyg och mindre landorganisationer, där
ej "Snpply officer" är kommenderad. Det andra, som
kommer till användning vid organ isation i land samt om1oro, där ''Supply officer" är kommenderad, övervak::~s
dä rjämte med hänsyn till ntspisningens lämpliga fördelni ng på olika födoämnen. Redovisningen i sistnämnda
avseende avgives kvartalsvis i form nv ett sammandrag
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över kvartalets förhållanden med avseende på förp hignadcn.
Sammandraget grundar sig på dels uppgifter å antRlet portioner, avgivna av "the executiv e officer" pii sä tt
ovan angivits, dels på proviantredovisningen, som f öres
genom "supply officers" försorg. Nyssnämnda uppgifter
sammanställas på en översiktsblankett.
Avsikten med en kontroll av förplägnaden, på sätt
här angives, är att bereda såväl lokalt som centralt en
möjlighet att fortlöpande belysa portionskostnaden sam t
all därjämte kunna kontrollera, att utspisningen skett enligt en väl balanserad kost.

Några internationellrättsliga
spörsmål.
Au Kaplen H. Gottfridsson.
l slutet av förra året upprördes den svenska opinionen
av en hel rad ''besök" i skånska och västkusthamnar av
ryska fiskefartyg.
Den 10 april i år avgav statsrådet Massberg ett interpellationssvar i riksdagen rörande en rysk bogserbåts
för ehavanden i gotländska farvatten under febru ari.
Endast några dagar senare gavs slor publicitet åt en
främmande f d tysk motortorpedbåts närvaro p å svenskt
inre territorialvatten på ostsidan av Gotland. Vid närmare undersökning visade det sig, att båten förde brittisk flagg samt hade sökt lä för hårt väder.
Dessa och andra liknande händelser ha dragit elen
allmänna uppmärksamheten till de internationella rättsregl ernas tillämpning i oss omgivande farvatten under nu
rådande poliiiska förhållanden, samtidigt som. man frågat
sig, vad den svenska krigsmakten kan göra i dylika san1.manhang.
Enär dylika frågor synes vara av särskilt intresse för
denna tidskrifts läsare, skall här ett försök göras att belysa några av de viktigaste problemen i sammanhanget.
Det må då först konstateras, att de allmänt erkända
regl er, som gälla för umgänget mellan civiliserade nationer, under senare år alltmer åsidosatts av vissa stm·makter i deras förh:lllande till smärre stater. I stället för att
erbjud a ett visst skydd för de små staternas integritet,
torde dessa regl er, grundade på forna tiders internationella hövlighet och ömsesidiga respekt, nnmera snarare
gagna en skrupelfrj stormakts möjligheter att - med den
stark ares r ä lt - u tnytlj a dem för egna syften.
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Den f n mest aktuella frågan är den inledningsvis
berörda verksamheten av främmande fartyg på svenskt
vallen, varvid man på goda grunder kan n1.isstänka, a tt
möjligheterna att färdas relativt fritt i våra territorialvallen ulnyltjas illegalt för att införskaffa sådant lllHlctriiltelsemater ial rörande anläggningar m m vid våra kuster, som icke återfinnes i officiella publikationer . I sitt
ovannämnda interpellation ssvar nämnde inrikesminist ern,
all myndighetern a ha möjlighet att "vidtaga åtgärder mot
fartyg, vilka med skäl kunna antagas föra en ur säkerh elssynvinkel icke önskvärd verksamhet". Han torde därYid främst ha åsyftat dc befogenheter, som svenska örlogsfartyg meddelats, nit verkställa erforderlig prejning
och yisitcring av misstänkta handelsfartyg (= alla fartyg och farkoster t1tom örlogsfartyg) för att kunna kontrollera att gällande förf:lttningar rörande sjöfart och
fiske pi{ svenskt territorialvat ten efterlevas (jfr IKFN
mo m 39). Denna kontrollverks amhet syftar framför n lit
till att förhindra otillåten fotografering och avbildning av
viktiga miJitära och civila anläggningar samt upprättande
av beskrivninga r över dylika, sjömätning o s v. Dylik
illegal verksamhet kan sålunda förhindras eller i avsevärd graf! försvåras av våra örlogsfartyg, vartill ytterligare bidrager den ökade rapporterings skyldighet, som
ålagts kls- och fyrpersonal i vad avser rapportering till
marinen av misstänlda främmande fartyg utanför v åra
kustfT (jfr SF 76j 1051).
En annan fröga, som. s::nnmanhäng er med internationcllditlsliga förhållanden , är krigsmaktens uppträdande
i sam hane! med elt strategiskt överfall på vårt land. An-dra världskriget lämnar flera exempel på dylika överfall
d v s krigsöppning utan föregående krigsförklarin g. Yid
en sådan krigsöppning kan den anfallande redan f din
hörjan tillkämpa sig helydande operativa och taktiska fiirdelar med utnyttjande av det skydd, som folkrätten otvivelaktigt kan ge hans stridskrafter. Sålunda kan t c:~

c ll dylikt ;:mfnll föras fram ända till den angripnes terriJori algräns utnn risk för motåtgärder och även därefter
k an den angripne komma ylterligare i efterhand genom
all han --- innan den anfallande utfört egentliga våldsh an dlingar -·- kan vara lYingnd att inleda sitt ingripande
med vamingså tgärdcr o d.
Sf1so m allmän regel gäller nämligen för svenskt in~
gripmule mot främmande stridskrafter, vilka överträda
fö r eskrifterna ang tillträd e till värt territorium, att någon
form av varning skall överbringas, innan vapenmakt får
liilgripas. Härigenom avses dc främmande stridskrafte;·n a f<l tillfälle att dr'aga sig tillbaka, för det fall att övert rädelsen icke riktat sig mot svenska intressen eller varit
oavsiktlig. Dylika övcrträi!elscr kunna stundom inträffa
l.lll dcr nuvarande fredsförhålla nden , men torde framför
då vi äro neutrala- vid ett krioalll bliva relativt v::mli.Q"a,
Ö'
.._,
som hPrör v8 ra farvatten.
Skulle främmande stridskrafter däremot göra sig
skyldiga till våldshandlin gar i uppenbart fientlig avsikt,
sk all giYetvis vapenmakt omedelbart tillgripas.
Dessa föreskrifter äro emellertid icke tillfyllest för
effeka lt giva våra stridskrafter en rimlig möjlighet
tivt ingripande vid ett strategiskt överfall cnl ovan. övcrhefälhavarcn har därför meddelats befogenhet att beordra
ing ripande med vapenmakt utan föregående varnincr mot
alla slag av främmande stridskrafter, som svnas närma
sig svenskt territorium i fientlig avsikt. En fÖrutsättning
h ärför är, att anfall mot vårt land synes sannolikt samt
att sammansältn ingen av de främmande stridskraftern a
ntgör elt hot mot riket. l praktiken äro dessa särskilda
föreskrifler redan utfi:irclade och behöva endast sättas i
kraft av överbefälhav aren eller, därest förbindelsern a
1
l1 ed högkvarleret äro brutna, av vissa andra chefer (IKFN
Inom ·±O och 139).
En tredje fråga ay väsentlig belydclse i dessa samIllanhang är behandlingen av främmande flygplan. Se-
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nare tiders utveckling av flyget nwt bl a allt högre hastig.
heter har medfört betydligt ökade svårigheter att upp.
nitlhfdla en oantrrstl ig neutraWet, varj ämte riskerna fö r
kupp::u·tade flyganfall ökat. Denna utv eckling har hl a
medfört, all identifieringen av främmande flygplan såsom
mililäro eller doila avsevärt försvårats, samtidigt som ingripande mecl varning före öppnande av verkningseld
praktiskt taget omöjliggjorts . --- Ifråga mn identifieringen kan man numera icke grunda densamma enbart på
förefintliga nationalitetsmärken eller förar ens egenskap
av mil i tär person, vilket förutsättes i definitionen av militära luftfartyg enligt internationella luftfartskonventionen av år 1919. I nu gällande föreskrifter har definitionen därför utvidgats att omfatta jämväl flygplan, som
"deltaga i militära företag". Härigenom kan en identifiering anses bliva utförd med stöd av flygplanens uppträdande, vilket i de flesta fall torde vara den enda hå Ilpunkten, inan det blir för sent att vidtaga några nl.otfttgärder. - Ifråga om hehancllingen av militära flygplan
gäller, alt enstaka dylika, som bryta mot gällande tillträdesföreskrifter, skola varnas, innan verkningseld få r
öppnas. Varningsförfarandet har sålunda ansetts böra
kvarslå ifrftga om enslaka främmande flygplan. - För
att däremot givn våra striclskrafter bättre möjligheter till
effektivt ingripande, då. ett större antal flygplan inflyga,
gälJ a skärpta föreskrifler för behandling av flyqför bnnd,
varmed i dessa sammanhang avses " tre eller flera militära luftfartyg (flygplan), som framföras i formering eller
uppenbarligen uppträda tillsammans". Mot dylika flygförband skall nämligen eld öppnas utan föregåend e varning med alla slag av härför lämpade stridskrafter s<'lväl
under nuvarande förh t1 llanden som vid n eu tralitet.
Slutligen må framhållas, att de för nuvarand e fö rhMlanden - d v s allmänt fredstillstånd - gällande före skrifterna för krigsmaktens ingripande mot främm mHle
r-tridskrafter m m pricipiellt äro utformade s?l att däri an -
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oivna åtgärder utgöra så a lt säga den övre gränsen för
krigsmaktens befogenheter och handlande i olika situationer. Härigenom ha föreskrifterna gjorts oberoende av
den i olika avseenden för tillfället rådande beredskapen.
Men samtidigt har h elt naturligt konsekvensen blivit, att
vissa föreskrifter icke kunna tillämpas i full utsträckning
und er rena fredsförhåll anden. Avsikten är sålunda, att
de givna föreskrift erna skola tillämpas endast i den utsträckning, som är möjlig inom ramen för krigsmaktens
ordinarie verk samh et d v s i rlagslägel fredsverksamheten.
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Litteratur.
Siffred ,Jönsson, Vekelaks-knapen som blev amiral och
landsherre på Öland av Carl Ekman, kont8ramiral.
I företalet till denna levnadsteckning uttrycker författaren elen för hoppningen att personer utanför ölancl även skola finna något a v intresse i denna publikation, vilken baserats på i ölandsbladet utgivr.a
tidningsartiklar. Anmälaren, som nwd intresse tagit del av innehållet,
är av den åsikten, att Siffred Jönssons levnadssaga på det sätt och
med den bakgrund författaren utformat elen, bör vara givande läsning för alla dem - ölänningar eller inte ölänningar- som intr essen~.
sig för människor, hänclcl::;er, seeler och bruk under gångn1?. tid er.
Först och främs t möter läsaren i denna skildring den från Finland härstammande fattiga knapen, Siffrecl (Sigfricl) Jönsson, som
började sin ''fogclebana" år 1539 som "karl" hos dåvarande fogd en i
Ölands norra mot och som tack vare goda konjunkturer, en kraftig
expansion av statsappar aten, men väl ocl,så tack vare praktisk skicklighet, gott förnuft och gott omdöme, blev "fogde över aUt Öland'',
Rke1Jphövitsman, amiral och slntligen å t er hövding över Öland. Ha11
hann under sin 45 år långa bana i statens t jänst tjäna under trP
kungar, Gustaf Vasa, E rik XIV och Johan HL Det framgår mnd
all tydlighet att fogelen Siffrecl Jönsson många gånger fick god användning för sitt omdöme och förstånd fö r att göra sina m ånga
gånger myclwt ford r ande uppdragsgivare till lags. Helt visst var
Sifired Jönsson ingen duvunge när det gällde affärer. över fogd arna
vakade icke endast det kungliga argusögat utan även räknekammaren.
FörfattG\ren skildrar , hur vid ett tillfälle fogden på Ka[mar slott fick
en anmärkning från sagda ämbetsverk för det han icke hade t agit
ett visst parti torsk till uppbörd, och fortsätter sedan: "Om detta
Sveriges äldste och i elen hänsovne landsfogdens anda arbetande ämbetsverk har man anledning säga att överheten icke bar svärdet förgäves." Nutidens (försvarets) civilförvc:Jtr>.ing har tydligen gamla
anor att bygga på.
Jämsides med skildringen av Siffrecl Jönssons levnad får läsan'll
en inblick i Vasa-tidens skatteväscnde. D en viktigaste skatten var'
räntan, som åvilade jorden, samt tionde av spannmål, som tidigare
utgått till kyrkan, men efter reformationen gick till kronan. Vid
denna tid uttogs utan stöd av riksdagsbeslut och med åsidosättande
av "svenska folkets urgamla rätt att sig själv beskatta" kost- och

andra gärder, v ilka pålades bl a för lan d - och s j ökrig. 1900-talets
skatteupphörder äro, i jämförelse med vad Siffrecl Jönsson och hans
gelil,ar tydligen fingo uppleva; betydligt lugnar e och i varje fall för
s]{atteuppbörclsmannen bekvämare. I n ga kackla.nde gäss, bräkande
får, b ölande oxar, skrikande grisar, r u llande smördrittlar o s v stö:c
nu h an s tillvaro.
Förutom skatteindrivning, "ränte"-beräkning m m var en av fogdens viktigaste göromål rättskipning och därmed sammanhängande
problem.
I det avsnitt av skildringen, som berör Siffrecl Jönssons tjänst i
flottan, möter vi honom fö r st som hövitsman för skeppsgården vid
Bjrirkenäs (i närheten av Kalmar), där bl a byggdes skeppet st
.Erik, vilket var avsett att bliva hertig Eriks flaggskepp under den
planerade friarresan till England . Siffred Jönsson bl ev skeppets första
hövi tsman. Då flottan gick i vinterkvarter i Alvsborg återvände h ain
hll skeppsgården, där vårt första linjesl,epp (Mars även kallat Maka.lös) byggdes. sjödrabbningarna den 30 och 31 maj 1564 nord och
ost om Öland, då Mars sprang i luften och det följnade rättsliga efterspelet sl,ilclras ingående.
Uneler Siffrecl Jönssons väg från skeppshövitsman till amiral får
man uppleva såväl sjökrigs- som landkrigshändelser uneler det nordiska sjuårskriget. Flera <JN dessa händelser tilldroga sig i faTvattnen omkring öland samtidigt som ön och fastlandet på andra
sidan sundet utsattes för härjningståg från danskarnas sida, Och
mäng a voro de gånger, då Siffrecl Jönsson och hans efterträdare hos
kun gen fingo böna om skattelindring för den genom skövling och
bränder svårt utarmade befolkningen.
Trevliga illustrationer, såväl teckningair som fotografier öka läsningens behag.
S. Notini.

