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Arsberättelse i reglementen och förvaltning.
Avgiven av ledamoten Högberg.

De viktigaste händelserna mom rubricerade Yetenskapsgren
unde r :'n' 193-! hava inträffat inom mten.denturen och då i första
hand inom förplägnadsväsendeL Jag böqar därför med att
relatera, vad som sig där tilldragit.
E l t gammalt ordspråk lyder: »Intet ont, som ej för något
goll m ed sig ». Del la kan med fog tillämpas på den matstrejk,
som på gru nd av kommun istagitation utbröt yid sjömanskårens
mat inrättning i Karlskrona på sonunaren 1933. I sig själv eU
ont medför de denna strejk det goda, all förbättringar i ulspisningsfö rhflllandena och moderniseringar av matinrättningarna
vid marinen, varom myndighelerna vid flera tillfällen gjort
framställningar ulan resultat, nu blevo högaktuella och lättare
aU genomföra. De åtgärder, som i detta hänseende närmast
<v.idtvgos, voro följande.
Under framh ållande av att de brister, som vidlåda marmens
fö rplägnadsväsende, aysage dels malinrä ltn ingarnas inredning
och t ekn iska u trus tning, dels normalportionens sammansällning,
dels organisationen, dels ock kökspersonalens rekrytering och
utbildn ing, gjorde marinförvallningen framställning hos Kungl.
Maj: L om att Ht anlita särskilda sakkunniga för verkställande
av en ingående utredn ing för bristernas avhjälpande.
Genom kungligt breY den 22 september 1933 bemyndigades
m arinförvaltningen att tillkalla armens konsulent i utspi sn ings Tidskrift i Sjöväsendet.
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frågor, sysslomannen vid Sundby sjukhus Nordfeldt, sam t direktören för hotell- och restaurangaktiebolaget Gillet, m arinintendenten å övergångsstat Sjöwall, att såsom sakkunn iga under marinöverintendentens ledning inom marinförval ln ingen
utreda frågan om marinens utspisningsväsende.
Då de sakkunnigas utredning varit grundläggande fö r de
förbättringar, som vidtagits, anser jag det vara av vik t a tt i
korthet redogöra för denna utredning.
Redan den 27 december 1933 avlämnade de sakkun niga
första delen av sitt betänkande till marinförvaltningen, behand lande utspisningsförhållandena vid de s lön-e matinrättn ingarna
i land. Efter all hava redogjort för de olika matinrättnm garnas.
skick, porlionskostnaden och kökspersonalens arbetskostua cJcr.
varvid dessa kostnader jämförts med motsvarande vid aJ mens
truppförband och befunnits avsevärt överstiga dessa, h öHo de
sakkunniga före, att dessa ogynnsamma förhållanden voro föranledda av
dels elen vid matinrättningarna förhandenvarande [iiraldrade lokaldispositionen, bristfälliga utrustningen med k ok:tpparater, spislar och maskiner sam t avsaknad av kyllokaler,
dels den i inrättningarna arbe tande personalens ofulls tändiga yrkesutbildning och de relativt täta ombyten av han driickning, som måste hliva en följd av elen gällande or ganisalwnen
med kommenderade värnpliktiga,
dels den gällande ordningen för servering av målti derna
(lika stora mängder till samtliga), varigenom ett individuellt
tillgodoseende av portionstagarnas önskemål och behov sy;\rligen
ku~de åstadkommas och uppkomsten av måltidsavfall befordrades,
dels den vid de flesta matinrättningar tillämpade m al tidsindelningen med mycket tidigt, allt för stort morgonmål, tidig
middag samt aftonmål,
e/els ock den splittring, som kännetecknade den gällande
organisationen av matinrättningarnas ledning och förvallning
samt att denna förvaltning delvis vore anförtrodd personal. suJn
saknade erforderlig fackkunskap.

Sedan dc sakkunniga närmare redogjort för den splittring i
anisationen, som omnämnts i näst föregående punkt och
org
·
artill de ännu utförligare
återkomma 1··angre f ram 1· s1'Lt·· b cv.. l'" I1 de övergå de till att behandla frågan om förplägnadens
tan '"
'
. .. .
tidsen li ga ordnande och redogöra först för malmrallnmgarnas
disposition och utrus tning. De mes l genomgr~l)ande föränd ~
rino·arna föreslås därvid all genomföras Ylcl SJomanskarens 1
l{a: lskrona malinrättning. För Yinnande av b ättre utrymme i
denna inrättning skulle l Yiillinrätlningen och korvfabriken flyttas från m alimättningsbyggnaden till rustkammarbyggnaden p ~t
Stumholmen. För vinna nde av en mera ekonomisk drift vid
korvfabriken skulle i sistnämnda byggnad även inredas en köttcentral, direkt underställd slationsinlendenlenten, med uppgift
dels a lt distribuera färskt kött, dels all förädla och insalta dylikt.
En sådan anordning skulle möjliggöra elt ekonomiskt styckningsförfarande i avsikt att därmed vinna ökade möjligheter till
omväxling i förplägnaden samtidigt med lägre pris på och
mån bcrsidicrare
tillvcrknin uo av charkuteriYaror. Under stationsv
int endenturen fiiresl{ls samtidigt an läggande av ett kafferosteri
för hela stationens behov.
De ledigblivna utrymmena skulle Lagas i anspråk för anordnande av rum för proviantens fönaring, för råYarornas, elen
färdiglagade malens och matresternas hetryggande förvaring i
kylrum ävensom för inrättande ay erforderliga personalrum.
Ä ven för matinrättningarna Yid skeppsgosse k ~tren i Karlskrona, sjömansk~n-en i Slorkholm, Vaxholms kastell, OscarFredriksborg, Karlskrona kustartilleriregementes stadskasern
samt Kungsholms fort föreslås uLv·iclgning ay lokalerna, inrättande av liknande lokaler för proYiantens förarbetning och för varing i kylrum samt för personal. För samtliga malinrättningar föresHts en hel del sa ni Lära anordningar, komplettering a v
apparaturen, anskaffande ay moderna köksmaskiner i den ulsträdming, som erfordras för ett t ekniskt och ekonomiskt riUigt
handhavand e av förplägnaden , uppslällning ay apparater, maskiner och övri ga anordningar p~\ så siilt, att arbclel i görligast e
ll1ån underlätlas och förenklas . Vid skeppsgossek [\ren i Karls-
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krona föresHts försök med fri skaffning med använd an de
a"
'
·
· l.-a anor d nmgar
·
om pe l'lnaun d er ett a' r, oc l1 alt f ragan
prov1sons
pröv_
ll
ti
nenla anordningar för fri skaffning därefter upptages
ning. Fri sl.-affning föreslas alt införas vid malinrättni ngarna
å Vaxholm s kastell, Oscar-Fredriksborg och Kungshol ms fort.
Ot'
De sakkunniga övergå därefter lill behandling aY fra gan
,)
'
aden
förplägn
för
dc
t
at
härvid,
kökspersona len och framhålla
ansvariga myndighelerna vitsorda, alt till h andräckningsljiinst
am·ändes personal ulan yrkesskicklighet eller som bri sle1 i pålitli ghet och uppförande, som sakna l'änsla för ordni ng och
disciplin och som titt och ofla måste ombytas, all mallagn ing en
på grund av kockarnas ålder och den enahanda tjänstgöri ngen
med brist på nya impulser och modern mallagning i nagon m~ll\
lider av konservatism och slentrianmässighe t, alt kockbilr iidenas
egensl,aper kunna betecknas sasom medelgoda samt all J,oc karnas utb ildning är bristfällig, och all en del kockars ku nsk aper
i matlagning fortfarande lämn at myck e t a ll önska, varför kraYCl
på bättre arbetspersonal starkt framträder.
Efter a tt h ava framhållit del goda resulta t, som Yunuits Yid
armens matinrättningar genom anställande därslädes ay fackkunnig kvinnlig personal i stället för m ilitär person al. samt
efter att hava redogjort för de marina myndigheternas ~·tlra nde
för och emot anställande av kvinnlig kökspersonal, före~la de
sakkunniga, att i marinens matinrättningar anställes kYinnlig
köks - och serveringspersonal bestående av husmoder och , där
malinrättn ingens storlek så påfordrar, bilrädande h usmoder
samt biträden i erforderlig utsträckning. Härigenom sk ulle
samtliga i matinrättningarna tjänstgörande underofficera1 (' och
underbefäl - med undanlag för uppbördsmän i respekti n• matinrättningar - tillsammans omkring 41 personer kunn a ;dergå
i den tjänst, för vilken de ursprungli gen anställts.
De sakkunniga återkomma härefter mer ingående ti ll den
föru t i betänkandet delvis behandlade frågan om sp li ttringen i
organisationen av ledningen av matinrättningarna. De framh ålla härvid att den dagliga omsorgen med alt leda och övervaka verksamheten vid matinrä ttni ngarna anförtrotts ren t m ili-

tara ch efer, som icke äro utbildade för cletla arbete, vilket förn8Jl ande, som pålalats Yid flera tillfällen, de anse i sjäh·a verket
endas t yara en kvarlcYa från den Lid, da flottan saknade intendenturpers onal i egen tlig mening, och da utspisningsförh ållanden a voro så okomplicerade, al l övervakande av förplägnadsanstaltern a icke krävde n ~1 go n fackkunnig personal vid sidan
av de militära befallnigshavarc . som eljest had e att taga befattning med den ime tjänsten. Yisscrligcn hade en ändring i detta
förh åll ande s], ett bl. a. däru l in n an, a ll fartygsintendent anförtrolls ledn in gen av utsp isn ingen ombord, men i land bestode
alltjämt den tidigare tillämpad e ordningen. All ingen ändring
på senare i1 r skett härYidlag, anse de sakkunniga huvudsakligen
vara a lt tillskriva en Yiss farhåga för all införa en dualism i
den mi litära ordnings hållningen, i del man förmenat, a ll konflikler läU skulle kunna uppsl å, om befälsföringen Yid matinrä ttningarna uppdelades pa kasernbefälhavaren och den intendent, som finge hand om själva utspisningen. Del hade också
anfört s som skäl mol en reform aY antytt slag dels atl intendenterna icke vore higsmän och sålunda icke skulle äga till räckli ga möjligheter all föra befäl, del s att deras utbildning icke
skulle giva dem stort bättre förutsättningar för att leda verksamheten vid matinrättningarna än det militära befälet.
Den sistnämnda inYändningen anse de sakkunniga väl få
antagas boltna i det J.-ända förhållandet, att marinintendenterna ,
som, till skillnad fn1n armens intendenter, till ö\·ervägande del
tagas i anspr{d.- för adminislraliYa och kamerala uppgifter, givetvi s utbildas m ed särskild tanke härp~t, ehuruväl denna utbildning jämYäl inr~'mmer ämnen och kurser, berörande den
rena förplä gnadstjäns lcn.
Vidare framh~\lla de sakkunniga. all man numera kommit
därhän all en militär matinr ä ltning, för att fylla sin uppgift,
måste sl;ölas ungefär som en folkreslaurang, men också alt förebilden fö r utspisningen och eko nomi en hör bliva hushå Ilet i en
familj . Della anse de knappa~t yara möjligt med den gällande
ordningen. S[t långt delta vore möjligt torde därför anskaffningen av ]Jrovianlen och bestämmande av huru del anskaffade

-418-

skall användas böra läggas i en hand , och del torde r irnl iut,,
IS
t1
ej kunna bliYa tal om annal än att för dessa uppgi fLLr avse
intendenturutbildad personal. Och skulle det så vara, al[
marinintendenternas ulhildnin g icl' e Yore ordnad full t tillfredss tällande i förevarande hänseende, anse de sakkunniga, aH detta
förh:lllandc hör tillriillaläggas, n:'lgol som icke torde erbjuda
slöne sv ~trigheler. De sakkunniga kunna icke finn a, all lt.l gra
oli:igcnheter ur militär synpunkt skulle behöva upp sla, ou t en
marinintendent finge hand om ledningen av en malinriittn ing,
vilJ.~e l ju för Önigl förhållandel vid annens truppförbanrJ U [yj_
sade. Där yore visserligen intendenten krigsman, m en denn'a
omständighet anse de sakkunniga numera sakna hetyd clsl', i all
synne rhel om kökspersonalen , som de sakkunniga tänkt sig,
skulle bliva kvinnlig.
Dc salzkunniga anse därför atl kasernbefälhaYarn a hö ra
befr ias fr ån bestyret med malinrättningarnas skötsel, och all
härför böra avses marinintendenler, där detta är möjli gt. Dc
föreslå all •id Karlskrona örlogsstation en av de vid stalinn sinlendenluren tjänstgörande marinin tendenterna skull e Lt till
åli ggande att i egenskap a'· förplägnadsintendent för sj öm ansoch skeppsgossekårernas malinrättningar under stationsi nte ndenten handlägga ärend en, som avse utspisningen, samt all leJa
och överYaka densamma. Slalionsintcndenten skulle pil fiirslag
av förplägnadsintendenten fastställa utspisningsstaterna. Förplägnadsintendenten slmlle hava skyldighet att dagligen över ·
vaka arbetet i matinrättningarna och med dela erforderli ga direkliv för utspisningen, avsmaka maten m. m. UpplJörds lllallnen borde sorlera under intendenten i allt sådant som angmge
fönaltningcn. :\'led införande av ln·innlig kökspersonal, under
en husmor, skulle upphördsmannen icke längre behöva hel<1 lla
sig med arbetet i köket och dc ·s bilokaler, men s~'ntes del lam pligt. all han hiträdde kasernbefälet med övervakande aY ordningen i malsalen under själva måltiderna.
De sakkunniga anse aU sanmta principer böra tillämpas vid
SLackholms örlogsstation. Där skulle antingen den i stati onsintendenturen tjänstgörande marinintendenten tillika vara tör-·
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.. o'nads inlenden l för sjömanskårens malimättning eller också

p 1~

.
av de å stationskontoret kommenderade mlendenterna kunna
~illika tj änstgöra vid stationsintendenturen såsom förplägnads11

intenden t.
Beträffand e sjöreservernas malinrällningar föreslå de sakku1mi ga antingen alt dessa läggas under stationsbefälhavarens
förvaltning, i vilket fall ledningen av desamma skulle kunna
anförtros den vid stationsintendenturen föreslagna förplägnadsintenden ten, eller, om så skulle befinnas lämpli gare, att de forlfarande slwla sorlera under varvschefen, a lt förrads intendenten
å varve t ålägges att tillika vara intendent vid sjöreservens matinrättn ing och att varvskamreraren fullgör de åligganden, som
förut angivits för stationsintenden ten med avseende å fastställandet av utspisningsstater m . m.
Vad angftr malinrä ttningen vid flottans sjukhus föresl å de
sakkunniga, a tt den vid stalionsintendenturen tjänstgörande
förplägnadsint enden ten jämväl skulle vara intendent vid sjukhusets malinrä ttnin g och i denna egenskap underställas förste
läkaren. Den sistnämnde skulle på intendentens förslag fast-·
ställ :J. ntspisn ingsstater eller planer för utspisningen inom den
kostnadsram , som stationsbefälhavaren fastställt på basis av elen
av m arinförvaltn ingen för sjukhuset utfärdade spisordningen.
· Vid ku star tilleriels truppförband, vilka ju äro organiserade
ungefär efter samma mönster som vid armen, anse de saklmnniga det från organisatorisk synpunkt icke behöva erbjuda
några svårigheter all ställa malinrätlningarna under regementsintendentens ledning, så mycket mindre som denne i praklilwn
redan tager mer eller mindre befattning därmed. Svårigheterna
låge m era däri, alt såväl Yid Vaxholms som Karlskrona kustartilleriregemente funnos hela året två större matinrätlningat
rned ett sltdant läge, att en daglig tillsyn från regementsintendenten s s icl a Y\lre utesluten. Därtill komme vissa mindre eller
tillfi:.i ll ign malinrättningar på forten, vilka också krävde tillsyn.
Det m~tste därför giyetvis förutsättas alt vid sådana förläggningar, som icke dagligen kunde övervakas av regementsintendenten, en viss tillsyn även skulle utövas av vederbörande fort-
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chefer ell er motsvarande b efä lhavar e. Den ekonomiska lcdninge::n ay matinrättningarna borde sålunda kunna utöv as a regem en tsintendenten ulan a lt dagli g tillsyn från hans sida vore
nödvänd ig.
Kos tnaderna för m a tinrä llningarnas försällande i Li dst'n ligt
skick beräknas av de sakkunniga draga en kosluad av 7b i,Ooo
k r onor. Kostna derna för de arbe ten, som borde komm a Lill
s tånd redan under budgetår e t 1934- 1935, hava de sakk unn iga
uppska lt a l till 374,000 kronor. För b estridande av dcs ~a sis Lnämnda kostnader skulle särskilt b ehöva äskas 250,000 J., ron or
och r es len skulle kunna utgå av till gängli ga medel.
De sakkunni ga framh å ll a slutl igen under en rubrik »OH iga
frago >> a lt de inskränkt sin utredning till de större s lali o11i\ra
ma linrä ttningarna m ed ull ämnande tillsvi dare av vi ssa m iu llrc
malinrättningar. Detta innebure emeller tid ingalunda all. icl<e
dessa senare vore i behov av moderniseringv och rationali ~< rincrD
ulan b erodde enel ast på alt tiden icke medgivit en gran sl;ni ng
av desamm a. Av samrna skäl h ade ick e heller fartygens u tsp isningsförhållanden ännu blivit fö rem ål för n ~1 gon i n g~~t·n de
gra nskning. Vidare h ade en annan fråga av m ycket slc)! yil\t
tills v idare m [lst Janmas åsido, n ämli gen normalporli onsst ~·t••ns
sam mansä ttnin g. De an se emellertid alt denna fråga saYiil '0111
revidering av spisordningen ombord bör anstå tills crfan• 1he t
vunnits angående redan föreslagna åtgä rders verkningar. och
utredningen på andra punkter fullfölj Ls. De framhålla em ellertid i detta sammanhan g, a lt erfarenh e ten givit vid hand en a ll.
vad a n g~tr förläggningen till vissa fort, den kost, som k un na t
:'tstadkonnn as på basis av normalpor lionen, icke yarit tilJril, klig
ulan måst utökas. Det synles därför lämpligt a ll, i ayya]\ Lan på
e ll slulli gt ordnande av denn a angelägenhe t, proYisorisk a bestämmelser u lfarelades om Yiss procen tuell ökning av n orP1ulporl ionens penningvärde under förläggning till kustfäsLni ngar·
nas y LLre linjer.
Dc sakkunniga gå även in på fr ~1 gan om portionsförh i1Llringarna<; ordnande men uttala att tiden icke medgivit dem a lt
ägna denna fråga någon närmare granskning. Det förefaller
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dem em ellertid som om hela de l gä llande sys temet m ed portion sförv ä LLrin ga r vore b i't de a lltför om ständli g t och oprak tisk t.
De ifrågasäl la därför om det ick e Yore enklare och mera praktiskt, al t malinrättningarna m edg<\ves a ll inom den fastst ällda
]zostna dsramcn ordn a utspi.'>ningcn p:t lä mpligaste säLL och att
redovi sni11 gcn av porlionsförbä ll r ingarna, som Yore mycke t Lidsödand e och besvärlig, ersattes med en m {m aLlig anälming, som
utvisade å ena siclan vill\et belopp m a linr ä ttnin gen h aft r ä LL all
dispon era och å den andr a Yad som disponerats . Innan formligt
försl ag i denna sak framlades synles deL dc sakkunniga emeller tid lämpli g t a ll lokalmyndi gh e tern as yttrande i ärendet inhäm tades.
Den 12 ::tpril 193-! :lYgåYo de sakkunni ga till marinfönaiL ningen andra del en aY siLL betänkande, Yill;cL berör utspisnings förh åll a ndena å sjömätningsfartygen. Upprinnelsen till detta
var en av ch efen fö r sjökar leverke t gjord h ems lällan, alt marinför valtnin gen ville taga under övervägande Eimpligheten av den
å sjöm ä tnin gsfar tygen gällande sp isordningen med de ändrin gar, som ifr{lgasa ll s för att hcrcct[l mer onwäxling i utspi sningen.
vilken h e ms tä llan ÖYcrlämnats Lill de sa];hmni ga.
Dc sak kunni ga framhålla atl b etr äffande sjömätnin gsfarlygen s tor a sdrighcler förefinnas för a ll ordna en rationell och
onwäxlandc ulspisnin g. Farlygen, särskilt de äldre, Yore nämligen y ll ersl primitivt utrusta de i ];öks lclmiskt h än seende. Kö ken vore al ll fö r små och tdmga m ed sp isar, otillräckliga för
åstadkomm ande aY en ekonomisk och fullL lämplig utspisning.
»Alt i elt kök », säga de sakkunni ga, »med en yta, som i vissa
fall u ndersliger 3 kYm., på en liten j ärnsp is laga mat ej allenast
till b esä ltnin gen utan äYen till officerare och underofficerare är
na turli g LYi s ic],e lätt, särskilt under varma sommardagar, då
den m ed kol eldade , isolering saknande spi sen utstrftlar en
olidlig he lla ».
AYen om IörhMlandena på de nya fartygen yore n i'tgo t
bä ttre, Yorc dock avsaknaden ay arbe tsbesparande och hygieniska anordningar allm än.
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Då m edel för en modernisering saknades, hava de sal,k unni ga anse ll det lönlöst alt framlägga närmare förslag i n ämnda
hänseende, ulan hava inskränkt sig till alt framhå lla n öd Yii ndigheten av all, i den m~m m edel kunna avses och underh a llsoch fö rnyelsearb eten ä ndå maste utföras, nu varande sp i-.;at,
diskanordningar, väggbeklädnad m. m. utbytas mot tidse nliga
s:J.dana, allt enligt anvisningar, som böra länmas av m ari n rö rYallnin gen . Aga -spisar borde k omm a till användning. Dis k..
bänkar och vaskar saml ber edningsbord syntes böra bekliidas
· m ed rostfritt stål. Väggarna i köken borde beklädas m ed h<~ll 
barl materiel, som lätt kunde hållas r ent. I den m ån ulr;-. m me
och porlionsantal så b etingade borde tidsenliga köksappa1"1ler
a nskaffas. För m edtagande i b å la rna av färdiglagad m al synles
lämpligt a lt a nskaffa värmeisolerade kantiner, som kunna h.lila
ma len varm upp till 8 timm ar.
Vidare framhålla de sakkunniga, att sjökarteverkels fartyg
sakna möjligheter för förva ring av färsk proviant och överbliYen
m a t, m'! go l ~om g ivel vis vore e l! all varligt hinder för en raliondl
utspisnin g, särskilt under den f1rslid, sjömätningarna p f1gi nge.
Denna brist borde därför söka avhjälpas.
Under fr amh ållande av alt porlionskostnaden p å sjöm 'i lningsfarlygen m ås te överstiga de l fas tställda sjöporti ons pri-;e t
bl. a. med hänsyn till det behov av ökad näringstillförsel, ~o m
det krävande arbe te t i hMarna m edförde, anse de sakkun n iga,
att kostnadsökningen under vissa förutsättningar skulle hm na
r ä lt Yäsenlli g l nedbringas ulan a lt kosthållet förs timradcs. Dc
anse emellertid alt man i detta hänseende hör med undvi k ande
av s törre förändringar söka sfl småningom anpassa ut spisni n ~cn
till en lägre kostnadsram än den som varit gälla nd e. I enli gl·el
med denna uppfattning h ava de saldmnniga uppgjort plan fö r
utspisningen och dänid kalkylerat med en näringstillförsel elV
c :a 5,000 kalorier, fördelade på m å ltiderna sålunda, att omkr ing
1
/ 5 komme på vardera av första och andra frukost saml lunch
och 2 /:, p å middagsmålet, vilket sistnämnda skulle intagas ombord å sjömätningsfart ygen efter avslutat arbete för dagen i
stället för att medtagas i båtarna.

Vad i övrig t a ngår utspisningsplanen, vilken dels omfatiar
detalj erade s ta ter för 28 dagar med angivande av måltid, de
använ da livsm edlens slag, k van Lilc l, beräknat pris och kalori mängd, dels e lt därti ll anslutet exempel pa malsedelns samman sä ltning för 4 vccl,or, framhålla de sakkunni ga, a tt s la terua
endast bö1a uppfallas såsom exem pel p ~t lä mpli ga malräller och
deras värden, bland vilka vederbörande kunna välja allt efter
tillförseln och andra växlande förhållanden.
Slu Lli gcn b egagnade de sakkunniga tillfä llet att till vederbörandes över vägande hänskjuta elt spörsmål, som berördes
redan av m a rinens utspi sn ingssakkunni ga i deras år 1919 avo-ivna be tä nkande, nämligen huruvida det icke å sådana farty g,
där det endas t funnes ett kök och en kock, vore ändam ålsenligar e att ordna så, a lt h ela besäUningen, alltsa jämväl officerare
och underofficerare, åto ur skeppspannan. Förutom det ur
psykolog isk sy n p unkt värdefulla a lt m ansl\:apet visste, aU dess
kost vore god nog även för b efälet, skulle en sådan ordning i
hög grad förenkla förhållandena. Give lvis avsåge de sakkunniga icke a lt b efäle t skulle h et agas möJli ghe terna till en i förhåll and e till dess ställning icke oberättigad högre kosl-standard
med h änsyn Lill senerin g, k osten s förbättrande med uppskuret
och anna l, som icke komplicer ade arbetet i köket, utan borde
tanken kunna fönerkligas på det sä ttet, aU officerare och underoffi cerare bleve h ä1wisa cl e att på fart)-g, varom här vore
fråga, utlaga sl,eppsportion mot kontant ersä ttning efter pOl·Lionen s Yerkli ga kostnad.
Den l juni 1934 avgåvo de sakk unni ga till marinförvallningen tr edje delen av sitt betänkande, innefallande försl ag beträf-fan de ans tä llande av b ·innli g kökspersonal och ledningen av
marinen s matinrättningar i land m. m.
Dera<> betänkande, första delen, h ade under tiden varit !Jå
remiss till lokalmyndigheterna. Beträffande förslaget om an ställande a\' kYinnlig köksperson al hade detta tillstyrkt<; av
myndighelerna endast för kus tartilleriets truppförband samt för
skeppsgosseUn·en i Karlskrona, för den sistnämnda dock endast
på försök Däremo t hade förslaget aystyrkts beträffande flat-
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tans stationer och förläggningarna i Marstrand och Gö tehora
t\·
Efter a tt hava försvarat sin st[mdpunkt, att kvinnlig pe r. ona[
borde anställas vid samtliga malinrätlningar, anse de sakku 11 _
niga de l dock vara lämpligt, alt till en början begränsa övergången till kvinnlig p ersonal alt gälla endast de förhan d, där
försiageL tillstyrkts av myndighetema. De överg~i därefter till
behandling av lzompetensvillkor, anställningssäll och aYlönings.
villkor för elen b innliga p erson alen ä venson1 till beräkning av
personalbehovet samt de [trliga kostnaderna, vilka frågor i den.
na berällelse torde vara av mindre intresse att relatera.
Myndigheternas yttrande beträffande matinrällningarnas
ledning förete m ycket skilda meningar, men i princip hava
myndigheterna som regel go dtagit förslaget om intenden ter
såsom ekonomiska ledare av matinrättningarnas verksamhet.
stalionsbefälhavaren vid Karlskrona örlogsstation h ar m ed
skärpa framhållit, att förslaget endast kunde realiseras pa de t
säLLet, att förplägnadsintendenten ställdes under truppförbandschefen, d. v. s. chefen för underofficers- och sjömanskar\'rna
respektive chefen för skeppsgossekltren. Det vore nämligen
otänkbart med en organis::ttion där den, som had e omsorgen
om truppens utbildning, förläggning m. m., sku lle vara h etagen
möjligheten alt ingripa beträffande truppens förplägnad ; detta
vore liktydigt med a lt regementsintendenten vid e tt armens
truppförband bleve ifråga om utspisningen s tälld direkt under
armefördelningschefen med förbigående av regementschefen.
stationsbefälhavaren har också vänt sig mot den av de sakkunniga föreslagna ordningen att förplägnadsintendenten ~ku lle
omhänderhaYa b å da de nu nämnda inrättningarna även~om
mot de sakkunnigas alterna tiva förslag att hänföra den p[l yar vet belägna sjöreservens matinrättning lill stationsbefälhaYarcns
förvaltning, Yarigenom denna matinrättning liksom sjöm ansk å rens och skeppsgossekårens malinrättningar skulle sEt under
stationsintendentens och förplägnadsintendentens ledning. I
sistnämnda avseende sammanfaller y ttrandet med varvschefens
i Karlskrona, som emellertid jänwäl tillbakavisar de sakkunni gas andra alternativ, n äm ligen alt den erforderliga intendentur -
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Jla sakkunsl;.apen skulle tillgodoses genom att sjöreserven::.
;natinrällning ställdes under varvskamreraren och förrådsintendenten.
s tationsbefälhavaren vid SLackholms örlogsstation har förordat en lösning av problemet, som mera ansluter sig till de
sakku nnigas förslag. Han ansåge visserligen också, att den
militära myndighe ten, kårchefen och under honom kasernbefälhavaren, icke kunde ås idosättas, när det gällde övervakandet
av utspisn ingen, men funne del ändamålsenligt, alt stationsintendenten tillades förvaltn ingsansvaret i dess helhet för stationens del av förpHignadsanslaget och hade heller icke något all
erinra emot fö rslage t att till stationens förvaltning hänföra sjöreser ven s mat in rätlning. s tationsbefälhavaren ansåge dock icke
att tj änsten som forplägnadsintendent kunde kombineras med
tj änst som intendent å stationskontoret, utan borde härf?r. avses
en särskild till stalionsintendenturen kommenderad marmmtendent.
Varvschefen i Slackholm har ävenledes accepterat de sakkunni gas alter nativa förslag att hänföra sjöreservens matinrättning t ill station ens förvaltn ing.
Såväl ch efen för kustartilleriet som cheferna för kuslartil leuiregemenlena hava tillstyrkt förslaget om att ställa mat inrättningarna under regementsintendentens ekonomiska ledning. D{l
de split trade förläggningsförhållandena icke medgåve daglig
tillsvn fr ån dennes sida av matinrättningarna, borde dock övervak~ndet av ordning och mtin ankomma p{l det militära befälet.
De sakkunniga hemöla härefter de av myndigheterna gjorda
'invändningarna mol försiagel och framh å lla, att det är givet,
att den myndighet, å vilken ytlersl vilar ansvaret för truppens
uiihild ning, förläggning m. m. , måste hava den yttersta befogenheten j ämväl ifråga om truppens förplägnad. Men de anse
därför icke att denna befogenhet bör tillkomma chefen för underofficers - och sjömanskårerna, respeklive chefen för skeppsgossekåren ifråga om Karlskrona örlogsstation, enär dessa myndighe ter icke äro förvallningsmyndigheter i egentlig mening
lltan militära förbandschefer under stationsbefälhavaren. De
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sakkunniga vidhålla därför silt försla g atl ställa slaliones 1na linrätlningar under det förvaltning sorgan, stalionsintenden turen
som sta lionsbefälhavaren har till förfogande för handläggn ingc 1~
av fr ågor rörande förplägnaden samt att chefen för detta or"at r
'
t>
stationsintendenlen, till silt bi träde för ledningen av m a timii llningarnas verksamhet erhåller en marinintendent m ed h cniituningcn förplägnadsinlendenl. llil<hct m ed stationsbefälhaYaren
och varvschefen i Stockholm föreslå de sakkunniga viel m-e a tt
sjöreservens malinrättning hänföres till stationens fön all ni ng
och ställes under stationsintendenluren. Be träffande k fnThdc n
anse de sakkunniga att han, förutom sin befogenhet att getlOlll
inspektioner vaka över manskapels rätt, ordning och snygghe t,
skall lämnas tillfälle och hava skyldi ghet all granska utspisnin gss ta ter m ed matsedlar, innan dessa fastställas av stat ionsintendenten. Simile dessa m yndigheter icke kunna enas, hör
ärendet underställas stationsbefälh avarens prövning. Va d an går sjöreservens matinrättning anse dc sakkunniga, alt vans chefen i förh ållande till densa mm a bör intaga samma s täll nin g
som k årchefen till honom und erlydande malinrätlning.
Vidare anföra de sakkunniga, a ll vid matinrättninga rn a yj l[
skeppsgossekåren i :M arstrand, Göteborgs örlogsdepå och kw.;l artilleriets truppförband organisationen är sådan att önskeJn:tle t, a ll förbandschefen även hör vara förvaltningsmyndi ghel ]H.:träffande malhållningen är uppfyllt. Vid örlogsdepån fi um:_
ingen in tenden t l< nm men r!erad till chefens biträde, varför fö rplägnadsintendentens åligganden m fts le förutsättas fullgöras av
annan befattningshavare, m en dc sakkunniga utgå ifrån alt. i
den m ~m så är möjligt, dep{tchefen sl<all anlita elen sakkunska p
för handläggning av förpli.i. gna dsären dena, som jämlikt gällande
bes tä mm elser sHtr honom till buds i k årintendenten i Marstr and .
Beträffande flottans sjukhus framhålla de sakkunni ga al l
de i annat sammanhang ämna n ärm are behandla frågor, som
angå m athållning och tvätt därstädes, m en a lt de redan nu anse
det önskvärt, att bestämmelser utfärdas, som möjliggöra liillämpning av ungefär samma principer be träffande lednin g :J\'
sjukhusets malinrättning, som föres lag its för marinen i övr if.!l·
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De avse härmed atl förste läkaren skulle i a yseende å malh ållningen f å samma befogenhet och åligga nden som stalionsintendenten samt lill sitt förfogande få en sjukhusintendenl, samtidi gt tj änstgörande p ~t stationskontorel.
De sakkunniga fra mlägga h ä refter förslag till de ändringar
i reglem en lcl, som skulle erfordras för den nya organisationens
<'enomförande, varjämte de hava utarbe tat ell detaljerat förslag
D
till föreskrifler för tillämpning av del system rörande disposition en av mecl.el lill por tionsförbättringar, som de tidi gare
framl ag l.
FJärde delen av sitt betä nkande, omfattande utspisni!lgsförh ålland cn a m m . vid fl ollans sjukhus i Karlskrona, a y lämnade de sakkunniga till m arinföryaltniugen den 27 juni 193-L
Till grund för denna del låg ell förslag han sla tionsheblhaYaren vid Ka rlskrona örlogs'l lation till vissa å tgärder be träffande
förvallni n gen vid flottans sjul<hus efter av förste läkaren verkställd utredning i ärendet.
De sakkunniga framhålla, att del ä r fullt förklarligt, all
utspisningsförh ållandena vid sjukhuse t blivit föremå l för m yndigh etern as särsk ilda uppmärksamhe t, enär dessa förhallanden
onekligen präglas av en viss efterbliwnhet. Della gällde icke
allenast kök els inr edning och utru stning sam t anordningarn a
för m atens distribuering utan även sj ä h ·a ordningen för ulsp isningsslalen s fastställande och tillämpning samt redovisningen
m. m.
De sakkunniga föreslå först genomgripande förändri ngar i
lokal utrymmen a, vilket endast l<unde ske genom avYeckling a v
sjukhusets tvi.i.t tinrä tlning och öwrförande av tvätten till örlogsstationens lYä ltimä ltning, vars kapaci tet försloge h är till. Vidar e
för eslå de anläggande av kylrum för m a tens förvaring och diverse m oderniseringar i köksinredningen m. m. Kostnadern a
härför beräknas till 36.000 kronor.
För malens distribuering anse de i likhet m ed förste läkaren att tidsenliga maltransportmgnar med erforderli ga kantiner
böra anskaffas för varje sjukaYdelning, varigenom skulle vinnas
lllöjli gh et att vid varje säng ulservera portionen Yarm och till

-

s·o
den m vckenhel, som för Ya rj e patient krävdes, samtid iot
r. . lll
icke utlämnad mat skulle kunna tillvaralagas för beredande av
förstärkningar eller förhällringar vid en kommande Iua ltid.
Servisen borde även göras tidsenligare. 1\:ostnaderna för transpor lvagnar och serv is sku lle kunna bestridas aY ordinar ie anslagsmerlel.
Beträffande den gällande spisordningen vitsordade fö rs te
läkaren , a ll den icke kunde a nses uppfylla nutid a kraY. Bristerna framträdde särsk i!L ifråga om frukost- och aftonmalens
enformigh e t, Yar j ä m te omöjligheten a l t med gä llande bestii 111 _
melser verkställa önskvärda u tbyten av m ållider, t. ex . ef ter
växlande [n-slider, Yerkade oekonomiskt. De saldmnniga h ava
därför uppgjort förslag till ny och mera tidsenlig spisordn ing
alt ligga till grund för uppgörande aY utspisningss later.
Kökspe rsonalen skulle behö-Ya ökas med en kokerska och
ett köksbiträde, vilket de sakkunniga anse kunn a ske uta tl ökning a v sjukhusets utgiftsstal - däres t deras förslag om tYitllinrättningens nedläggande genomföres - genom a ll lYät ti'ii restånderskan, som hade åldern därfor inne, pensionerades och
ett tvättbiträde avskedades eller anställd es såsom köksb it räde.
Beträffande redovi sn ingen av sju khusels matinrättning färesEt de sakkunniga all den lägges eft er samma linjer, som de
föreslagi t för marinens öv ri ga malinrättningar.
Den femte och sista delen av sitt betänkande aygå yo de
sakkunniga till marinförYaltningen den 23 september 193-±. Den
behandlar ut spisningsförhållandena vid skeppsgossekåren i
lVIarstrand och Göteborgs örlogsdepå samt revidering aY normal por Li on ss La Len.
Vad skeppsgosscldren beträffar utdöma de sakkunn iga
köksutredningen på kasernfartyget Norrköping, men med hiins.vn till pågåC'nde utredn ing angående kårens överflyllande til l
Göteborgs örlogs depå anse de förbättringen böra omfatta i h uvudsak aprara ler och maskiner, som Yid kårens eventuella fö rflyttning kunde komm a till användning i annan matinrättning.
De föresl å därför ej någon moderniser ing av själva kasernfartyget i vad angår de till matinrättningen hörande delarna, ehuru
v
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de elj es t a nsett en sådap modernisering önskvärd. Den av de
sakkunniga föreslagna moderniseringen av apparaturen skulle
draga en kostnad av 11 ,000 kronor.
De sakkunniga föreslå vidare all kvinnlig kökspersonal skall
anställas vid kåren senast fr. o. m. hösten 1935. De redogöra
därefter för behovet av dylik personal och kostnaderna för deras
anställande.
Beträffande Göteborgs örlogsdepå framhålla de sakkunniga,
att matinrättningens lokaler äro långt större ä n som a v det
nuvarande an talet portionstagare be tingas, vilket gör att lokaloch UPl-värmningsko stnaderna ävensom arbetskostnaderna bliva
oproportionerligt dyra. De h ava därför övervägt lämpligheten
av all, så lä nge nuvarande sty rkeförhållanden vore för handen,
nedlägga driften Yid den nuvarande matinrällningen och i stället förlägga utspisningen till marketenteriets lokaler, vilket
mycket yäl skulle Ht la sig göra efter vissa omändringar, som
beräknades draga en kostnad av omkring 19,000 kronor. I avvaktan på lösningen av frågan om skeppsgossekårens i Marstran d förfl_ytlnin g till Nya Yanet anse de sakkunniga några
å tgärder i b erörd riktning ej böra vidtagas. Skulle denna förflyttnin g bli va a Y, m åste den nuvarande malinrättningen bibehållas men m åste d~t moderniseras, och beräkna de sakkunniga
härför en kostnad av 45,000 kronor.
De sakkunni ga öYergå slutligen till frågan om revidering
av norm alpor tionsstaten. De hava för denna frågas utredning
anlit a t en n äringsfysiologisk expert, docenten Ernst Abramson.
Utrymmet i denna årsberättelse medgiver ej att närmare
ingå på r esullalet av docen ten Abramsons utredning och de
saklmnnigas y ttra nde därom, d<'t dessa näslan måste å tergivas
in ex tenso för alt b liva först åeliga. De sakkunniga hava i stort
sett ins tämt i Yad docen len Abramson anfört, och det torde därför vara tillräcklig t att här ~l lergiva resultatet genom jämförelse
mell an den nu gällande normalportionsstaten och docenten
Abramsons samt de sakkunnigas förslag till normalportionsstat.
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Nu
gällande
stat
Torrt rågbröd ................... .... . ... gr.
Mjukt vet ebröd .... .............. ... ..
Oxkött, (nötkött) färskt ... .... .... . »
salt... .................. . ...... •
Fläsk
.... .. ...... .. ......... ....... .,
Sill
··· ······ · ....... ........ ... .,
Potatis ................ .... ............... »
Ärter, gula .. . .. .. . ... .. . .... . ... . . .. . . . . ,
gröna ................. . ... ... ... ,
Grönsaker, färsk a . . . . . . . . . .. . .. . .. .. . . ,
Havregryn ... ... ... ... .. . ... ... .. .. .. ... »
Korngryn ............. ...... .............. »
Margarin ................... .............. »
Ost, mager ......... ....... .. ......... ... •
Kaffebönor, obrända.. ................ ,
Socker, raffinerat .. .... . .. .. . .. . .. .. .. ,
Mjölk, skummad ................... .. lit.
oskummad ................... . . ,
Fruktmos, osockrat (äppelmos) ... gr.
Kontant .. .. .. .... .. ......... .... ... .. .. . .. . .. .

330

====

Docenten
De sakAbramsons för- kunni gas
för slag
slag

335

335

150

150

65
60

65
50
500
50

JSO

125
45
75
45
600
50

500

60

30
20
30
25
30
10
15

60

40

50

50

1,1

l ,1

0,7

30
5 öre

S 0 /o av
8 °/o av
normalnor malportionens porti on eLsl
värde
värde

De tre alternativen hetinga efler nuvarande priser 66,0 -1 , 67
och 67,-n öre respektive och äro alltså från denna synpunU
likvärdiga.
Beträffande spisordningen för Iriska ombord diskuteras
denna något av de sakkunniga, men dc anse att med ändrin
av densamma hör anslå tills vidare. Under tiden föreslå
emellertid all såväl föreskrifter rörande kostnadsram en. såsom
redan skett i år (jag å terkommer till dessa längre fra~1 ), som
ock om hur utspisninge n lämpligen hör ordnas inom denna
ram, höra meddelas av marinförval tningen.
De sakkunniga hava emeller tid i sin diskussion om sjö

d:

portionen uppta gi L till heh~ndli~g frå?an om. ölpor li onens vara
eller icke vara, varv1d de visserligen eJ kommit fram med n ågo t
yrl<ande, m en ett slutli gt ställningsla gande Lill denna fråga har
a. varit elt av slzälen till al l de ej nu föreslagit någon direkl
ändrin g i spisordning en ombord. De sakkunniga s utrednin g i
denna fr ~1ga är dock av sådant intresse. atl jag anser mig här
böra rela tera densamma.
ölet har mycl<et gammal häYd såsom proYianlarli kel ombord och u nder äldre Lider en ofanllig betydelse i utspisninge n.
Dagsranson en var hetydlig. Under 1500-Lalel utlämnad es vanligen en tunna öl dagligen till 25 man och ännu lång t in pi\.
1700-talel fick varje man omkrin g 2 %, liter öl dagligen. Orsaken h är till torde varit den salla di elen och behovet av stimulans
pa grund av de påfrestande förhMlande n, va rund er manskap et
levde omhord. I milten av 1700-Lalet tillkom brännvin vid sidan
av eller i s täll et för öl. I början av 1900- Lalel försv ann brännvin
helt såsom proviantarti kel, men ölet bibehölls, dock m ed ran sonen reducerad till 33 eL ölporlionen s Yärde uppgick år 1900
vid Kar1 '>krona sla lion Lill c:a 5 1~1 öre, eller hloll 6 n; o av hela
sjöportionen s värde. Manskapet hade ä,·en denna tid rätt alt
hava ölet inneslf1ende och åtnju ta l<antant ersältnin g därför,
men de voro ganska E1, som begagnade sig därav.
Numera äro förh{tllande na mycket förändrad e. På grund
av alt malldrycl;e r av viss alkoholhalt efter hand gjorts till
förem å1 för all l högre beska llnin g, hade priset på öl så sligil.
att värdet av ölportionen för närvarande utgjorde vid Karlskrona station omkring 16 °/o av sjöpor ti onens hela värde. Delta
förhåll ande. sannolikt i förening med den tilltagand e n ylderheten, hade medfört, alt ell ringa antal av manskapet num era
uttoge sin ölportion in n atura. Dc saldumniga fö rebringa därefter en statistisk tablå, ulvisande utspi sade ölportioner för
kustflottans olil.:: a fartyg samt sjöm ätningsfarty gen under augusti m ånad 1934. Av denna tablå framgin ge, a lt föt· flottan i
dess h elhet endast 6 °/o av ölporlionem a ulloges, varför ersätt ning för innes tåen de öl numera praktiskt Lage t vore en förmån,
Varmed man<;l.::apet, såväl stam som värn pliktige, räknad e såsom

bl.
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ett t illsko ll till avlöningen. Mot att Juanskapet hade en dylik
ex tra förmån vore intet atl invända, m en de l kunde kn appast
vara riktigt, att förmånen sku lle utgå fran förplägnads a nslaget
och ej h eller att dess storlek skulle bero av skattepoliti ska a tgärder. Härtill komme att, så länge bes tämmelserna om ölportionen och dess utbytande mot kont ant ersättning funnes,
måste möj ligheten av alt utan ökad kostnad för slatswrke t
genomföra de förbättringar av kosten, som annars skulle \·ara
önskvärda och möjliga, bliva rätt begränsade, enär ko stnadsramen i själva verket endast utgjorde omkring 84 °/o av po rtionspriseL
De sakkunniga h ava emellertid såsom nyss nämnts ej fra mlagt något positivt förs lag till denna frågas ordnande.
Jag övergår n u till a ll redogöra för de resultat, som h i Llills
uppnåtts med anledning av de sakk unnigas utredning.
Sedan marinöverintendenten efler samråd med chefen för
marinstaben gjort u nderdånig framstäl lning att Ht anordna en
specialkurs i förplägnadstjänst för de marinintendenter, Y i lka
handhade eller beräknades att inom en snar framtid komm a alt
handhava förplägnadstjäns t, biföll Kungl. i\'Iaj :t denna framställning den 26 januari 193-1. Kursen skulle omfatta fö ljande
ämn en: födoämneslära och matlagning, näringsfysiologi , slorkökshushållning, slorköksinredning, maskinell utrustning i slor kök och fältförplägnadstjänst
Sedermera har Kungl. Maj :L den 6 april 1934 besluta l, all
liknande kmser finge anordnas för marinintendentsk adetter
uneler år 1934. Avsikten vore alt i sa mband med ifrågasal t omarbetande av sjökrigsskolans reglemente få dessa kurser permanenta i undervisningen för marininlenclentskacletterna.
Vidare har Kungl. Maj :t elen 31 maj 1934 p å försl ag av
marinförvallningen medgivit, att, utan hinder av elen fö r lllarinens manskap uneler tjänstgöring i land gällande spisorcln ing,
portionens penningvärde för manskap , beordra l till tjänstgöri ng
antingen vid kustfästninga mas ytlre linjer eller till örlogs\ arven ulan att i senare fallet inkvartering eller bespisnin g vore
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clnade vid varven , finge tillsvidare höjas m ed högst 2.J
av gäll ande normalpor lionspris.
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seel an rikselagen elen 6 juni 1934 för modemisering av vissa
matinrättningar vid marinen anvisat el reservationsanslag av
Z50,000 kronor, har Kungl. Maj :t genom beslut elen 30 juni 1934
bemyn digat marinförvallningen att gå i författning om. utförande av avsedela arbeten m. m. i och för sagda modernisering
i huvu dsaklig överensstämmelse med de sakkunnigas förslag,
vilket k os tnadsberäknats till 374,000 kronor, varvid resterande
124,000 kronor skulle få tagas i anspråk av diverse ordinarie
anslag, vilka marinförvaltningen ansett kunna lämna tillgång
därtill.
Genom nådigt b eslut de 10 augusti 1934 har Kungl. Maj :t
medgivit att, från och med de Lidpunkter uneler budgetåret
1934-1935, som marinförvaltningen ägde bestämma, i stället
för mil ilär köks - och serveringspersonal finge i överensstämmelse med de sakkunnigas förslag anställas erforderlig kvinnlig
dylik personal inom matinrättningarna vid skeppsgossekåren i
Karlskrona, Vaxholms kastell, Oscar- Fredriksborg, Karlskrona
kustartilleriregementes staelskasern samt Kungsholms fort.
Samtidigt fastställde Kungl. Maj :t anställnings- och avlöningsbest ämmelser för ifrågavarande personal.
Vidare har Kungl. Maj :t dels genom n ådigt brev dels genom
generalorder elen 28 september 1934 fastställt nya reglemenlsbest ämmelser beträffande ledningen a v marinens matinrä ltningar aU gälla från och med elen l november 1934. Dessa bestäm melser innebära i huvudsak att matinrättningarnas drift
skall handhavas a v int endenturutbildad p ersonal och att sjöreser vernas malinrä ttningar skola sortera uneler samma ledning,
som stationernas malinrättningar, varvid varvschef får samma
befogenhet som Htrchef. Beslämelserna överensstämma för övrigt i storl sett med de sakkunnigas förslag. De viktigaste skiljaktigheter, som förekomma äro följand e.
De sakkunnigas förslag till bestämmelser för sjukhusets
matinrättning har ej upptagits bland reglementsänclr ingarna.

-
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RM l A.

l

§ 96.
å rche fen skul l e aga
De sakk unni ga h a de före slag it a ll k
emå l, som han betr ii.ffa nde
dels fram ställ a de er inrin gar och önsk
p åk a llade dels geno m iaförs lage t til1 utsp isnin gsst a t anså ge
man skap ets r ä tl. R eg~e 
spel<tion av m atin rä ttnin gen vaka över
äger lä mna anvi snin gar
men lsän drin gen inne bär a ll k arch efen
a försl ag till ut sp isni ngsbetr äffa nde mal hå llnin gen och gr ansk
gen vid mat inrä llni ngen.
sta t sam l i övr igt nka över m ath å llnin
4.

§ 121.
hela denn a para graf
De sakk unni ga hade före slag it att
kapi tel i RM I B. Enligt
skul le utgå och ersä t tas m ed ett nytt
12 och ersä ttas av eLL nyll
rcgl eme n lsän drin gen utgå mom . 4ente n hava oma rbet ats.
kapil<:l i RM I B och dc 4 förs ta mom
att sj öres erve n s ma li n And ring arna i mom . l och 2 inne bära
gsst ati onen , att till m al rättn ing rälm as såso m tillh öran de örlo
nal eller därs tä des animä ltnin g kom men dera d mili tärp erso
ings håll ning en närm as t
s tälld civil pers onal betr äffa nde ordn
i övri gt und er förp läg <; Lälles u nder lmse rnbe fälh aYa ren men
ordn inge n inom mati n r ättnads inlen dcnt en. över vaka ndet av
k årch ef (var vsch ef ), i
ning skal l utöv as und er vede rbör ande
tslok aler närm ast av förfrå ga om förr å d . kök och andr a arbe
kase rnbe fälh avar en m ed
pläg nads in tend ente n och i övri gt av
tsva rand e befa ttnin gsha biträ de av veck ohaYadne offic eren (mo
i för utva ra nde mom . 12.
vare ). Mom. 3 ersä tter förs ta slye ket
»ved erbö rand e kårc h d
dock har »bef älha Yare » ersa lts med
(Yar vsch ef) ».

RM III A.
§ 115.

Betr äffa nde denn a para graf gälle r
ovan anfö rts und er RM I A § 121.

tillä mpl iga dela r vad

RM l B.
§ 220.
a lt sta lions inte nden 5. De sakk unni gas försl ag gick ut på
a. Reg leme ntsä ndri ngen
ten skul le fas tstäl la ulsp isnin gss la tern
nsbe fälh avar en.
bihe hall er denn a b efog enhe t hos s latio
Kap . 42% (nyt t).

§ 242 112·
Mal inrä l lntn gorn a.

inje rna för mat inrä tt-De tl a kapi tel klar lägg er de nya riktl
ersä tter i stor t sett föru tning arna s ledn ing och skö tsel sam t
erna mot de sakk unni gas
vara nde § 121 i RM I A. Skilj akti ghet
skilj aktig hete r, som ovan
försl ag föres tava s i huv udsa k av de
Des suto m hade de sakomn ämn ts und er §§ 96, 121 och 220.
ren skul le fasts tälla mål kunn iga före slag it a tt stati onsb efäl hava
a har i ställ et uppd ragi ts
tidso rdni ng och skaf fnin gstid er. Dett
åt vede rb ör ande k å rche f (var vsch ef).

RM III B.
Kap . 40

lj2

(nyt t).

§ 271 lf2.
M al inrä llnin garn a.

i RlVI I B och ersä tter i
Dett a kapi tel mots vara r Kap . -12 %
III A. Det klar lägg er dc
stort sett föru tyar ande § 115 i RM
i vad rör mat inrä ttnin olika befa ltnin gsh aYar nas befo genh eter
skilj akti ghet er av vikt i
garn as led ning och sköt sel. Någ ra
lag före finn as ej.
förh ållan de till de sakk unn igas förs
skrif tern a för r edov isa
De av de sakk unn iga före s lagn före
ttnin gar i land hava faslning en m. m. vid mar i nens mal inrä
försö k tillä mpa s från den
ställ ts av mar infö rval tnin gen atl p å
da på elen prin cipe n, att
l juli 193-!. Dess a före skrif ler äro bygg
ansv arig a ledn inge n skal l
den för mat inrä llnin garn as sköt sel
ram dag för dag ordn a uth ava att inom en fasts tälld kost nads
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spisningen på mest ändamålsenlig a sätl, varigenom förväntas
alt de svårigheter, som hittills förekommit i början av bud getåret, innan portionsförbät tringsmedlen hunni t uppbringas till
sådan storlek, att särskilt beslut av förvallningsmy ndigh eten
kunnat utfärdas angående disposition av dessa n1.edel, skol a
bliva borleliminerad e. Dessutom fön·änlas den starkare kon trollen av de verkliga kostnaderna för utspisningen, som det
nya systemet innebär, komma a tt medföra en bällre hushålln in g
än tidigare.
Aven för fartygens (utom u-båtarna) vidkommande ha r
marinförvaltni ngen utfärdat nya bestämmelser för proviantre dovisningen och utspisningen att gälla tillsYidare från den l
juli 1934. Dessa föreskrifler äro också baserade på en bestämd
kostnadsram, efter vilken utspisningen dag för dag ordnas. Den
i RM II fastställda spisordningen har frångåtts och ersatts m ed
en normalplan, dels innefaltande ell antal olika matsedlar för
varje måltid i clagsportionen, dels angivande standardkvant i te terna per portion för de uti nänmda ma tsedlar ingående varuslagen, dock ej de för matens tillagning erforderliga ingredienserna. Med vägledning av normalplanens matsedlar skall sedermera den dagliga utspisningen utformas med den onwäxling.
som provianterings förhållandena kunna möjliggöra, och läm pliga utby ten eller kostförbättring ar skola Yidtagas inom ram n
för tillgängliga portionsmedeL Dc angivna standardkvantiteterna per portion behöva ej vara normerande för utvägningen,
utan denna skall såvitt möjligt anpassas efter det Yerkliga behovet, så att all tillagad mat kan komma kosthållet till goilu
och besparingar bättre än förut ås tadkommas och nyttiggöras.
För matens tillagning har visst belopp per utspisad portion fas tställts, varierande efter portionsantale t med högre belopp för
fartyg med litet portionsantaL
De sakkunnigas betänkande del II angående utspisningsförhållandena å sjömätningsfar tygen har överlänmats till chefen för sjökarteverket, och de i betänkandet föreslagna utspisningsstaterna hava tjänat till ledning för utspisningen å sj umätningsfartyg en under sommaren 1934. Rapport över försöken
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. avg ivils Lill marinförvaltni ngen och ulvisar densamma, att
.
.
,
d ol"
·· rsöl<en i stort sett utfallrt LJll belatenhel,
m en att de a 1ga
~~· ]zsinredningarna å far tygen ävensom koclzarnas oförmåga
],o ·· ·li gcr)· ort ett
ll mmugas
·
t ors
·· 'mg
rationellt u tm ·HJ. ande a Y de sa.;
0 mo.1 v
•
.
till matsed lar. Materialet är under fortsatt bearbetande 1 marinförvalin ingen.
övriga ändringar i HM.
Förutom de ändringar i RM I och III, som ovan omnämnts,
hava följande ändringar vidlagils i reglemente för marinen.
Genom beslut den 2 mars 193-± har Kungl. l\hj:t med avseende å ].;as sa Yäsendet ombord å flottans fartyg föreskrivit, att
till redogörarljäns t ombord ~~ fJoLLans fartyg må kunna kommenderas
dels flaggkorpral, vilken i sådan egensl.;ap innehar en t jänstetid vid flottan av minst två år och däruneler å fartyg med
kommenderad fartygsintende nt tjL1nstgjort minst tre månader
såsom förrådsuppbörd sman,
dels flagglwrpral , som före ihafUrädande av nu gällande
RM II på tillfredsställan de sätt und er molsvarande tid fullgjort
redogörarljäns l ombord.
I anslutning härtill har tillkommit i RM I § 100 mom. l
en ny undera vdelning ef) i överensstämme lse med första punkten häroYan och i RM I § 170 etl nytt mom. 5 av samma innehåll som andra punklen härovan. Av samma anledning har i
RM II § 179 mom. 2. som föreskriver, vem som är r edogörare
för kassa ombord, efter »underofficer » tilll.::ommit inom parentes
»flaggkorpral ».
Vidare har Kungl. l~Iaj :t genom beslut den 9 mars 1934
föreskrivit beträffande artilleriuppbör den å pansarskepp och
kryssare, att uppbördsmän skola vara, l::ommenderad rustmästare för kanoner m ed lavettage, bandvapen m. m . (vapenuppbördsman) samt miilleriuppbör dsman för övrig uppbörd (amrnunilionsuppb ördsman).
I sammanhang härmed har Kungl. 1vlaj :t förordnat om ändri ng i Rl\I II § 192 mom. 2 i överensstämme lse därm ed.
(Forts).
)l a!
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Namnbyten inom Karl XI:s skeppsflotta.
Vid åsältandet av namn å de nybyggnader, som Ir. o. m.
1678 tillförd es vår flolta såsom ersältning för dess svidande förluster under det för oss till sjöss så olyckliga skånska k riget,
följde Karl den principen att uppkalla högsta rangens ~l,epp
efter medlemmarna av det kungliga huset (till vilken namnklass även räknades Sverige och Gäla Rike), under del alt skepp
av lägre rang erl1öllo namn efter k ustlandskap och större sjös täder. Sålunda döples 1678 elt nybyggt 80 kan. skepp till
Carolus (XI), 1680 tvenne 70 kan. skepp Lill Drailning Hedv ig
Eleonora resp. Drott n in g U /rika E leonara sam l 1682 ett 70 kan .
skepp till Prins Karl; några jämsides härmed byggda 50 a 70
kan. skepp benämndes Oland, Halland, Gotland och Biel..:inyc,
vilket sistnämnda inom parentes sagt var det förs ta på Vitmövan-et framställda skeppet.
Då nybyggnaderna efter hand ökade i storlek och styrka
ansåg konungen att de förnämsta namnen allljämt borde dc m
tillfalla, vilket gjorde all gån g på gång en fram- och upp fl_, ll ning aY sådana namn blev anbefalld, Yarvid nya namn g~t os
åt de äldre fartyg, som i s:amband härmed blivit berövade sina.
Den första förskjutningen ägde rum 1683, då ett ny b~·ggt
80 kan. skepp erhöll namnet Cal'Olus XI och den äldre Ca rolus
med anledning härav omdöptes lill Sverige, vilket senare namn
emellertid redan nästföljande år öwrflyUades på ett nytt 80 kau.
skepp. Att del nya Sverige redan 1685 fick byta namn m ed sitt
jämngamla systerfartyg Göta Rike sammanhängde med den nn
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\ åbjudna indeln ingen av flottan i tre eskadrar, som enligt amifalens mening gj orde en dylik omkastning av namn önskvärd.
Då ett nytt 80 kan. skepp 1692 skulle tilldelas namn, ans[tg
man sig icke lämpligen kunna uppkalla detla efter den då bloll
fvraåriga Prinsessan Ul rii.:a Eleonora ulan överflyttades DroU1;ing Ulri ka E leunoms namn lill det nybyggda skeppet under
det att del gamla fick åtnöja sig med prinsessans nanm.
Tillkom s len 1694 av en fyrdäckare om ej mindre än 108
kanoner gav upphov till högst omfattande namnskiften, ly självfallet skulle det nya och stora skeppet bära l<Onungens namn.
Genom nådigt brev den 30 september s. å. bestämde Karl huru
namnförskjutninge n denna gång skulle genomföras. Men sedan
lwnungen blivit uppmärksamgjord på det till synes något
oegentliga förhållande , som uppstått genom de två senast anbefallda namnskiftena, 1 det att prins Karls och prinsessan
Ulrikas namn kommil att bäras av fartyg, äldre än de furstliga
personerna själva, företog han redan den 21 därpå följande oktober en grundli g revision av senast utfärdade bestämmelser allt
i enlighet med här bifogad tablå.
AH de sålunda företagna namnskiftena givit upphov till
många missförstånd och därav föranledda felaktigh eter inom
den sjöhistoriska litteraturen bör ju ej förvåna. Man hehöYer
ju endast peka på hurusom det år 1678 byggda skeppet Carolus
sedermera och under loppet av ej s tort mer än etl decennium
successivt seglat under namnen Sverige, W enden, Prins Karl
och så ännu en gå ng Sverige för att få ett vältaligt belägg p ~t
vilken tilltrasslad 11ärva denna fråga i själva verket utgör. Del
är för at t för kommande forskare underlätta arbetet på dennas
lösande, som denna utredning kommit till stånd.

G. Ung er.

Under perioden 1683-1694 anbefallda ombyten av skeppsnamn.
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ca ro lus XI 1) •• • . ••• • •••• •• ••1)'.............. ... sveri[e ... ... wen den ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...... ...... ...... ... ... ... ... ... ... ... ... ...... ... ... ... ... ... Pr. Karl ... ...

sveri~re

1678

YCL

1
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1680 '''i" ( 168:2 ''/; /1683 "/s

earalns XI 5)

2.
3.
4.
5.
6.

1684{

/1685
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1688

11690
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1 1692 "/• \ 1694

21

/ 10

... ...

~~: ~;,E~;.~) · .·. :·.·.:·.-.·.·.·.·. ·. ·. ·. ·.·.·. ·.-. ·.·.-. ·.·.-. ·.·.-. ·. ·.·. ·.·. ·. ·.·.·.:·.-.·. ·.·.·. ·.-.·. ·.·.:·.-.:·.-.:·.-. ·. ·.·.:·.-.·.·.·.: ·.·. ·. ·.·. ·. ·. ·.·.·. ·.:·.-.·.·.·.·.·.·.·.·. ·. ·.·.·.·. ·.·.·.·.·.:·. ·.:·.·.:·. ·.:·.-.·.··~~.--~1·.··~;.- · .- ..~~~~i~·e···:::::: ~~c~~~~ad ::::: :
Pr. Karl 4 )

1.

i

stockhalm ...... ....... .. ... ..
Dr. H. El. .. .. ...... .... ... .
Göta Rike 6) • •• sveri[e ... .................. .. .. ... ... .... ...................... ... ......... ... Dr. UJ. El. ..... ... ..... .... .
sveri[e ') ... Göta Rike ... ... ...... ... ... ... ... ... ...... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...... . ... ... Pr. Karl ..... .
Pr. H. Sofia 8). .... . . ... .. ........... . .. . ........... . . . . .. ..... . . .... . • • • • • • • • • Karlskrona ...
Karlskrona 9 )
(iöta ........ .
10
Småland )
wenden .. ....
Victoria 11)
Pr. UJ. El ... .
Dr. Ul. El.").. Wen1len ...... Pr. H. Sofia .. .
Konnn[ Karl ") ...... ........ .

Aven kallat Kung K a rl ; sänkt :1724 utanför »Slit ageb å
Lindholmen.
Sänkt 1730 SO om nu v. invent.ariekammaren n :r l i Karl skrona.
Sänkt :1.7U vid bron till Söclerstjerna.
Före stapelavlöpningen benämnt Sm:llaml; sänkt :1.7:1.0 norr
om Smörasken .
Aven kallat Kung Karl; sänkt 1712 mellan Smörasken och
Söclerstj er n a.
Före st apelaYlöpuingen beniimt Gö ta; ~ä nk t 1712 m ellan
Smörasken och Söclerstj e rna.
Anm. Av äldre skepp omdöptes 1685 Venus till Finland, 1687

7.

Före stapola vlöp11ingen ben ärnt ·w enclen ; sänkt 172'1 norr
ont Kungsh alL

8. Sänkt 17;30 v-id nuv. inve nta r iek anunaren n :r 1

j

Karlskrona.

Första p:l Linclholm s,·arvet byggda sk epp; sålt på auktion
l779.
lO. Sänkt :1734 vid n uv. in ven ta r lekamma r en n :r 1 i K a rlskrona.
ll. Grundstött och brii 1;t i Kö ge bukt (]en 25 september 1710.
12. Fö :·lorat j slage t i F eme r ]~ ält lien 14 april l 715.
13. Aven kallat Carolus R ex.
Saturnus t ill Bohus samt 1689 Jupiter till Upl and.
Q.
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Sveriges sjöintressen.
Föredrag hållet av kapten D. Lanclrzuist i Flottans
Reservofficersfö r b und.

Herr Ordförande, mm a herrar!
Då jag nu. fram tr äder inför detta nybildade förhund med
avsikt att framhaHa n ågra synpunkter i fråga om »Sveriges
sjöinlressen » - eller som man ock kan säga »SYeriges intressen
till sjöss » - så har jag en känsla aY, all :Hskilliga a v mina
åhörare utgå fr ån. att jag med Sveriges sjöintressen menar del-·
samJ11 a som och .ingenting annat än »Sveriges behov av elt
starkt sjöfötsvar».
Men. mina herrar, så är icke fallet.
Sjöförsvaret är icke och vill icke vara något annat än ell
försvar i h ändelse av neutralitetssky dd och krig för intressen
till sjöss - och det kan icke någonsin täcl;a själYa begreppet
»sjöinlressen » i och för sig helraktaL
Följande ord av amiral i\Iahan i hans arbete »Sjömaklens
inflytande på historien » m fl i sammanhange l anföras: »Behovet
av en örlogsflotta uppsl år därför med LillYaron av en egen handelsfl otta och upphör med dennas försvinnande ... . »
Då jag för första gången - för ell par och 20 år seelan läste denna sats, gay den mig å tskilligt att tänka på och den
föreföll mig först nästan oriktig. Är det möjligt, frågade jag
hlig, a lt örlogsfiollans omfattning, ja, t. o. m. dess existens kan
bero av n ågonting så skenbart ovidkommand e som handels --
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flo ttan? Aro inte handelsfartygen egentligen bara i vägen? \'ad
ha de all göra med striderna Lill sj öss, med de natlliga tor pedhii lsa nfallcn, med ub åtsanfall en under dager?
Världskrige t har dock m ycket tydligt actagalagt det in ner liga sambandel mellan och det inbördes heroendet i krig av örlogsflottan och handelsflottan (inbegripet fiskeflottan) och detta
m åhända till förv åning för många militära yrkesmän t. o. m. i
E ngland, där man nog alltför mycket latit sig influera av doktrinen om sjöslaget i och för sig, »die Doktrin von der Schlarh t
an sich ».
örlogsflottans uppgift är emeller tid ick e uteslutande den
all skydda sjöfarten, ty den har ock en mycket viktig up pgi ft
däri att tillsammans med andra försvarsgrenar söka avsl å öwr skeppningsföretag, invasioner över sjön - men en av dess huvuduppgifter är i varje fall såväl i fred som vid neutralitetsvakt
och vid krig att bereda allt möjligt stöd och skydd åt sj öfarten,
som utgör det städse p åtagliga uttrycket för och bäraren av
landets sj öintressen.
Dtt det, som nu, gäller att n i\go t närmare analysera begr eppet »Sver iges sjöin lressen». så framträ der det, att dessa sj öintressen bero av ett flertal faktorer, av vilka åtskilliga synas vara
en gång för alla givna, medan andra synas mer eller m indre
fö r~m derliga och beroende av läget inom åtskilliga andra grenar
av mänsklig verksamhet.
Till faktorer av det förra, det mera b eständiga slaget h öra
t. C 'l:. Sveriges geografiska, topografiska och klimatologiska för h ållanden.
Redan av en flyktig blick på kartan framst år Sveriges
halvö -karaktär, vilken ytterligare understrykes av landgrän ser-nas till l\'orge och Finland övervägande otillgänglighet, k arga
natur och delvisa belägenhet norr om polcirk eln (till ungefii r
:35 ;t 40 °/o). Även t . ex. Italien och Spanien äro p å samma sätt
geografiska halYöar men av en helt annan art, enär deras bergiga landfästen ve tta mot rika och starkt befolkade delar av
Mellaneuropa.
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Av den geografiska belägenheten beror ock det kustklimat.
som rå der i h ela Sverige utom 1 ett långsm all bälte längs nona
ränsen till Norge. Den avgörande faktorn är härvid Golf6
~trömmen, men av betydande vikt - särskilt för Norrland -är även tillva r on av de temperaturutj ämnande vattenreservoirer,
som utgöras av Bottenhavet och Östersjön.
En närmare blick på Nordens karta ger emellertid anledning att förmoda , att Sveriges intressen vid kusten och av havet
måste vara ä nnu större än som angives av sjö- och landgränserna inbördes storleksförhållanden. Det framträ der sålunda,
att kustlandskapen utgöra de utan gensägelse bördigaste och
tätast befolkade delarna av rike t.
.Jag h ar härmed kommit fra m till den vik ti gaste omst än dighet, som är föranledd av vårt lands geografiska och topo-·
grafiska förh ~lllanden , nämligen förefintligheten av en smal
kllslzon , som inom sig rymmer större delen av Sveriges värde förem åL
Denna ku stzon kan anses beslå av alla till kusten gränsande
härad (el. tingslag el. skeppslag) samt i dessa belägna städer.
Denna kuslzon har en m edelbredel av 35--.fO km. och inrymmer
1
/ 5 (noga tage t 19,9 °/o) av rikels areal.
Inom denna kustzon lever emellertid i det närmaste h älften
av rikets befolkning (noga taget 48, G 0 /o år 1930). - Med andra
ord: inom en kuslzon, som utgör 20 °/o av rikets ytvidd, leva
50 Ofo av rik ets in vån are.
Antalet inv{mare inom kustzonen är därj ämt e under ökning
relativt sett. Från år 1910 till år 1930 ökades rikets befolkning
i dess helhet m ed 11,2 °/o - under samma tidsrymd ökades
befolknin gsantalet enbart inom kustzonen med 15,3 Ofo.
Inom kustzonen ligga dessu tom rike ts sex största städer,
flertale t av dess större kraftstationer, stenkolsgruvorna i Skåne,
omkring % av mejeriproduktionen och likaledes oml{ring %
av industriens saluvärden.
Den svenska kusten är slutligen även lättillgänglig och begåvad med ett mycket stor t antal hamn ar samt flera segelbara
älvar, flod er och insjöar, vilket allt synes böra bidraga till
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svensk a rnas benägenh et för kommunika tioner över valtnet och
till sj öss.
Av de faktiskt föreli gga nde förh ållan dena ledes man 1il!
slu tsa tsen, a lt kus tzonen utgör la nd els vik tigas te del, ellet _
som m a n en smula pa radox a ll skulle vilja säga - dess h jiirta.
F dtga n är nu: h ar denn a uppenba ra orientering av de i
svenska fo lket och dess vä rd eförem [ll till kus ttrak terna sal t sp~1 r
i folklynne t? Äro svenska rna ett sjöfa ran de fo lk, ell folk s< nn i
sjöfa r len och dess upprii lthålbnde ser e tt Li vsvillkot ? i\rau är
benägen ::tll svara b:\de j a och nej på den fr ågan. Visserligen
intage r S Yerige, jämte övriga ska ndina visl<a länder, en hl. mct
de frä m sta plat se rna bla nd jordens alla länder i fråga om sayäl
den procentuella s torlek en a v den sjöfar ande b efolkningen so m
ock i fr åga om antale t bruttolon a v h andelsflotta n per capi la
av invå nara nta let. Men de t syn es sta nna därvid. För mi g alminslon e förefaller det, som om svenska rn as stora flertal önnu
ej alls få ll ögonen öppna för de t uppenbara faktum, att Sveriges
<:j öinlressen sam tidigt äro dess livsintressen . Del förefaller.
som om den mari tima tanken ä nnu ej fullt slag it rot mo m
Sveri ge.
Del ä r emellertid ka nske ej så svårt a tt finna en förkla n ng
till delta förhållande. Ett land l< a n h a ell halvö - eller t. t ). m.
e tt öHi ge, dess folk kan i förbindelserna sjöledes finna de ll:is la
k ommunikat ionerna, och s:'ls äl dess folk som dess värdeförem[tl
kunna vara till öven ·äga nde del samlade till kusttrak tern a alla dessa oms tändigheter kmma föreli gga, utan a tt fol ket i
fråga ä ndock i sjöintressen a se r sina livsintressen. Förkimingen hä rtill skulle vara, att fo lk e t i fr åga i stort sett är sjt lvj"örsörjo m le, alt det ick e h ar b eh ov a v import annat än i a\ seende å n ågra få varor - oflas t lyxva ror - samt atl dess ex por t
inskränker sig till ett få tal. mindre skrymmande m en r ä tt värdefull a översk oltsvaror, Ya raY vä rlden i övrigt är i b ehov.
i\Ien såda n var just SYer iges belägenhet intill om krin g 18;)0tale t. Å ttio procent av lande ls befolk n ing voro sysselsalla ino 1n
de jordbundn a n äringarna jordbruk, fisk e och skogsbr uk I
fråga om span nm åls tillgån gen h ade Sverige tidi gare yarit el l

ömsom exporlera nde ömsom importera nde land; f r. o. m . 1830·talet in till 18SO-lale t ÖYersleg dock utfö rseln Mer in förseln. De
vikti gaste import varorna på l. ex. 1790-lalel \"Oro span nmål och
sall, kva ntite tern a per å r Yoro dock ej större än om.k rin g 60,000
respek live 90,000 Lon - n ågra 10- tal fa rtygs las ler per år en li gt
nutida begrepp. De vikti gaste exportva rorna yoro, på 1600- talet
koppar och j ärn samt på 1700-talet j ä rn ; å rskvantiteterna voro
dock på 1790-lale t ej större ä n omkrin g 60,000 ton för stångjärn ,
och fö r kopfYlr en obetydlig siffra på några 100-tal ton .
Fr. 1). m . 1H50-I ale l inträ der emellertid en förä ndrin g i
Sveriges belägenhel - en för ä ndrin g, som allt m er accen tueras.
Då börj a r den m oderna in dustr iali smen h är sitt gen ombrott.
Inom äldre sven ska industrigrena r, sadana som tex ti l- , j ärn·
var u - och pappersindustrien förmä rkas då en Yerksamhet eft er
större linj er. Vid srunma tid fr am träder sågyerksrörelsen och
organiseras en trä varuexport i s lort. Sena re fra m växt e ny a,
bety da nde industrigrenar: på 1870 -talel uppkom den senare så
omfa ttande pappersmasseindustrien, på 1880-talel särsk ilt sten- ,
cem ent- , superfos fa t- och cleklr icit els indu s lrierna; 1890-lalet är
den ti d, då sock erindus tri en En· storindustri ell betydelse, och
då den mekanisk a Yerks ladsindustri en - -· Yilken elj es t i h m ·ud sak dalera r sig fr ån 18-!0-talet, - fra mträ der i främsta planet,
åtminstone som exportnäring; 1\300 -talet slutligen h ar m edför t
ett krafli ga re li v speciellt p ~t dc kem iska industriernas område.
Und er ~H·e n 1850 till 1910 m insk as p rocenttalet för den del
av Sveri ges folkmä n gd som livnä rde sig av jordbru k, fi ske och
skogsbruk fr å n 81 till 48 °/o; samti d igt ökas procenttale t fö.r den
del av det svenska folke t, som fann sin u tkom st av industri och
ber gsbr uk, frlm 9 till 32 °/o - för ~tr 1920 föreli gger siffr a n 35 °/o,
hänly da nde på en alltj ämt fortgåend e öl..:n ing.

Niina herrar. j ust i dessa s iffror, j us t i denn a induslrialislnens ge nomb rott för en 80 å r sedan och sedan for tgående utveckling i Sverige ligger den en da m öj liga förklari n gen till, a lt
Tidskrift i S jöväsendet.
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man dels tidigare icke beaktat sjöinlressena, dels num era icl,e
ännu fått ögonen fullt öppna för den utveckling, som ägt r utn
och allt,iämt äger rum.
Mao torde på ålskilliga h åll i vårt land ännu leva i e11
föreställningsv ärld, som hänför sig till förhållandena Iör 8() a
100 år sedan; m en betraktar jordbruket m. m. som den ·lll t
annat överskuggande huvudnäringen , och man belraktar exportindustrien, utrikeshandeln och sjöfarten såsom någonlin g, :--o1n
är bra att ha, men vilket i nödfall kan till större delen undvar:t s.
Den i vårt land på flera h åll ännu förcfinlliga likgilli ghl'!cn
sjöintressen kan i själva verket få sin förkl anng
landets
för
en dast på sätt som nu angivi ls - d. v. s. i den mänskliga t riig heten vid erforderlig anpassning efter nya och alltjämt Ullder
ändri11g varande förh ållanden.
Ty om man betraktar den svenska industriens, utrik .. sh andelns och sjöfartens förh ållanden, sådana de i detta nu
äro, så framstår det i öppen dag. att Sveriges sjöintressen, som
alltid latent förelegat i geografiska m. fl., av naturen givna om ständigheter, numera äro livsintressen, som under inga omständtgheter kunna förvisas fd m främsta platsen.
I'"tt intressant men också ganska komplicerat spörsm;d i
fråga om industriens förhållanden är deL om industriens l o! nliseringi, d. v. s. ae orsaker, som verkat till alt en viss fram gångsrik industri fått sitt säte på en viss plats eller ort.
Stunclom ha härvid verkat rent mänskl iga eller personl i~a
faktorer såsom t. ex., a lt i en viss trakt länge förefmmil s hetn industri av visst slag, som så sm åningom utvecklats till fab r il , _
industri. Den sedan århundranclen förefintliga och forLplan L1de
yrkesskickligh eten har sålunda ulan tvivel i hög grad srwla l
in vid bibcl1ållancleL av järnhanteringe n i Mellansverige, aY
glasindustrien i Småla~1d, av textilindustrien i södra Västergötland. I några fall torde t. o. m. blott företagarens, ledarens
bostadsort ha bestämt platsen för incluslriföretage ts läge.
De merendels verkande och i regeln viktigaste faktorerna
vid industriens lokalisering torde emellertid ha varit ravar uL dl -
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gången, transpor tlä get samt, i vissa fall, läge t i fråga om
Jnafltillgång.
Ett 'typisU exempel på sanwerkan av dessa faktorer erhjudes av det nonländska kustlandels trä- och massaindustris belägenhet. Den viktigaste rå varan tillföres billigt på a v n almen
j stort beredda flollningsl eder, lu afttill g ~mg föreligger i varan
själv eller i form a v ocksa förefintli g vattenl.;.raft, eventuellt
omdanad i elektrisk kraft, och ett gynnsamt uttransportläg e
beredes av kustens manga hamnar och las tageplatser, varifrån
med ett och samma transporlmede l kunna n ås jordens mest
avlägsna hamnar.
Men det ],ornmer - i för!Jig~'tende sagl. - hårvid oekså an
pi\ att medelst omfal.tanJe statlig isbrytarhj älp i sanwerkan
med lol, a la ishryla.rresurse r hereda elen norrliinclska sjöfarlen
tillfälle alt fortgå åre t nml så mycket som möjligt är.
I ell visst fall, nämligen i fråga om utny lljande i slörsta
skala av våra järnmalmtillgå ngar, har bristen inom landel på
stenkol lett till alt el en svenska råvaran, järnmalmen, exporteras
till det utländska stenkolet för att under gå förädling. Den
mo tsatta gången, el. v. s. stenkolets förande till malmen, angives
vara oekonomisk. Brytningen och utförseln av Sveriges järnmalm utgör dock en svensk exportindustri av rätt stora m~Hl.
Den svenska indus trien i sin h elhet sysselsä tter något över
'150,000 arbetare·, av vilka % (noga taget 65 °/o) kunna sägas
arbeta för hemmamarkna den och % (noga taget 35 °/o) för den
utländska marknaden, el. v. s. i exportindus tri erna.
Sjötransportvä garnas läLLillgängligheL är av största betydelse både för h emmamarknad sindu strien och för exportindustri en
i fråga om tillförsel av bränsle, såsom stenkol, koks och flytande
bränsle, men även i fraga om tillförsel av åtskilli ga andra råvaror, som Sverige saknar. S jötransportyäg arnas lältillgängl ighet är för exportindustrie n därjämte av ögonskenlig hclyclelse.
DeL förefaller som om denna, om jag så får säga, sjötransporttekn iska faktor p ~t senare ~:r i hög grad inverkat pr1 elen
svenska industriens lokalisering. Sålund a har från år 1913 till
Ar 1928 anLGlel industriarbetar e i kustsläde rna ökats med "11,;>
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o;o, m edan den <;am lidi ga ökningen av arbetarantalet för rike t i
dess helhet endast utgjort 21 ,u 0/o - antalet arbe tare i k u-.hläderna har sålunda ökats 1 duhbell starkare takl än del loL~ti a
arbetareantalet
Pä ta l om den svenska industriens av tra nsporl tekniska skäl
föranl edda orientering mol havet bör sl utligen givetvis omnämnas varvsindustrien, icke bloll dä rför a ll den är av sj<ifart ens egen industri uta n därför, alt den är en » nyckelin d u~lr i "
i sär sk i l t framträdande grad.
I fr åga om Sveriges varuutbyte med ullandel föreligger till
en början dessa fak ta, all detta varuutbyte innefa ltar en kv::\11titel a v 25-30 millioner viktston och ett v ~irde av 2,5-3 m i l )'l ider kronor per år samt alt de l till närmare hälf len föt sig15ar
p å svenska köla r.
Fråga är em ellertid i delta sammanhan g närmas t, h ur u stor
del av del ta, ä Yen relativt sell mycket betydande svenska YDr u_utbyle med ull a ndel, som försigg å r sjö ledes . Svarel är, a ll
Sveriges varuutbyte m ed ull a ndel prak tiskt tagel ul eslu t.uu lc
försigg~1r sjöledes. \'arulrafiken över landgränsen Lill Fi nla nd
är praktiskt tagel ingen - här inverkar bl. a. olika spårY idd<; r
på jänwägama - och varutraf iken över gränsen mot Norge iir
myck et liten m ed und a nlag för jä r nmalmsexpor len öwr I\ at\ i k.
Sveriges varutrafikproblem vis-i1-vis ullandel är prakl 1'ikl
taget uteslutand e ell sjötrafikproblem.
}.fen man sk ulle i a lla fall kunna länka sig, all Sveriges
var u u Lbyle med ulland e l inled ni ng s- och a vslutnings vis fö rs igginge landledes, t. ex . vad exporten frå n Norrla nd ang{Jr (',yc r
Göteborg och vad importen till Slockholm och ostkusten (,ye r
huvud tagel a n går lik a ledes över Göteborg eller väs tku st - oc h
Sund sh a mna r i a llmän het, eft ersom vanmlbylel i a lla fall i slor
utsträckning tir inlänka l Yäslvarl. De lla ä r m~1hända ut fiir!J::u· l
i frllga om mindre b ·antile ler av högYärdi gt go ds, m en del i1r,
ekonomiskt sell, absolut icl'e u tförbart i fr åga om del Lun g::t
godse t. vilket å andra sidan utgör huvudmassan a v Sv e r ige~
export- och importvaror. Sjötranspor ternas kos tnad ä r hlot l en
ringa bråkdel av jänwägs lraaspo rtemas och »det är uppen!J::trl» ,
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framh åller professor Högbom i si l t arbe te om världssjöfarten,
»a lt vid transporter, som u tesl ut an de lmnna följa sjövägen, för
det tunga godse l betala sig n äs lan vilka onwäga1 som helst>.' .
Ban anför som exempeL a ll för e Panamakanalens öppnande
kunde lunga varor sändas fr{m Fören ta Stal crnas os tku s t till
dess västkust m ed större fördel runt 1\:ap Horn än via dc
tra nskonlillenlala j änwäga rn a.
I de lta sammanhang fr am träd er återi gen behovet av al l
med a ll makt stölla vinl ersj öfa rten pä l\orrland.
A v föreligga nd e stati s ti ska da la framgår emellertid, att
Sveriges varuutbyte med utlandet - alldeles oavse ll den isbry ta rhj ä lp som hillills kunn at givas - lill Ö\'ervägande del
fa kti skt försiggår ÖYer la ndels osth1 s l sam tidi gt som de lta yaruulbyle är till större delen inriktat Yi1 sterul. Av en år 1929
verk ställd utrednin g i kommerskollegium framgick s[llunda, all
68,2 °/o av Sveriges export och import utgick från eller inlwm
till hamnar mellan Raparanda och Trälleborg, en k van Lilel av
17,::; mi lli oner viklslon . AY andra föreliggande siffror ],an man
draga den sl utsatsen, a ll den svens ka östersjöku stens utrikestrafik till Mtninstone och min s t 70 °/o är inriktad västerut; huvud saldigen på England , Amerika och europeiska väs tkustländ er.
Jäms ides med utrikessjöfarten p å gf,r emell ertid en annan
mycket omfattande sjö trafik längs v.:1ra kuster, nämligen kustsjöfarten, vi ]J, en tidi gare icke särskilt uppmärksammats, huvudsaldigen ay del sJ,tilet, a ll m era ],ända siffror härom icke
förelegat ?lia n tord e dock s tä dse haft p ~t känn, all denna kustsjöfart för SYeriges Yiclkommande varit a y betydande Yil<t och
om fattnin g. Genom särsb lci a undersökningar, utförda av då varand e docenten Yicl S lock h olms handelshögskola ch. O. Jonasson, p ublicerade Y ~u ·en 1933, har man numera dock fåll fastare
grun der för en uppsl,altning av denna kustsjöfar tens omJång.
Det har d ä r vid fram g:\tl, alt el en svc11ska kustsjöfartens omfång
kan uppska llas till en varuomflyllning inom riket av omkring
10 m ilj. var uton per å r, Yaray aterigen inemot 70 °/o tord e falla
På ostkusten .
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Den svenska utr il\ eshande ln omspänner hela jordklo te t, och
den svenska h andelsfiollan g ~u· till nära h älflen i oceanfar t. :\Ian
hör em ellertid icke förbise , all den swnsl\a utrikeshand ela i :o; Lor
och öYervägancle ulstri:icl;:ning i r anknuten till öslersjöluu nnar
och ä r bärare a y den svenska os tkustens - närmast norr lan dskustens - exportvaror. Östersjön är å ena siclan endast en
etapp i elen långyäga sjöfarlen på Sverige; 1nen om man ~L andra
sidan lägger till samm an siffrorna å de varumängder, som i
svensk t intresse fors las inom Ös ter sjön i kustfart längs Sw rige,
i östersjöfart och i vidsträcktare fart, så kommer man u pp lill
mycke t stora, j a, rent av förbluffande tal.
Jag her a lt i delta avseende få å terge några uppgifter, son 1
för en månad sedan framlades av förste auktarien i kommerskollegium. dr. E neborg vid ett föredrag i Sjöofficerssällsk ape l.
Det till Ös tersjön ur ekonomisk och samfärdselgeografis k
synpunkt anknutna la ndområdet av n orra Europa kan anses
inom sig inrymma omkring 100 millioner människor. Godstrafiken i Östersjöns hanmar för detta områdes räkning uppgar,
utan dubbel räkning, till omkring 60 millioner godston per ar, ·
varav inemot hälften eller n ärmare 30 millioner ton kom m a för
Sverige. Ungefär 1,4 hestår av inre r egional trafik m ellan de
olika ös lersjölinderna, y tterligare ungefär 1,4 hestår av ku stfart.
och återstoden , d. v. s. h älften utgöres av trafik med utomlMl 1iska områaen.
Den från Östersjön utgående och till Östersjön inkomm ande
fartygstrafiken går nära uteslutande genom Öresund och Kielkanalen. Vardera av dessa trafikleder är i fr åga om cen
genompasserade tonnagemängden per år jämförbar med P anamakanalen och Suezkanalen - det rör sig h ärvid om 20 - 25
millioner nettolon. Öresund har dock mer än de andra trafiklederna, nämligen år 1933 27 millioner nettoton. I fråga om
den genom Öresund och Ki elk an alen :\rli gen genompasserande
godsmängelen ä r dock endast Öresund j ämförbar t med de s tora
Yärldstrafildederna med en godsri1ängd per år av omkring 2:J
millioner gocls lon, en siffra som endast med ett par enhder

ders ti ger de nämnda världsslråkens, Kielkanalens godstrafik
uppgick del nämnda året endast till ungefär 1fs av Öresund.
Det m ärkligaste i dessa nu anförda siffror är onekligen
Sveriges s tora andel i östersjöområdets trafik. Sverige har
blott 6 m ill ioner invå nare av det antagna områdets 100 millioner, m en ä ndock kommer in emot h älflen av östersjötrafiken -·
omkrin g 30 millioner godslon - på Sverige. Sverige har alltså
en ovanligt s tor u trikeshand el per cap ita av befolkningen, och
är således i sy nnerligen hög grad heroende ay sjötransporter.
Utr ikesh andelns b åda grenar, importen och expor ten, höra
väga j i:iml i värdehänseende. Så är emellertid i regeln icke
fallet, och ofta inträ ffar , a lt impor tens värde övers tiger exportens. T ill han delsbalansens åt erställande eller rent av till dess
nedvägande i gynnsam riktning kunna em eller tid verka flera
faktorer, och den förnäms ta av dessa är den egna sjöfarten,
som står som motlagare av de fraktkostnader, som ändock i
varj e fall måste betalas och vilka, om ingen egen sjöfart funnes.
skulle gå h ell i utländska fickor.
J ag ha r tidi ga re nämnt, att sjöfar len under svensk flagg
ombesörj er omkrin g hälften av rikets varuutbyte m ed utlandet.
(I sj älva verket är siffran någo t under 50 °/o; den varierar från
år till år m ellan 45 och 50). Man kunde önska, att procentsiffran vore högre, m en sådan den är, så utgjordes dock under
åren 1922- 1929 den svenska sjöfartens nettofraktinkomster av
i m edeltal 162 millioner kronor per år, vilken summa direkt
kunnat läggas till inkomsten av exporten för a tt uppväga importkostnaden. Under den nämnda 8-årsperioden utgjorde den
sammanlagda nellofraktinkomsten nåra 1,300 mill. kr. - ett ej
föraktligt belopp, som också rä tt väl illustrerar den svenska
sjöfartens betydelse för landet.
Om man betraktar sjöfarten som en transportindustr i och
j ämför dess inkomsler m ed andra svenska industrigrenars, skall
tnan ock finna, att sjöfarten därvid kommer närmast efter de
tre största och dominerande industrierna, nämligen pappersmasse- och pappersfahrikerna , de mekaniska verkstäderna och
träindus trien samt framför t. ex. mejeri- och malmindustrien.
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Såsom elt direkl av havet beroende näringsfång m ~t slutli gen ock nämnas saltsjöfiske t, som livnär 13,000 männi skot och
lämna en avkastning av 25 millioner ].;:ronor per å r.

Jag har härmed försökt lämna en Ö\'ersikt av dc sve nska
<;jöinlrcssena ur olil<a synpunkter. Del Merslår alt därav draga
n ågra slutsatser.
Om ingenting händer till sjöss, om ingenting hot at dc
svenska intressena till sjöss, så är alll gott och väl, och vi k ulln a
i lugn och ro, jag skulle vilja säga i all bekvämlighet em olse
framliden.
Men i sjäha verket ha vi under de senaste Lvå årtiondena
emollagiL Lre olika varningar om Yad som eventuellt kan hända ,
varningar om <;å dana möjliga lägen och förhålland en Lill SJtiss
i fr a mliden, som förbjuda alll liv i bekvämlighet och som kriiva
utomordentliga insatser av s[tväl stalsmaktema som de enskilda
individern a.
Dessa tre varningar äro: världskriget 191-±-1918, isbl ocklden 1929 och den nuvarande, ännu pågående krisen itH m
vil r l dss j öfa r ten.
Icke n ågonsin under världshiget ulsalles vårt land fö r ~n
fullsländig avspärrning: varuulbyle l m ed utlandet fortgi ck hela
Liden, om än i avseende {t vissa varor i väsentligt minskad omfa llning. Tillgången på arbe lskrafl nr oförminskad eller k unde vid behov ökas; inga armar togos från näringslive t för krigisl.;: a ä ndam 8J. E:onsumlionen a v varor ökades icke på gr und
av särskild åtg[m g eller förstörelse i samhand m ed kri gför in'-(;
allt gick blott ut p å erforderlig [rec/s{örsörjning av del sven skt
folk e l.
Och ä ndock minnas vi a ll a, med vilka svårigheter SYE' ri ge
hade a lt kämpa under dessa 1-:risår, och vilken betydande r an so nerin g av livets nödtorftsvaror, som h är måste genomföras,
utan a LL ändock säkerh et förelåg för a tt var man fick sin r iiHvisa andel.
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Ja g vill blott giv a ett exempel, nämligen i fr åga om Sveriges
livsmedelsförsörj ni ng under 191-±- 1918. Före kriget tillgodootala näringstillgång m edelst inhemsk ael" 6 s befollmine:ens L
~
~a~
toproduklion till 77 °/o i fråga om Yegclabiliska och 91 °/o i fr åga
animaliska livsmedel eller gemensamt för bå da grupperna
0111
S2 o;0, allt rälmal i kalorier; m ed eLL ord SYeri ges Lotala livsmedelsförbruknin g härrörde till omkring 4 / 5 av landels egen
alstring a v födoämnen.
Därjämte importerades livsm edel; under kriget även under
de sv{J r as le åren 1917- 1918. Sålunda importerades under åre n
1917- 1918, huntclsakligen fr ån Da nmark, fläsk, kötl och smör
till myckenheter, som med 157 °/o i genomsnitt överstego 1013
års siffror. Importen a Y spannm ~1l och produkter där a Y under steg visserligen väsentligt 191 3 ~trs siffror; men den uppgick
än docJ.;: år 1918, när den nr som lägst, till 22 °/o av fredstids -·
siffran.
Importen vrrr alt betrakta som ett överskott över den in hem ska Lillg{mgen, som redan den i slott se tt uppgick till ·'j 0 av
behove t; men ~indock hade yj brödkort fr ån j anuari 1917 t. o. Hl.
juli 191 9, smörk ort fr ån december 1917 L. o. m. maj 1919 och
fläskkort från februari 1918 t. o. m. februm·i 1919.
Hur kunde delta komrna sig, då vart la nd ju Yar nära nog
självförsörjand e? Förklaringen är dock rätt enkel. Den inhemska produktionen nedgick, bland annal p[t grund aY minskad import av göcln in gs~imnen, jordbruksmaskiner och bränn ·oljor. Den minsl,ade tillgången föranl edde prisstegring, varav
följde la grin g i jobberisyfte; Yarom a förs vunno ur öppna marl.;:naden. Brislen på drivmedel försvtlrade slu lligen även k ommunikationerna och därmed även livsmedclsdistribulionen .
Nian tar nog Lill slut icl.;: e fel, om man s~1som en Yärldskrigets li:ird om för oss främsl angiver, a ll bristen inom Sverige
på stenkol, brä nn- och smörjoljor saml bensin, för Yilka varor
ersättning inom landet enCiast till ringa del kan beredas, nödvändiggör för oss att med alla medel söka hålla sjön öppen.
Detta är framträdande redan i frllga om folkförsörjningen, men
det är absol ul oundgängligt, därest v~1rL land skulle självt vara
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krigförande -- särskilt för sjö - och luftkrigsföringens vidk 0111 _
mande men även för lanlkrigföringens och för krigsinduslr ie:n,:s.
Isblockaden 1929 Yarade blott 7 veckor och berörde endast
en del av Sveriges kust, nimligen de sydsvenska hamnarna och
västkusthamnarna, vartill är alt märka att blockaden av Go te borg endast varade någ ra dagar.
Men denna blockad var, till sk illnad från värld sk rigets
handelsavspärrning, fullsländig och blev därför mycket snabbt
kännbar. Vårt lands ekonomiska förluster genom blockarlen
uppgingo till ålskilliga millioner kronor - summan är dock
naturligen svår a lt fix era. Jag vill blott anföra ell enda exempel.
En kolimportfirma i m ell ersta Sverige angav sin förus t iill
285,000 kronor, varav i ökade fraktkostn ader 187,000 kronor.
För den, som vid Sveriges Allm änna Sjöfartsförenings ~n s
möle för en vecka sedan ahörde direktör Gunnar Carlssons
föredrag om »aktuella internationella SJöfar tsproblem», torde
det stå klart, att världssjöfarten alltjämt befinner sig i ett krisläge, som nu t. o. m . förefaller mera akut än någonsin tidigare.
Ålskill iga länder hava redan belrätt den direkta subventionem
väg och andra, bland dem Slorbrilannien - vars åtgärder i
detta hänseende äro av betydande vikt för alla nationer - svncs
å färde m ed att slå in på liknande eller parallella vägar. . Del
synes sålunda t. ex. icke alldeles otänkbart, att en å terg ~n'l g ~tger
rum till den engelska navigationsakten av år 1651, enligt vilken
varor fingo införas till England endast med engelska skepp elkr
skepp från varans ursprungsland saml engelska varor endast
fingo utföras med engelska skepp.
slutsatsen blir, att det förefaller nödvändigt även för oss i
Sverige alt taga i betraktande och eventuellt förverkliCfa s tats"' stö dja
ingripande i väsentligt högre grad än nu är fallet för att
sjöfar ten och dänned de svenska sjöintressena.
Då Sveriges sjöintressen onekligen hava en så vägande beLydelse, att de utan vidare kunna betecknas såsom nationella
livsintressen, så m å det till slut anses riktigt att draga de tre
följande slutsatserna:
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l) Utrikeshandeln och dess bärare, sjöfarten, m ås te i fred
statligt stödj as på allt sätt närhelst behov h ärav uppstår;
2) Utrikeshandeln och sjöfarten måste både stödjas och
skyddas, om krigstillstånd inträder å de oss om givande vattnen;
härför kunna marinen och, i viss mån, flygvapnet träda i
bräschen såsom neulralitetsvärn;
3) U trikesh a ndeln och sjöfarten m åste i möjligaste mån
skyddas och upprätthållas, om vårt eget land meddrages i krig;
härvid träder i verksamhet landets försvarskraft i dess helhet
- men det ligger i sakens egen natur, att marinen och därnäst
flygvapnet närmast beröras av dessa ifrågavarande försvars uppgifter.
Men den i längden bästa garantien för ett verkningsfullt
stöd och skydd för samt upprätth ållande av Sveriges sjöintressen ligger dock däri, alt vårt folk kommer till full insikt om
vårt maritima läges både betydelse, möjligheter och risker. Jag
uttalar detta ej blott för örlogsflottans egen skull, ej h eller för
handelsflottans egen skull eller för alla de näringsgrenar, som
därav bero, utan för landets egen skull - ty Sverige, vårt eget
land, kan numera icke andas och sålunda icke h eller leva utan
förnindelser över sjön.
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Datum

Diarienummer

l
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Uppfinningens art

1 ----~~----~---------------------------11 /7-35 4757/33 l Drivanordning, särskilt för torpeder. J . G. Lind165/34

Utdrag ur kungjorda patentansökningar

20/7- 35

2711/33

25/7 -35

1971/35

meddelade genom Tlt. Wawrinskys Patentbyrå, Stockholm.

Datum
23/5-35

l

Diarienummer
5038/33

2287/33

2792/33
797 /34
2682(34
4337/33
29/5-35

2059 /33
2408/33

1866(33

3991 /33
4/7-35

Uppfinningens art
2350j33

1865/33

2/5-35

l

2665/33

Propellerblad. The Manganese Bronze & llrass
Co. Ltd., London.
Av centrifugalkraften drivet mekaniskt ticlb ramlrör. Schwob Frin·es & Cie. S. A., La Chauxde- fon els, Schweiz.
Kopplingsanordning i temperi ngsnwskiner fö r
u r verksbrandrör med framskjutande t emperingsaxeL Schwob Frcres & Cie. S. A., L a
Chaud-de-foncls, Schweiz.
Anordning för fjärrmätning. L. L. E. Chauveau,
Paris.
Blinksign alanordning. N. V. Machinerieen- en
Apparaten Fabrieken, U treeht.
Akterskepp vid tartyg med flera propellra r.
Deutsche W erke Kiel A. G., Kiel.
Fö remål såsom båtar, fartygsskrov, tunno r, ri)r.
master o. dylikt. Fabriksab. S:t Per, Upp s~t1a .
Båtutsät.t.ningsanorclning. A. P. Schat, U tret•ht.
Med tungt slutstycke hirsett automatiskt eldvapen , avsett för skjutning med patroner av
olika kalibrar. R. von Frommer, Budapest.
Mekaniskt tidbrandrör för artilleriprojektilt> r.
Schwob FrE-res & Cie, S. A., La-cbaux-defonds, Schweiz.
Lj ussignalanordning. Telefonab. L. M. E ric:::son ,
Stockholm.
Pansar. A. H. Adelsohn, St.ockholm.

4202j34
530j35
448/32
1187j34
1/8 -35

4473t34
181j33

17/8 - 351 2977/33

mark, Stockho lm.
Automatiskt skj utvapen med vridbart, med låskl ack ar fö rsett sluts tycke. \!V alfenfabrik
Solothurn A/G., Solothurn, Schweiz.
T r efot~lavett för maskingevär. Societa italiana
Ernesto Breda per costr uzioni me ccaniche, i
Milano.
l
Anordning vid inbyggnad av skjutvapen i flygplan. E . Knoller, Wien.
Anordn ing vid luftpropellerdrivna båtar. S. O.
Pette rfson, Göteborg.
Automatisk däve rt för livb:ltar. A. Pancpinella,
R om.
Betonga nka re. C. J. F. Westman, Stockholm.
Elektrisk drivanordning för fartyg. A/G. Brown,
Bove r i & Cie., Baden.
l
Kopp\ ingsanordn i ng vid n öclstyrningsappara ter
för fartyg. C. P. ~i lsson, B j är r e el.
l
Amln ingsfil t e r för gasmasker.
De ge a A.-G.
(_Auergesell~chaft), Berlin.
..
. .
. i
Bäknngsanorclmn g fo r ans! agsbrand ror. Sclmel-·
der & Cie., Pa r is.
Akustisk signalapparat. N. V. JIIIachinerieen-en
Apvaraten ~'abrieken, Ut recht.

Th.. Wawrinskys Patentbyrå A/s
(Verkst, dir.: Civilingeniör H. ALBIHN)

Kungsgata n 4 A, Stockholm .
Telegrafadress : WAW, Stockholm.

Telefoner : 231910 (växel)
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