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Marinen under sistforflutna året.
(Forts . från sid. 23 häft . 1.)

Marinstabens verksamhet.
Bland ärenden, till vilka förslag utarbetats inom marinstaben , m å nämnas :
förslag till ä ndrade föresk rifter angående handläggning av
ärenden rörande de värnpliktigas rullföring och redovisning
m . n1. ,

försla g till åtgärder för befrämjandet av manskapsrekryteringen genom bl. a. införandet av studiestipendier, beredande
av ökad möjlighet till civilanställning för uttjänt manskap,
samt in föra ndet av särskilda utbildningskurser för max;nens
manskap,
förslag till bestämmelser angående krigstjänstpremier,
förslag till förändringar i marinens personalorg·anisatio n.
förslag till ändrad undervisningsplan för sjökrigshögskolan.
förslag till instruktion för högste befälhavaren över kustflottan med anledning av överflyttande till honom av inspektörens av flottans övningar till sjöss tjänsteåligganden .
förslag till bestämmelser i fråga om skeppsgosseutbildn in
gens organisation,
förslag till be~tämm e lser rörande anställning~-. ankedsoch r ekapitulationsprem ier,
*) III och följande avdelningar äro hämtade ur •Berättelse om
Vad i rikets styrelse sedan sista lagtima riksdags sammanträde sig
tilldragit< av den 11 januari 1919.
Tidskrift i Sjöväsendet.
7.

-

88 -

förslag till underva ttensbå tperson alens utbildni ng,
utlåtand e över betänka nde och förslag ·rörand e organis ationen av flottans varv,
utlåtand e över be~änkande rörand~ det statsun derstöd da
1
pension sväsend ets cen traliser ing,
utlåtand e över betänka nde och förslag rörande anställn ing,
avlönin g och pension ering av månads lönare inom marinen ,
förslag till regleme nts- och författn ingsför eskrifte r samt
yttrand en i anledni ng av inkomn a års- och gcner;a lrappor ter
n1. m .

Ovanst ående förteckn ing upptage r endast ett fåtal aY givna
betänka nden och i densam ma ingå ej förslag utarbet ade enligt
».Instruk tion för marinst abens verksam het i fredstid >> , ej heller
förslag och utredni ngar av hemlig natur.
IV .

A v chefen för kustar tillerie t och .inom 'hans stab uppgjorda förslag och avgivn a yttrand en.
Inom chefens för kustnrti lleriet stab hava , bland annat,
utarbet ats och avgivits följande förslag och yttrand en, n ä mligen :
förslog:

till plan för övninga rnas ordnand e,
till ändring ar i regleme nte för marinen , del III, dels m ed
anledni ng av beslute t att överfly tta underof ficersko rpraler i
l. lönegra den till en ny lägre underof ficersgr ad (undero fficer
av 3. graden) , dels i syfte att skilja regeme ntschef s- och artilleribe fälhava rebefatt ningarn a från varandr a, dels rörande
nya bestäm melser för avgivan de av befordr ingsför slag för un deroffic erare m . m.,
till ändring i bestäm melsern a rörande tilldelni ng av värn.Pliktiga till kustarti lleriet,
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till ändring i Instruk tion fiir de värnpli ktigas iivningn r Yid
kustarti ll eriet,
· ti ll tjänstgö ringstid er för ,·iirnpli ktiga :\r 1918 och 1919
'
ti ll minexe rcisregl emen te,
till bestäm melser för personl ig beväpn ing vid ku startill eri et,
yllrand en :
över fö rslag rörande pPnsion l'ring av marin ens manska p
och underofficersko rpral ers i 1. lön c>grad r n i)nrflyt lning till
underof ficerskå ren ,
iivcr två motion er bcträffa nclr r cli gio ns,·årde n inom krigsma k ten sa m t r egemcn tspastor s in sli tutioncn ,
över en moti on ang~ll'ncle de viirnpli kti g<ls utbildni ng j
yr kestekn iska ämn en ,
över förslag till föreskri fter för viirnpli ktigas tjänstle dighet
för jordbru ksarbel e m. m. dylikt,
iinr förslag till anställn ings-, rekapitu lations- och avskeds premier s utbetala nde m. m. vid marin en ,
1·örnnde den försva rsfientli ga propaga ndan ,
över dl' h vgicnis ka fiirhålla nckna inom Vaxhol ms fästning,
över utredni ng riirandc m:msb ps- m. fl. bibliote k vid
m arin en .
UtövPr ova n an givna förslag och vtlrand en har inom staben verkstä lits elt fl ertal utredni ngar 1;1. m. av mindre omfattning, varjämt e därst~ides bland annat utarbeta ts:
för es kri fter för uttagni ng av värnpli kti ga till ekonom i- och
hantvcr ksnvdel n ingarna ,
plan över fördelni n g å de olik a kompan ierna av i <; ta l
Upptagn a löner för manska p vid kustarti lleriet,
uppl ys ningar för de yn glin gnr, som önska bliva officPra re
På stat vid kustarti lleriet.
Slutlige n hava ett flertal förslag , yttrn nd en och utredni ngar av lwmli g natur utarbeta ts.
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Marinens övningar och undervisningsverk.
Flottans övningar och undervisningsPerk.

Flottan har fortfarande delvis varit mobiliserad för neutralitetsskvdd, för tryggande av handelssjöfarten samt för min svepning ~ch härmed sammanhängande uppgifter. En succes siv minskning av rustade fartyg har under årets lopp ägt rum ;
sålunda aYrustades Göteborgsavdelningens fartyg den 18 sist lidne november och Öresundsavdelningen den 31 december.
Den 31 december upphörde flottans mobilisering, men
redan den 11 november började flottans till krigstjänstgöring
inkallade värnpliktiga att efter hand hemförlovas .
A de rustade fartygen hava, i den omfattning sii. lämpligen
låtit sig göra , varit anordnade skjut- . signal-. torpe d-. under vattensbåt-, min- , maskin- , korpral s- och rekrytskolor samt
yrkessko lor f'ör såväl s.iönwnsb:årens nwnskap som i tfän st
vamnde värnpliktiga. varjämte underofficers-. kor-prals- och
r ekrylskolor för person a l av nyssnämnda kategori jämväl varit
anordnade för flottans stationer.
I början av år 1918 voro tillfälliga expeditioner utrustade .
för avhämtande av flyktingar från Finland ~ ~~Iäntyluotoexpedi
tionerna), varjämte d elar av kustfl ottan tillika med ett detachement fr å n kustartilleriet förlades till Alancl till skydd för därvarande svens ka undersåtar och befolkningen i öYrigt. Senare
verkställeles genom flottans försorg transport av swnska trupper till och från Aland, varjämte vi ssa delar av finska trupper
och den på Alancl förlagda ryska garnisonen överförd es till
Sverige. Förutom fl ottans fartyg am·ändes härtill även en del
för ändamå let förhyrda handelsånga r e.
Förstärandet av dri,·ande minor har fort satt i samhand
med n eutralitetsvakten . varjämte minsvepts :
delar av d et miner ade området utanför Stockholms skärgård, territorialvattnet i södra d elen av Öresund ävensom 1
Kattegatt och Skagerack enligt med danska marinmyndigheter
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överenskommen plan. Den se nare svepningen som i första
hand wrkställts på för fisket viktiga platser anlutades i de cember månad . Under denna wepning minsprängdes kanon .
båten Gunhild , varYid fartyget sjönk och största delen av dess
besättning gick förlorad .
1Tapenövningar för d e värnpliktiga hava varit anordnade
jämlikt § 27 viirnpliktslagen. varförutom med an ledning av
flottans mobilisering vämpliktiga varit inkallade till tjänstgöring jämlikt §: 28 värnpliktslagen.
På grund :w utbruten influensa- epidemi hava stora kontingenter av d e värnpliktiga hemförlonlts under november och
december månader och e ndast de värnpliktiga kvarhällits, som
varit oundgiingligen nii<händiga för n eutralitetsvakt och minsvepning.
Oanett onmstående har under den tidigare delen av år
1918 befrielsP från anbefalld krigstjänstgöring medgivits , i den
mån personaltillg:1ngen d et tillåtit och d å b eYekande skäl före legat. Familj efä<rsörjare. m ed jo.rdbruk stadigvarande sysselsatta eller elj es t för näri gslivet särskilt erfordel'liga hava därdel haft företräde.
Skörd e-permission har under ko.rtare tid under hö sten
varit medgiven för såväl stampersonal som värnpliktiga. En
del stamanställda och värnpliktiga hava på egen anhållan kvarblivit i tjänst utöwr för dem stadgad tid.
SkeppsgOSS({J'11(lS unden -isning OCh ÖYningar ha\·a fortgått
enligt utbildningsplanen.
S,iökrigsskolans verksamhet såväl i land som ombord har
fortgått enligt utbildningsplanen. varYicl kadettemu övats ombord å fartyg ingående i d e mobiliserade sjöstyrkorna.
Unden·isningen i sjökrigshögskolan har med anledning av
flottans fortsatta mobilisering under det gångna årets tidigare
del fortgått <>ndast med ett b egränsat antal elever. ~Iot slutet
av året har undervisningen fortgått med fullt antal elever.
.llarin ens kustsignalväsende. som varit mobiliserat sedan
1 augusti 1914, avmobiliserades den 15 december 1918.
För arbeten med militärleder ävensom för Ö\Tig~ s.fömätningar hava särskilda fartyg varit rustade .
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/{11startillcriets skolor och iivningar.

b) Kustj"ästningama. ·

För den j"ast anställda personalen h av{\ skolor och övnillgar fortgått en Ii g t gällande besiii n11nelser.
\!apenövningar för de värnJJiiktiga hava varit anordnade i
enlighet med§ 27 värnpliktslag\'n. Diirjämtt' hava värnplikti<;a
fullgjort tjänstgöring jämlikt § 28 dxnpliktslagen.
På grund m· rådande influensaepidemi har föreskrivits , att
de kustartilleritjänst tilldelade v~irnpliktiga. vilk:1 skolat inrycka till första tjiinslgö ring den 10 november 1918 vid \ 'axmenlen ~ i stället skoh1
halms o~h Karlskrona kustm·till<'rircgc
'
inrycka först å drig. som framde ll's kommer att i komnJ;tndovät:!
bestämmas .

Arbeten med av riksdagen beviljade m edel hava under året
fortgått. Någon närmare redogörelse för dessa arbeten torde,
med hänsyn till arbetenas beskaffenhet, här ej böra lämnas.

VI.

S jökarteverket.

Utveckling och underhåll av marinens materiel.

Jämväl år 1918 hava på grund av uta,· kristiden beroende
förhållanden sjömätningsarbeten a gi,·it mindre r esultat, än som
beräknats.
Triangulerings- oc h mätningsarbeten hava företagits i
Stockholms, Södermanlands, Kalmar och Örebro läns områden
och har därunder sjömätts:
i skala l : 10 000-1 : 20 000 en yh·idd :w 6>1 o kY.-mil
» O,,~
l : 40 000
1
Två nya sjökort h:wa under å ret utgi,·its.
A v sjökort hava under tid en l januari- ii) noYPmbPr försålt s:
karttypen ......... . 24,377 st. och
av större
11 ,699 >. samt
» mindre
1,254 ex.
>> s,·ensks Lots ,,

~

191~

a) Fartyg. hus och onrlrn bygr;nuder .
K ybygg11adsarbetena a pansarbålarna Gu sta f \' och D rottning \'ictoria hava fortgått.
Jagarna \\rrangel oc h \Vachtm eister samt n·d c tthatarn ~l
Sökaren , s,·eparen och Sprängaren hant le,·e rera ts .
Kybyggnadsarbcten a a en ta nkpråm för oljctransporl sami.
ä en motorprå m för Karlskrona fästning h:wa slutförts .
Arbet ena å till bygg·nad anbefallda underyattensbåtar ha.Y:l
fortgått.
Ändringen a,· kanonh<lten Blenda till depåfartyg är i det
närmaste avslutad och arbetPna för ändring a,· pansarhftten
Svea till dep å fartyg hava pabörjats.
Vid Gustafs,·iks örlogsdepå hava muddrings- m. fl . arbeten
utförts för dockanläggningen d~irstädes.
Vid flottans YatT haYa. utöver de arbeten. Yilka äro a U
hänföra till materi elens reparation, underhäll cx· h klargöring
för ex pedition , arbete n för nybyggnad a,· båta r och prå mar
och för upptörand e av ny;\ och ändring nv ä ldrt> hygg·nade r
m . m. utfi;}rts.

c) ' A.rtillerimateriel. minor, torpeder m . m.

En del artillerimaterie l för under byggnad ,·arande fartyg
har levererats.
Komplettering av fartygs och fästningars artilleriammunitionsutredning har ägt rum .

nr.

VIII.

Lots verket.
Under ar 1918 har Storkåge lotsplats h1om övre norra Job:
distriktet indragits i samband därmed att den vid platsen an ~
ställda enda lotsen avgått ur tjänst . l följd av indragningen
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hava erforderliga änchingar i lotsledsföiieckning en beträffande
Ursvikens lotsplats vidtagits.
För vartdera av Ellagrundet inom övre norra lotsdishiktet
och för Långagrundet inom södra lotsdistriktet har anskaffats
en agalysboj .
Vid Östergarn hava byggnadsarbetena för den nya fyroch mistsignalstationen fortsatts.
För insegling nattetid till Karlskrona har fyrbelysningert
lörbättrats, i det att två nya fyrar, försedda med s. k. Dalenljus, uppförts. I samband härmed hava de båda fyrarna å
Godnatt ändrats och försetts med agabelysning, varigenom den
ständiga bevakningen därstädes kunnat indragas.
Vid Simpnäsklubb har den förutvarande mistluren ersatts
med en mistsiren driven av komprimerad luft.
\'id Grönviksgrunds, Strömskatens, Vålö, Abordsö, Hornöholmens, Sprängsvikens, Svanösunds , Storholmens, samt vid
Arholma norra och Arholma södra fyrar har fotogenbelysnin «en utbytts mot s. k. agabelysning.
Vid Erholmen hava arbetena med uppförande av en gas station för tillverkning av agagas avslutats och stationen trätt
verksamhet.
I Härnösand har uppförts ett lotsuppassningshus .
Vid Dämman hava arbetena med hamnens ombyggnad
fortsatts.
IX .

Navigationsskolo ro a.
Vid rikets navigationsskolor hava under läsåret 1917- 1918
varit inskrivna i n:n-igationsavdelni ngen 361 elever, av Yilka
91 ut examinerats såsom skeppare, 122 såsom styrmän och 90
såsom sjökaptener, samt i maskinistavdelning en 169, av vilka
32 avlagt 3:e maskinislexamen, 80 2:a maskinistexamen och 40
1 :a maskinistexa men. Antalet av dem, som, utan att såsom
elever hava tillhört skolorna. anmält sig till undergående av
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examen har utgjoli 34 , av vilka 8 avlagt sjökaptensexamen, ;)
styrmansexamen. l l :a maskinistexnmen, 3 2:a maskinistexamen och 3 3:e maskinistexamen .
X.

Nautisk-meteoro logiska byrån.
\'autisk-meteorolog iska byråns nrksamhet har under år
1918 fortgått i samma utsträckning och enligt samma plan som
under år 1917 . De under detta år genom rådande krigstillstånd Y:'dlade inskränkningarna och svårigheterna hava fotisatt även under innevarande år. Särskilt har det hydrografiska
arbetet för fyrfaliygen i hög grad lidit däraY, då endast två
dylika !>tationer kunnat forisätta sitt arbete. I Yästkustens
inomskärsleder har däremot det sedan ett par år anordnade
strömmätningssyste met även uneler inneYarande tlr fungerat i
oförminskad omfattning.
Reparation er och underhållsarbeten a Yattenhöjdregistreringsstationerna hava på grund av rådande matetialbrist och
oerhördn priser på nödiga materialier måst inskränkas till det
allra minsta möjliga mätt.
De jordmagnetiska rekognosceringarna haYa koncentrerats
till undersökningar av stäringsområdet å Vetterns ostkust, av
Göta kanals östgötalinje samt ay anmälda slöringsområden vid
Kungsgrundet i Västerviks skärgård, Yid Enskår oc h mellan
SYenska Björn och SYenska Högarne.
sakkunnigeutlåtan den och utredningar hava lånmats av
byrån i fullt samma utsträckning som under föregående år.
Yid ett par av byråns kontrollstationer haYa lwmpassundersökningarnas antal gått upp starkt nämligen vid Stockholms
station från 132 till 256 samt Yid Gött>borgs från 71 till 8!~,
medan lanterne-frekvensen varit något lågre än föregående
års, ehuru större än 1916, i det att tillverkarna haft att kämpa
rned stora svårigheter för importen av linser och försatsglas
samt :.iYen med annan. materialbrist.
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Antalet fartyg i transoceanisk fart, vi lka utfö rt observa·
tionsarbete åt byrån, har på grund av krigsförhallandena mii1 skats nagot, varjämte rätt avsevärda instrumentförluster upp kommit genom beslagläggning vid prisrätt och genom olyckor.

XJ.
Kommitteer.
I ~l\·seende å kommitteer, som av Kungl. l\Iaj:t på före dragning av chefen för sjöförsvarsdepartem entet blivit til~satta ,
och liknande beredningar, vilka blivit, på grund av h.ungl.
Maj:ts bemyndigande, av nämnda chef tillkallade, är följande
att meddela:
l :o) Sakkunniga för utrednill[j rÖrande Ol'fJUJiisationen (Il'
de till f'lottcms stationer hörande myndtghetet.
Genom kungl. brev den 20 juni 1913 bemyndigades chefen för sjiiförsvarsdepartem entet att tillkalla högst fyra sal~
kunniga jämte en sekreterare för att inom departementet blträda med utredning och uppgörande av förslag rörande organisationen av de till flottans stationer hörande myndigheter :
och blevo härtill utsedda konteramiralen H. G. Lagercrantz.
marinöverintenden ten H. F. Lindberg. statskommissarien Chr.
L. Tenow och förste marinintendenten G. E. Didring. Efter
det den sistnämnde år 1913 avlidit. har kommendörkapten en
av 1 :a graden .J . C. Schneidler tillkallats att deltaga i ck sal;..· . .
kunnigas arbete.
För behandling av frågan om vissa förändringar J l\.arlskrona varvs organisation ha va de sakkunniga under ar 1916
förstärkts med marindirektören av 1 :a graden S. Pauli.
Efter det konteramiralen Lagercrantz avgått från uppd raget, utsågs viceamiralen \V. Dyrssen den 8 maj 1917 att i stäl·
let deltaga uti utredningsarbete-t . ·
De sakkunniga hava avgi,·i t betänkande med förslag till
ändrad organisation av flottans ,·arv i \'ad beträffar dels departementscheferna s ekonomiska ansvrtrighet; dels skriftväxlingen mellan varven och överstyrelsen i tekniska frågor, deb

va r vens upphandlingsväsen de, dels slutligen varvsförråderi. Vid
betänk andet har fogats förslag till ändringar av reglementet
för maiinen i en lighet med elen föreslagna ändrade oganisatio- •
n en av varven .
De sakkunniga hava den 28 januari 1918 slutfört sitt uppdrag.
Dc av uppdraget fiiranledda kostunder hant uppgått till
33,869 kronor 57 öre.
2 :o) Sakku nniga /ör u ppyörandc av / örslag till allmän plan

f ör ul/ömnde under åren 1915-- 1919 av nyanläggningar och
nycm skaffningw· /ör stärkande rw det fasta kustj'örsuaret (kust befästi1ingskommis sioncn).
Den l december 1914 uppdrog E.ungl. Maj:t ät generalm ajoren, numera generallöjtnanten H. G. \\' . \Vrangel, ordförande, kommendörkapten en av 2 :a graden, numera kommendören H. H. K. Ericson, majore n. numera överstelöjtnauten
A. G. l\1 orincler samt ytterligare en officer vid kustartilleriet
a tt uppgöra förslag till allmän plan för utförande under åren
1915- 1919 av nyanläggningar och nyanskaffuingar för stärkande a,. det fasta kustförsvaret. Överstelöjtnanten N orinder
h ar frun och med den l oktober 1916 entledigats fran uppdraget, och har i hans stiille tillkallats överstelöjtnanten H. E.
Smitt samt, efter det den sistnämnde med dörlen aYgått, majoren S. E. Bjuggren.
Kommendören Ericso n har från och med elen 20 februa,ri
1918 åtnjutit tjiinsth>dighet och har kommendörkapten en av
l :a graden 1\:. \\'ester uneler denna tid varit ledamot av kom missionen .
Med stöd av berörda nådiga brev ha,·a de sakkunniga ut sett majoren A. G. \Vibom, som a v chefen för sjiifiirwa rsdepartem entet utsetts att deltaga i de sakkunnigas arlwll'n . att tilb vidare även tjänstgöra som ~ekreternre. Under tiden efter den
26 februari 1917 har kaptenrn K. O . .J . Brom~1n tjänstgjort som
sek reterare.
På förslag av de sakkunniga har Kungl. . Maj:t beslutat
angående åtskilliga nyanlag.-gningar och nyanskaffning-ar m. m.
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Vidare han1 de sakkunniga avgiYit yttranden önr ett flerla ! till dem remitterade ärenden.
De sakkunniga h~wa med utgången aY år 1918 an lutat
sitt arbete.
Hittills bestridda kostnader för de sakkunnigas arbeten
hava uppgått till 85,887 kronor 92 öre.
. 3:o) sakkunniga för verkställande elV utredning och uppgörande elV förslag römnde erforderliga ändringor i nwrinförvoltningens organisation m. m.
Genom nådigt breY den 27 april 1917 har Kungl. ~Iaj:t
bemyndigat chefen för sjöförwarsdepartementet att tillkalla
högst sex sakkunniga personer, Yarav en ordförande, för att
inom departementet biträda med verkställande aY utredning
och uppgörande aY fö·r slag rörande erforderliga ändringar i
marinfönaltningens organisation samt därmed sammanhänga nde författningsändringar. ~led stöd härav tillkallade departementschefen den 7 maj 1917 följande pe rsoner att verkställa sagda utredning, näml igen Yiceamiral en G. Dyrssen, ordfö rande , l('(lamot en a y riksdagens l :a · kammare, förlikningsman nen S. H. E:Yarnzelius, statskommissarien Chr. L. Tenow ,
amiralitetsrådet H . \Yolff samt kaptenen Yid kustartilleriet E.
Swensson.
De sakkunniga haYa under aret uppgjort förslag till en
der tiden 29 juni-5 augusti 1918, yarunder de sakkunnigas
"a mmanträden Yarit ajournerade.
De sakkunniga haYa under året uppgjort förslag till en
omfattande omorganisation av marinförvaltningen. innefattande
förvaltningens uppdelande - und er bibehållen benämning av
marinförYaltningen - på b·å m ed varandra sidoordnade översty r elser, den t ekniska ÖYerstyrelsen och d en ekonomiska överstyrelsen . I sammanhang därmed har uppgjorts flirslag dels
till ny stat för marinfönaltningen och dels till förnyad instruk tion för densamma.
Emellertid har Kungl. ~Iaj:t enligt nådigt beslut den 15
november 1918 upJ.iclragit &t de sakkunniga att snarast möjligt
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avgiva yttrande och förslag beträffande ej mindre erforderliga
åtgärder i syfte att åt cheferna för marinfönaltningens olika
avdelningar må överlämnas beslutanderätt i större o~fattning,
än de nu äga , och såmedelst lindring i chefens för ämbetsver,
ket arbetsbörda samt behövlig decentralisation av arbetet inom
ämbetverket må kunna ernås, än även de Ö\Tiga anordning·ar i
avseende å ämbetwerkets organisation, vilka må anses snarast
möjligt böra genomföras och som kunna åYägabringas utan
riksdagens medverkan. Tillika har Kungl. :Maj:t föreskrivit,
att med de sakkunnigas behandling aY frågan om marinförvaltningens omorganisation i övrigt må tillsvidare anstå.
I enlighet med det sålunda avgivna direkth-et har nytt förslag till instruktion för marinförvaltningen , m ed därtill hörande motiv, uppgjorts.
1\:ostnaderna för de sakkunniga hava uppgått till i runt
tal 19,3 00 kronor.
4 :o) . Sakkunnig för verkställonde WJ 11trerlning och uppgörande aP förslag rörande ändringar i gällonde bestämmelser
angående antagning och utbildning av belr'il I.:u startilleriets
reserv.
På grund av nådigt bemyndigande den 6 juli 1917 tillkallade chefen för sjöförsvarsdepartementet kaptenen vid kustartilleriet L. T. Hasselgren att i egenskap a y sakkunnig biträda
inom departementet m ed Yerkställande ns utredning och uppgörande aY förslag rörande d e ändringar i gällande b es tämmelser angående antagning oc h utbildning av befäl i kustartilleriets reserv , som med anledning aY en uta,· chefen för marinstaben gjord framställning angående sättet för fyllande av kustartilleriets reservofficerare vid minavdelningen eller eljest kun de anses påkallade.
Uppdraget har slutfört:>.
Kostnaden har uppgått till 300 kronor .

5:o) Sakkunniga för verkställande cw omarbetning av gäl lande f örordning angående lotsverket och därmed sammanhängande författningar.
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. . Den 22 september 1917 bemyndigade Kungl. Maj:t ch~fen
för sjöförsvarsdepartementet att tillkalla högst sex sakkunniga
personer: varav en ordför ande och en sekreterare, för att inom
departementet biträda med verkställande av omarbetning av
gällande förordning angående lotsverket och därmed sammanhängande författningar. Med stöd av berörda bemyndigande
har departementschefen samma dag utsett följande personer
att verkställa förenämnda arbete, nämligen kommerserådet C.
Malmen, ordförande, samt direktören G. Carlsson i Göteborg,
mästerlot.'ien och lotsförmannen A. O. Hjalmar i Landskrona,
hovrättsrådet G. W. Masreliez, jämväl i egenskap av sekreterare, byråchefen i lotsstyrelsen J. A. Sjöberg och sjökaptenen
:M. Svensson.
Sedan direktören Carlsson på egen begäran den 20 november 1917 entledigats från uppdraget, har direktören P. A. Welin
:1 Lidingön samma dag blivit utsedd till sakkunnig i direktören
Carlssons ställe.
På grund av nådigt bemyndigande den 16 november 1917
bar chefen för sjöförsvarsdepartementet den 18 mars 1918 utsett kommendörkaptenen A. Hägg att såsom sakkunnig deltaga i berörda arbeten, i vad dc avse lotsplikten och andra
föi·svarets in tressen beröra n de spörsmål.
Dc sakkunniga h~wa under år 1918 behandlat i synnerhet
frågan om lotsplikten och därmed sammanh~ingande spörsmål,
varvid de sakkunniga berett sig tillfälle till överläggningar med
representanter för generaltullstyrelsen , medicinalstyrelsen och
marinstaben. !lied skrivelse elen 12 juni 1918 hava de sakkunniga till chefen för sjöförsvarsdepartementet överlämnat
·utredning jämte författningsförslag i ett lotsplikten rörande
ärende av hemlig natur. Därjämte hava de sakkunniga planlagt vissa rätt omfattande statistiska utredningar, vilka befun nits nödvändiga för bedömandet av frågorna om lotsplikten
och lotsavgifternas beräknande.
De sakkunnigas arbeten hava under året icke blivit slutförda.
Kostnaderna för ifrågavarande sakkunnigutredning haYa
hittills utgjort inemot 17 ,800 kronor.

lOt-

6:o) sakkunniga lär verkställande av lärberedande utredning och avgivande av preli-minärt förslag rörande en mera
rationell uppställning av utgif1erna under riksslalens. femte
Jw vudtitel.
På grund av chefen för sjöförsvarsdeparte1~1entet den 9 november 1917 givet bemyndigande alt tillkalla högst tre sakkunniga personer, varav en ordförande, fiir att inom drpartementet
biträda med verkställande av förberedande utredning och avgivande av preliminärt förslag rörande en mera rationell uppställning av utgifterna under riksstatens femte huvudtitel tillkallade departementschefen den 16 samma månad generalkrigskommissarien F. E. Bergenholtz, ordförande, revisionskommissarien K. M. Kinnancler och marinintendenten av 1 :a graden
R. C. T. Näsman att verkställa berörda arbete.
Av de sakkunnigas utlåtande, som kommer att omfatta
tre avdelningar, nämligen: 1) allmänna riktlinjer i fråga om
uppställningen av riksstatens femte huvudtitel, 2) översikt över
nuvarande anslag enligt 1919 års riksstat och 3) förslag till
uppställning av riksstatens femte huvudtitel, äro de två första
avdelningarna avslutade och den tredje under utarbetande.
De sakkunnigas arbete torde komma . att slutföras under
första kvartalet 1919.
Kostnaderna för de sakkunniga hava hittills uppgått till
8,148 kronor.
7 :o)

sakkunniga lär verbhillande nu lltredniny och uppgöronde av förslag i lrdga om erforderliga bestämmelser beträffande mdnadslönarnas vid marinen anställande. avTOning
och pensionering m. m.
Med stöd av chefen för sjöförsvarsdepartementet den 23
n ovember 1917 lämnat bemyndigande att tillkalla högst fyra
sakkunniga personer för att inom departementet biträda med
verkställande av utredning och uppgörande av förslag i fråga
om erforderliga bestämmelser beträffande månadslönamas vid
marinen anställande, avlöning och pensionering tillkallade departen1entschefen elen 28 sanima månad kommendörkaptenen
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av l :a graden H. :\.. i\f. Eneströ m , ordföra nde, ledamo ten ~w
riksdag ens l :a kamma re, reda ktören C. G. Ekman , ledamo ten
och
av riksdag ens 2:a kamma re, redaktö ren J. A. logvars son
tersdepar
ingenjö
ona
Karlskr
i
kontrol lanten vid flottans varvs
arbete.
ment T. Langwa gen att verkstä lla förenäm nda
De sakkuni 1iga hava den 21 oktober 1918 avghit betänkande och förslag rörande det ämne, som avsetts i det läm nade uppdrag et, och har uppdra get sålunda slutföli s.
Kostna derna för ifrågav arande sakkun nigutre dning hava
u ppgått till inalles 22,586 kronor 30 öre.
På grund av ch efen för sjöförsv arsdepa rtement et den 11
septemb er 1918 lämnat bemynd igande har :\t sistnäm nda sak kunnig a u ppdragi ts att inom sjöförs\ ·arsdep artemen tet biträdn
jämväl med verkstä llande a,· utredni ng och :wg"ivande av förslag i fråga om erforde riiga bestämm elser beträffa nde de vid
marine n med dag- eller timlön anställd a persone rs (daglön ares)
anställ ande, avlönin g och pension ering samt därmed samma nhängan d e frågor. Att biträda med ifrågav arande utredni ng till kallad es samtidi gt ytterlig are h ·å sakkmu 1iga, nämlige n matindirektö ren I. J. Falkma n och öveting enjören O. E . Smith, och
uppdro gs i samban d härmed dessuto m åt daglöna ren vid flot tans van- i Karlskr ona J. O. K. Olausso n att inträda bland de
sakkun niga i stället för kontrol lanten Langwa gen, vilken i och
med slutröra ndet av utredni ngen rörande månads lönarna a,·_
gått från det lämnad e uppdrag et. En annan av de sakkun niga, redaktö ren Ingvars son , h ar till följd :w sjukdom hittill-.
varit förhind rad att deltaga i arbetet.
Den sålunda anbefal lda nya utredni ngen påbörja des den
22 oktober 1918 och har icke slutfört s.
Kostna derna för den nya utredni ngen hava hittills uppgått
till 3,571 kronor 45 öre.
8:o) Sakkun niga för verkstä llande av utredni ng och avgivande (W förslag beträffa nde officers kårens vid flottan rekry tering och utbildn ing m. m.
På grund av nådigt bemynd igande den 15 mars 1918 till kallade chefen för sjöförsv arsdepa rtement et den 17 maj samma
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å r k o nterami ra len i marine n G. af Klint, ordföra nde, komme ndörkap tenen a Y 1 :a graden J. C. Schneid ler och komme ndö rkaptene n av 2:a graden C. H. Åkerma rk , samtlig a med bostadsor t i Stockholm , för att in om sjöförsv arsdepa rtement et
biträda med verkstä llande av utredni ng och avgivan de av för slag beträffa nd e rekryte ringen och utbildn ingen av flottans
officers k år sam t un deroffic ers befordr an till officer på stat
.
jämte därmed i samban d stående frågor.
Den 3 septem ber 1918 förordn ades komme ndörka ptenen
av 2:a graden N. E. Selande r, Stockho lm , att biträda vid sak kunniga s arbete i stället för komme ndö-r kaptene n Schneid ler.
som till fö lj d av sjökom mender ing varit förhind rad deltaga j
nä mn da arbete.
För utredni ng angåen de ,·issa sjökrigs skolan beröran de
f råg m· h a r kaptene n vid flottan G. A. ·w ester ya rit beordra d att
bitråda de sakkun niga .
Utredni ngens första del rörande office rsk~'i.rens rekryte ring
har slutfört s.
Kostnad ema för de sakkun niga hava bcriikna ts till -1,150
kronor.
9:o ) Sakkun nig för verkstä llande av utr edning och avgivande av förslag angåen de bibliote l.:sverk samhete n bland underbef"äl oc h manska p inom llottan och kustarti lleriet.
På grnncl aY n ådigt bem~·ndigande elen 12 april 1918 har
chefen för sjöförsv arsdepa rtement et uppdrag it åt förste bibliotekskon sul enten, filosofie doktorn .J. F. B. Hjelmq ,·ist ntl Yerk ställa en utredni ng angåen de beskafl enbeten aY inom marinen
befintli ga bibliotek , a,·seclda för manska pet under dess fritid i
l~nd_och ombord sam t att a,·gi,·a försing till förbättr ad orgllhlsatwn a,· bibliote ksverks amhete n för s:\Yii l unelerb efäl som
ma nskap inom flottan och kustarti lleri et.
Utlåtan d e nvgaYs elen 29 septem ber 1918 och förelio-o-er i
tryck under titel: Marinen s manska ps och underbe fäls bib~~tek .
Uppdra get har shitfört s.
Kostnad erna för arbetet hnYa utgjort 750 kronor.
Tidskrift i Sjö!'äsendet.
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lO:o) Sakkun niga för verkstä llande av utredni ng och avgivande av förslag beträffa nde organis ationen av den militära
tjänsten vid flottans statione r m. m.
Sedan Kungl. Maj:t den 21 maj 1918 bemynd igat chefen
för sjöförsv arsdepa rtement et att tillkalla högst fyra sakkun niga
persone r, därav en ordföra nde, för att under departe mentsch efens ledning biträda med verkstä llande av utredni ng och aYgiYande av förslag beträffa nde organis ationen av den militära.
tjänsten ,·id flottans statione r jämte därmed i samban d stående
fragor, har ch efen för sjöförsv arsdepa rtement et den 14 juni
1918 utsett kontera miral en I-T. V. :VI. von Krusen slicrna som
ordföra nde samt komme ndörkap tenen av l :a graden vid flot tan H . .-\. ~I. Eneströ m, komme ndörkap tenen av 2 :a graden
vid flottan C. E. Holmbe rg och kaptene n vid flottan E. G. M.
von Arbin att verkstä lla förenäm i1da arbete.
De sakkun niga samma nträdd e första gången elen 19 juni
1918.
Komme ndörkap tenen av 2 :a graden C. O. Lindsst röm var
under septem ber manad ställd till de sakkun nigas förfoga nde.
Sederm era har chefen för sjöförs, ·arsclep artemen tet i skrivelse nY den 13 septem ber 1918 uppdrag it å t de sakkun niga
att aYgiva utlåtand e i frågan om inrättan de av ett kompan iernas ekonom ikontor .
Därjäm te har bemiild e departe mentsc hef i skrive lse av elen
22 oktober 1918 överläm nat station sbefäl hm-aren s i Stockho lm
utredni ng angåen de reglcme ntsbcstä mmelse r för rustkam maruppbör dsmän för att av dc sakkun niga tagas under ÖYervä gande vid fullgöra nde aY deras uppdrag .
De sakkun nigas arbete har icke slutfört s .
Kostna derna för dP sakkun niga hava beräkna ts till 8.583

•
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kronor 15 öre.
11 :o ) Sakkun niga för verksiti llande av utredni ng och augivande av förslag beträffa nde marinlä kares cw 2:a graden
m. fl :s anställn ing såsom underlä kare och amanue nser vid civila
sjukvår dsansta lter och medicin ska institut ioner m. m.
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Sedan Kungl. JVfaj:L den 14 juni 1918 bemynd igat chefpn
för sjöförsv arsdepa liement et att tillkalla högst fyra sakkun niga
persone r, varav en ordföra nde, för att undet- bemäld e departe mentsch efs och , såvitt Jantförs varet a ngåt·, jämväl under. chefens för lantförs varsdep artemen tet ledning biträda med verkställand e av utredni ng och avgivan de av förslag beträil'a nde
marinlä kares av 2:a graden och marinlä karstipe ndiater s samt
med nämnda läkare och stipend iater jämnstä llda befattni ngshavares vid fältläka rkåren anställn ing såsom underlä kare och
amanue nser vid civila sjukvår dsansta lter och medicin ska in stitution er, ordnan det av viss fråga med aYSeende å värnpli ktiga medi cin e kandida ters och studera ndes studie- och utbildnin gsförhå llanden samt villkore n för anställn ing såsom marin läkm·sti pendiat jämte i samban d med nu nämnd a spörsm ål stående frågor, har chefen för sjöförsv arsdepa rtement et nämnda
dag tillkalla t marinö verläka ren, medicin e doktorn L . G. E.
Nilson, i egenska p av ordföra nde, samt fältläka ren medicin e
licentia ten S. R. Erhardt , ledamo ten av riksdag ens andra kammare, profess orn , medicin e doktorn K. E. O. Kjellbe rg och
professo rn, medicin e doktorn J. H. Forssne r, samtlig a med bostadsor t i Stockho lm, att Ycrkstä lla förenäm nda arbete.
Arbetet har huntcls akligcn omfatta t insamla nde och bearbetande av för utredni ngen erforde rligt statistis kt materia l oc h
är således icke slutfört .
Hittills har, enär några an·oden ännu ej utbetalt s, för dc
sakkun nigas räkning andra utgifter ej ;)samka ts statsver ket iin
1-75 kronor för expense r.
12 :o) Sakl\un nig j" ör uppgör ande au }'örs/ar; till ätgiirder
/ör spridan de au känned om om besluta d omorgc misatio n WJ
skeppsg osselltb ildninge n m. m.
Sedan Kungl. l\Iaj:t den 10 septem ber 1918 bemynd ig<tt
chefen för sjöförsY a rsdepar temente t alt tillkalla en sa kkunni g
för att inom departe mentet biträda dels med uppgör ande av
försläg till de åtgärde r, som kunde finnas erforde rli ga för att
Inom Jandet sprida kiinned om om den omorga nisation aY
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skeppsgosseutbildningen, som e nligt beslut av 1918 års riksdag
skulle genomföras, och dels med verkställande av utredning
rörande de anordningar av organisatorisk art. som kunde anse>.
behövliga för att för shäl skeppsgossekårerna som sjöman;;, kåren bereda en i möjligaste mån tillfredsställande och ändamålsenlig rekrytering, har departementsc h efen ·~amma dag ut sett kommendören i fl ottans resen· friherr e A. T. C. Gyllenkrok att såsom sakkunnig inom departementet biträda med
berörda arbete.
Uppdraget har slutförts.
Kostnaderna för arbetet hava utgjort 5 .437 kronor 60 ön· .
13: o) Sakk unniga för avgivuncle CW yttrande OCh fiJrs{CI(j
beträffande anordnande av befälskurser för fänrikar vid flottan.
Sedan 1\.ung l. Maj:t den 26 september 1918 bemyndigat
chefen för sjöförsvarsdepartementet att tillkalla högst tre sakkunniga, varav en tillika sekreterare, för ;ngivande av yttrandt•
och förslag beträffande anordnande av befälskurser fö r fänrikar
vid flottan, har departementschefen samma dag utsett generaldirektören B. J :son Bergcl'·ist. kommendören vid flottan gre\'l'
C. A. \Yachtmeister och kapten en ,-id flottan C. G. Wahlström
att verkställa för enämnda arbete .
D e sakkunnigas första sammanträde ägde rum den -l november 1918 och har deras arbete därefter fortgått.
Dc sakkunniga lul\·a elen 22 n ovemb er 1918 erhållit be myndigand e att för biträde tillkalla professo rn vid Lunds uni versitet A. H errlin och hav a i visst avseende samarbetat med
denne.
D e sakkunnigas uppdrag har hittills ~1samkat statsverket
en kostnad av omkring 1,800 kronor .
1-! :o) Sakkunniga för ved·stäl/an de rw omarbetning CIV
kustartilleriets skolreglemente m. m.
Sedan Kungl. Maj:t den 6 december 1918 bemyndigat ch efen för sjöförsvar sdepartementet att tillkalla högst tre sakkun niga; varav en ordförande. för verkställande av omarbetning
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av ku startilleriets skolreglemente m. m. , har departem entschefe n samma dag utsett överstelöjtnanten vid kustartilleriet A. L.
Törner till sådan sa kkunnig och att i egenskap av ordförande
leda förenämnda arbete, varjämte departementschefen förklarat
sig k omma att, efter anmälan av chefen för kustartilleriet, utse
ytteriignre två sakkunniga för ifr:\gavarande arbete.
Bland övriga kommitteer, som av Kungl. :\Iaj:t blivit till satta , märkas fö ljand e. vilkas arbete berö ra marinen eller området för Kungl. Örlogsmannasällskapets verksamhet, nämligen:
P<1 föredragning av c hefen fö r justitiedepartementet:
sakkunniga fiJr utarbetonde (/[) {ör s /og till förbättrin g
krigsdonwres, a11ditörers och krigsfiskal ers avlöningsförhållanden m. nz.

På grund av nadigt bemyndigande förordnade chefen för
justitiedepartementet den 31 maj 1918 rådmannen , krigsdomaren Carl Wilhelm Fredrik Höglind och kriminalassessorn, auditören Edward P loman att såsom sakkunni ga inom departementet biträda dels m ed utarbetand e aY fi.irslag till förbättring
i krigsdomares, audi törers och krigsfiskalers avlöningsförh ålland en dels ock med omarbe tnin g av Kungl. ~Iaj:ts instruktion
den 23 juli 1915 för krigsdomare , auditörer och krigsfiskaler.
.Jämlikt departementschefens förordnande har tillförordnade
kanslirådet i justitiedepartementet, Yice auditören Nils Johan
Berlin deltagit uti ifrågavarande utredningsarbete .
Departementschefen har däreft er elen 26 september 1918
lillkallat stadsfiskalen. krigsfiskalen Carl Jonathan Ragnar Ekelund att såsom sakkunnig inom departementet deltaga uti ifrågavarande arbete, i vad detsamma rörde krigsfiskalerna .
Det åt de sakkun ni ga anförtrodda arbetet har under året
slutföii s och betänkande avlämnats den 23 oktober 1918.
Den ungefärliga kostnaden för de sakk unni gas arbete har
uppgått till 2,050 kronor .
P å föred ragning av ch efen för lantförsYarsdepartementet:
Sakkunniga tör v erkställande av utredning och avgivande
(W förslag rörande underbefäls befordran till officer och reservofficer.
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Enligt nadigt beslut den 17 september 191-! bemyndigad e"
chefen för lantförs,·ars departemen tet att tillkalla högst fyra sakkunniga personer för att inom departemen tet verkstä lla utredning angående de omständigh eter, under vilka personal i underbefäls ställning ,·id armen och marinen vid yngre år må kum1.1
befordras till officer och resern>ffice r. iiH·nsom '"·giva det förslag, vartill nämnda utredning kunde giva anledning: och utsågas h ä rli Il iiH•rstelöjtn anten vid Livregemen tets grenadjärer
G. Heclengren. lt>clamoten av riksdagens andra kammare , rvclaktören A . .J. C. Christiernso n och fanjunkaren vid 1\:!llnu1r
regemente C. G. Andersson.
Sedan överstelöjtn anten Hedengren pit därom gjord anhållan entledigats från ovannämnd a uppdrag. utsags i ha11'
ställe till sakkunnig d<harancle ön·rsten i arnH';n. iin·rstelöjtnanten i Svea livgarde G. Bou,·eng: och uppdrogs åt elen sistnämnde att i egenskap av orclfiirancle leda de ~nkkunni.gas förhandlingar.
Uppdraget är ännu ej slutfört.
För ifråg:waran de utredning h:1va några medel ännu ickl·
Htbetalts.
J{ommission en /ör organiserrcn det av swnnrbt>te mellrm militära förvaltnings myndigh eter och industrien .
Den 26 juli 1915 tillsattes av Kungl. :\Iaj:t en kommission
med lntn•clsaklig uppgift att enligt vissa anginut grunder led<~
och organisera samarbetet mellan militära fiirvallnings myndi!-: ·
heter och industrien. i syfte att vid ett eventuellt krigsutbrott
industrien skulle vara i möjligaste man rustad fiir tillverkning
a v krigsmaterie l ; och utsågas till ledamöter av kommission en
genera !löjtnanten i general iletels reserv C. D. L. \\'. \\.:son
Munthe, mariniiwrin tenclcnten och chefen för m:u·inintend en lurkåren, kommendör kaptenen av första graden i flottans reserv H. F. Lindberg, överingenjii rcn vid jiirnkontore t .-\ . F.
\Vahlberg , cHreldören fiir Allmänna sn~nska elektriska akti\' ·
bolaget i Viisierits J. S. Edström. majoren vid getwralst[tb e n
A. J. Lystriim och Vl'rkstiilland e direktön•n i Sveriges industri -

fö rbund, kaptenen i kustartilleri ets reserv E. Nordlund . Åt
generallöjtn anten Munthe uppdrogs att såsom ordförande leda
k ommissione ns förhandling ar.
Sedan kaptenen N ordlund a vgått från befattninge n såsom
verkställand e direktör i Sveriges industriförb und och i denna
egenskap efterträtts av ö,·erstelöjtn anten i intendentur kåren A.
F. Hultkrantz, förordnades överstelöjtn anten Hultkrantz den 3
november 1916 att jämväl "ara ledamot av kommission en.
Utgifterna för kommission en hava uppgått till 149,300
kronor.

sakkunniga för granskning (Il) f örslag till förändrad teknik
vid arbetet inom rullföringse. r.perlitionem a.
Genom nådigt beslut den 11 februari 1916 bemyndigad es
c hefen f-i:ir lantförsvars dcpartemen tet att tillkalla högst fem sakkunniga personer för granskning av förslag till förändrad teknik vid arbetet inom rullföringse x.peditioner na ; och utsågas härtill ÖYersten i sjätte armefördeln ingens reserv friherre C. A.
Fock, kommendö rkaptenen av andra graden i flottans reserv
F . Carlsson , majoren i armen. kaptenen i Hallands regementes
reserv C. L. von Mentzer, kaptenen vid Hälsinge regemente
P. vV. Genberg och underlöjtna nten i armen J . G. Malm. Seclan majoren von l\{entzer avlidit, tillkallades i hans ställe över stelöjtnante n i armen , majoren i Jönköpings regementes reserv
C. S. T. Gyllenswärc l att såsom sakkunnig deltaga i berörda
arbete.
Uppdraget är numera slutfört.
Kostnadern a för de sakkunniga hava uppgått till 36.73
kronor 57 öre.

Sakkzmniga för verkställand e cw utredning och avgivande
cw förslag rörande frågan om vidtagcmcle au åtgärder f"ör f"rämjande ClV manskapsre kryteringen vid armen.
Genom nådigt beslut den -! augusti 1916 bemyndig·ad es
ch efen för lantförsvars departemen tet att tillkalla högst tre sak~
kunniga personer för att verkställa utredning och avgiva förslag
rörande frågan om vidtagande av åtgärder för främjande av
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n1anskapsrekr yteringen vid armen; och utsågos härtill önrsten
i sjätte armefördelnin gens reserv friherre C. A. Fock, ka~ten~.n
vid H~ilsinge regemente P. 'V. Genberg samt kaptenen nd Soderman lands regemente P. V. S. Mannerstedt.
Sedan Kungl. ::\Iaj:t genom beslut den 14 april 1917 före... kriYit, att utredningen skulle ane jämYäl fragan om beredande aY civilanställning för f. d. fast anst~i llt manskap Yid såväl
;trmen som marinen, tillkallades jämlikt bemyndigande sistnäm nda dag kommendörl-:a ptenen A. :\leister alt såsom sakkunnig delt;ga i de sakkunnigas utredningsarbe te i Yad avsåge
sistberörda fråga. Da em ell ertid kommendörka ptenen :VIeister
anmält, att han på grund av sin tjänstgöring vore förhindrad
att a taga sig uppdraget, entledigades han därifrån, yarefter kaptenen vid flottan J. A. F. Eklund i stä ll et förordnades att deltaga i ifrågavarande utredningsarbe te.
Efter därom av de sakkunniga gjo rd framstiillning anmodade departementsc hefen elen 5 juni 1917 postdirektören i
Stockholms distrikt J . Enger och byråchefrn i telegrafstyrels en
[{. E. Lanelström att biträda dr sakkunniga m ed Yerkslällancle
av utredning rörande fragan om ci,·ilanstii. llning fiir f. el. fast
anställt manskap.
jämliU nådigt
Yidare anmodade departementsc hefen bemyndigande den 29 juni 1917 att i mån av behov, efter framtiillning av de sakkunnigas ordförande, till k a Ila ytterligare
erforderligt antal personer för att biträda de sakkunniga m ed
verkställande av utredning rörande frågan om civilanställnin g
för f. d. fast anställt manskap vid armen - t. f. sekreteraren i
järnvägsstyrels en, byråassistente n L . F. G. Nylinder, byråchefen i domänstyrelse n friherre T. " ' · Hermelin , t. f. ÖYerkontfollören vid packhusinspek tionen i Stockholm )J. ::\1. N ordström och läroverksrådet A. .:-\ström att bit6ida de sakkunniga
med verkställande av nämnda utredning, varjämte, efter fram,.,tällni ng av de sakkunniga, fanjunkaren vid Göta livgarde J.
V. Rehnberg och flaggstyrmann en A. Nilsson anmodades att,
i den mån fullgörandet av deras ordinarie tjänsteåliggand e det
medgåve , biträda de sakkunniga vid samma utredning.
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Efter framslåilning av de sakkunniga. anmodades slutligen ,
·ämlikt sistnämnda bem~' ndigande-. trafikinspektör en L. G. Engiund och byråassistenten i socia lslyre-Isen O. E. F. Järte att
biträda de sakkunniga med Yerkställancle av sist omförmälda
utredning.
Uppdraget är nmncra slutfört.
Kostnaderna för de sakku nni ga h:wa uppgått till 26,505
l{ronor 70 öre .
sakkunniga för granskning av förslag till !au angående
upplätande cw mark till militära övningar m. m.
Genom nådigt beslut den 14 juni 1916 bemyndigades chefen för lantförsvarsde partemcntet aH tillkalla. högst fem sak kuuniga pL'rsoner jämte sekreterare för granskning av ett inom
departem e nt et ularbetat förslag till lag angående upplåtande av
mark för militära. övningar m. m.: och ut s{tgos kirtill generallöjtnanten i genera litetets resen· J . G. Björlin samt ledamöterna
av riksdagens andra kammare , lantbrukaren C. Persson i Stallerhult, redaktören l\. A. ~ilsson i Kabbarp och lantbrukaren
J. Jönsson i Revinge .
Genom nådigt beslut den 15 decemlwr 1916 uppdrogs jäm väl M nämnda sakkunniga att i samband med det förut meddelad e uppdraget avgiva yttrande ÖYer ett inom lantförsvarsde partementet utarbetat förslag rörande den tillfälliga inkvarteringens· ordnande ~ivensom inkomma med förslag, i vad mån
förordningrn om truppers och persedlars fortskafTande den 6
septembt>r 18-!2 borde, vad laniförsvaret anginge, l'rsättns med
nya och mera tidsenliga. bestämme-lser.
Förutom ovannämnda personer tillkallades den H februari
1917 andre Jii.nsnolarien i Göteborgs och Bohus Iii n T. A. U.
von Sydow att såsom sakkunnig deltaga i sistberörda arbete.
Genom nådigt beslut den 8 februari 1918 har sistnämnda
uppdrag utvidgats att gä lla jämväl motsvarande frågor rörande
marinen.
Uppdraget är ännu ej slutfört.
Kostnaderna för de sa kkunniga hava uppgått till 25 ,934;
kronor 62 öre.
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Sakkunni9a för verkställande av utredning och utarbetande
av förslag rörande tillfällig löneförbättring åt viss personal vid
armen och marinen.
Genom nådigt beslut den 29 juni 1917 bemyndigades che fen för lantförsntrsde partementet att i samråd med chefen för
sjöförsvarsdep artementet tillkalla högst fem sakkunniga personer jämte sekreterare för att inom lant- och sjöförsvarsdep artementen biträda med verkställande av utredning och utarbetande av förslag rörande tillfällig löneförbättring från och med
år l 918 åt viss personal vid armen och marinen , a vsett att
föreläggas 1918 års riksdag, med rätt för departementsc heferna
att, efter därom av de sakkunniga gjord framställning , under
arbetets fortgång tillkalla, för att i de sakkunnigas överläggningar deltaga, representanter för dc olika personalkatego rier
vid armen och marinen , som av den ifrågasatta löneförbättringen berördes .
P a grund härav anmodades häradshövding en i ,. emmellhögs, Ljunits och Herrestads domsaga B. A. Pctren, ledamoten
av riksdagens första kammar<>. öwrdirektören J. L. Widell.
krigsrådet C. E. T . Sterky. förste marinintenden ten S. F . Lagerholm samt ledamoten av riksdag{·ns andra kammare, rl:'daktören ::\. A. ;\iilsson i Kabbarp att verkställa ifrågavarande
uppdrag, varjämte uppdrogs åt häradshövding en P etren att
leda de sakkunnigas förhandlingar.
Sedan de sakkunnigas ordförande på grund av utniimning
till statsråd anmält sig förhindrad att deltaga i och såsom ord förande leda förhandlingarn a. entledigades han den 20 oktobe r
1917 från nämnda uppdrag, Yarefter expeditionsche fen A. E .
:VL Ericsson förordnades att i hans ställe deltaga i och såsom
ordförande leda de sakkunnigas förhandlingar.
Jämlikt ovannämnda bemyndigande tillkallades, eft er
framställning av de sakkunniga. den 20 oktober 1917 översten
K. E . \V . Söderhielm. kommendörka pten en av första graden
O. E. Lybeck . fanjunkaren E. Nyquist och flaggstyrmann en
K. O. Tallberg att, med bibehållande av inneha,·ande befatt ningar, tillsvidare, på kallelse a,· de sakkunnigas ordförande
deltaga i de sakkunnigas förhandlingar .
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uppdraget iir numera slutfört.
I\ostnaderna för de sakkunniga hava uppgått till :11.;)41
kronor 25 öre.
Sakkunniga för verkställande av utredning och avgivande

cw törslag angående vämpliktst.iäns tgöringens ord n ande för
värnpliktiga . vilka hysa religiöso samuetsbetiinl digheter mol
vapent}änst.
Jämlikt nådigt bemyndigande den 29 juni 1917 anmodad e
chefen för lantförsvarsdc partementet generalmajore n på reservstat J ..-\. '\L Blomstedt, ledamoten av riksdagens andra kammare, redaktören J. Byström, ledamoten :w riksdagens först:~
kammare, regemcntspast orn P . \Y. Olsson samt kanslcrssckre teraren, vi ce häradshövding en O. tr. Cron ehorg, tillika sekreterare, alt såsom sakkunniga inom departementet bildida med
Yerkställande aY utredning och <n-givande av förslag angå ende
värnpliktstjiin stgöringens ordnande för värnpliktiga, vilka hysa
religiösa samvetsbetänk ligheter mot vapt>ntjänst. varjämte uppdrogs åt generalmajore n Blomstedt att såsom ordförande leda
de sakkunnigas förhandlingar.
Uppdraget är ännu ej slutfört.
Kostnaderna för dc sakkunniga hn,·a uppgtttt till 11 ,11 8
kronor 53 öre .
Sab:kLinrtiga lär uerl.:ställande av utredning och cwgiuanclc
av lärslag angående åtgärder mot den försvarsfientlig a propagandan.
Genom nådigt beslut elen 29 juni 1917 bemyndigades chP fen för lantförsntrsde pnrtementet att, i samräd m ed chefen för
sjöförsvarsdep artementet, tillkalla högst fem sakkunniga personer jämte sekreterare för alt inom .tant- och sjöförsvarsdepartementen biträda med verkställande ~w utredning och aY givande av förslag angående åtgärdt'r mot den försvarsfientlig a
propagandan .
På grund bära,· anmodades generalmajore n i armen H. E .
Bult, kommendören .-\. Ekström, sekreteraren i justitieombuds tnansexpeditio nen . friherre E. Gyllenstierna, tillika sekreterare.
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leda moten av riksdagens andra kammare, borgmästaren J. O.
Holmdahl samt ledamoten av riksdagens första kammare, borgmiistaren G. S. ~eiglick att i egenskap av sakkunniga verkställa
ifråg;n·arande uppdrag, varjämte uppdrogs åt generalmajoren
Fl'ult att såsom ordförande leda dc sakkunnigas förhandlingar.

N. \Vahlman att i egenskap a,· sakkunnig biträd;·, nwd verkställande av omförmä lda utredning.
Uppdraget är ännu icke slutfört.
Kostnaderna för de sakkunniga hava uppgått till 59,784
kronor 68 öre.

St'dan friherre Gyllenstierna, på därom gjord an h ållan ,
L'nll edigals fr{m ifrågavarande uppdrag , anmodades krigsdomaren G. H. O. Collin att i friherre Gyll enstirmas ställe fullgöra

Sakkunniga för uerl.:ställnnde au utredning römnde sam arbete mellan garnisonss.itzklwset i Stocl.:holm och Serafimerlasarettet m . m.

~amma

.Jämlikt nådigt bemyndigande den 3 juli 1917 anmodad!'
chefen för lantförsvarsclepartemcntet rektorn vid Karolinska
mecliko-kirurgisk a institutet, professorn K . G. Lennmalm , överläkaren vid allmänna sjukhuset i Malri1ö , medicin e doktorn
F. J. Bauer, l. f. clwfläkaren vid garnisonssjukhuset i Stockholm , fältläkaren S. R. Erhardt, professorn Yicl Karolinska m rdika-kirurgi ska institutet G. Hedren samt ÖYerläkaren och di rektören vid Serafimerlasarettet, professorn Yicl Karolinska me diko-kirurgiska institutet I. F. Holmgren att såsom sakkunniga
inom lantförsYarsclepartementf't biträda med Yerkställande aY
utrednin g, hurudda ett samarlwtc m ellan (eventuellt en sam manslagning ~n-) garnisonssjukhuset i Stoekholm och Serafimerlasarettet - samt till ä,·entyrs Yissa till andra sjukhus förlagda kliniker, där unclerYisning meddelades studerande Yicl
Karolinska m ediko-kirurgiska institutet - med fördel kundt'
åvägabringas samt, för elen händelse ett sådant samarbete (e,·entuellt sammanslagning) ansåges böra äga rum , huru ifrågava rande sjub-årdsinrättningars lokalbehov borde på lämpligask
sätt tillgodoses. Tillika uppdrogs åt professorn Lennmalm att
såsom ordförande leda de sakkunnigas förhandlingar.
U ppclraget är numera slutfört.
Kostnad erna för de sakkunniga hava uppgått till 3,542 kronor 10 öre.

uppdrag.
Uppdraget är ännu ej slutfört.
Kostnaderna för de sakkunni ga hava uppgatt till 6,676 kro-

nor 99 öre .

SakJ.:unniga för verkställuncle au utredning och nvgivunde
rw {örs/ag rörande organisatinnen nu nrnu!ns och mnrinens flygvapen.
Genom n:ldigt beslut den 29 juni 1917 b emyndigades chefe n för tantförsvarsdepartementet att. i samråd med chefen för
sjöförsvarsdepartemcntet, sammankalla högst sju sakkunniga
personer Jämte sekreterare fiir att inom lant - och sjöförsvarsdepartementen biträda m ed verkställande av utredning och avg-ivand e av förslag rörande organisationen av armens och marinen s flygvapen.
På grund hänt v anmodades gt'nerallöjtnanten G. .\. H.
.Jungsteclt, ledamoten av riksdagens andra kannnare J. B. Eriks son i Grängesberg, chefen för marinstaben, konteramiralen H.
V . . 7\I. von Krusenstierna , ledamöterna <W riksdagrns andra
kammare P. B. )Jilson i Linnås och .J. P;\lsson i .\nderslöv,
m ajoren vid generalstaben J. G. Syhan och kommendörkaptenen av andra graden vid flottan G. Unger att i egenskap as
sa kkunniga verkställa ifrågavarande uppdrag, varjämte uppdrogs åt generallöjtnanten Jungstedt att såsom ordförande leda
de saklnmnigas förhandlingar .
Sechm Eriksson, på därom gjord ansökning , entlrdigats från
berörda uppdrag. anmodades kapten en vid kustartilleriet T. C.

Sal.:kunniga för prövning cw ansökningot röwnde uppskov
m. m. lär värnpliktiga m ed inställ else till t.iänstgöring vid m obilisering.
Genom nådigt b eslut d en 14 september 1917 bemyndigade~
chefen för lnntförsvarsdepartementet att tillkalla högst n'io jJer-

-116-

soncr. jiimle sekreterare, för att i egenskap av sakkunniga bi.
träda ,-id prön1ingen av ansökningar jämlikt kungörelsen den
n januari 1916 angående uppskov med och frikallelse från
inställelse till tjänstgöring vid mobilisering för vissa värnpliktiga.

~Jed anledning härav anmodades generalmajoren H. E.
Hult, öYersien C. G. A. Bergenstråhle, översten friherre C. A
Fock , kaptenen Yid kustartilleriet N. G. H. \Vennerström, kommerseråd et P . G. Friberg, direktören , j n ris kandidaten M. Carlson , disponenten A. I. Swartling, verksbillande direktören i
Nya akti ebolaget At la s G. Jacobsson samt direktören E . .\.
Inclcbetou att i egens·k ap av sakkunniga deltaga uti berörda
pröYning, ntrjiimte uppdrogs åt generalmajoren Hult att såsom
ordförande leda de sakkunnigas förhandlingar.
Uppdraget är numera slutfört.
Kostnaderna rör de sakkunniga hava 11ppgått till 5,023 kru nor 45 öre.
Kommitten för verkställande av utredning rörande samm·bcte mellan civila och militäm sjnUws m. m.
Genom nådigt beslut den 9 november 1917 uppdrog Kungl.
?\Iaj:t åt en konunitte att Yerkställa utredning , huruvida och
uneler Yilka organisatoriska, administrativa och andra förhål landen ett samarbete skulle kunna med fördel åstadkommas
mellan å annan ort än Stockholm belägna civila och militära
sjukhus dels på det sättet, att de ciYila sjukhusen å orter, där
td eller flera truppförband Yore förlagda , utvidgades därhän,
att de kunde mottaga äYen de sjuka från armen , varvid jäm väl borde tagas under omprön1ing lämpligheten av , att å dessa
sjukhus inrättades Yissa specialavdelningar, såsmn för ögon sjukdomar samt för öron- , näs- och svalgsjukdomar, dels ock
på så sätt, att på de orter, å Yilka redan funnes militärsjukhus
men ej civila sjukhus, de militära sjukhusen anordnades så ,
a,tt de kunde mottaga iisen civila sjuka i större utsträckning,
iin hittills varit fallet;
och förordnade Kungl. :Maj:t i denna kommitte: till ordförand e : generalfliltläkaren , medicin e doktorn F. J . Bauer, till
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ledamöter: ledamoten av riksdagens andra kanunare J . B.
Eriksson i Grängesberg, lasarettsläkaren vid länslasarettet i
Umeå, medicine doktorn K. H. Giertz, översten och chefen för
Första livgrenadjärregementet C. G. V. Hammarskjöld, ledamoten av riksdagens andra kammare J. Jönsson i Revinge, medicinalråd et, medicine doktorn E. Sederholm och ledamoten
av riksdagen s andra kammare, fältläkaren i fältläkarkåren , re gementsläkaren vid Andra livgrenadjärregementet C. F. Vahl quist, samt till sekreterare amanuensen i lantförsvarsdeparte, m en tet, juris kandidaten C. O. H. Humble.
Uppdraget är ännu ej slutfört.
Kostnaderna för de sakkunniga hava uppgått till 12,002
kronor 10 öre.

Sakknnniga för verkställande cw omarbetning av lmngörelsen angående hämtning au värnpliktiga, som uteblivit från
tjänstgöring m . m.
Jämlikt nådigt bemyndigande elen l mars 1918 anmodade
chefen för lantförsvarsdepartementet dåvarande t. f. landshövdingen A. R. Hagen, majoren G. J. F. Björnström och kaptenen
J. E. G. Carlsson-Schenström att såsom sakkunniga biträda med
verkställande av omarbetning av kungörelsen den 12 november
1915 angående hämtning av vi:irnpliktiga, som uteblivit från
tjänstgöring m. m. Tillika uppdrogs åt t. f. landshövdingen
Hagen att såsom ordförande leda de sakkunnigas arbete.
Uppdraget är numera slutfört.
Kostnaderna för de sakkunniga hava uppgått till 1,576 kro nor 80 öre.
Sal.-kunniga tör omarbetning av förordningen om ersättning i anledning av kroppsskada, ådragen uneler mililärt]änstgöring .
Jämlikt nådigt bemyndigande den 19 april 1918 anmodade
chefen för lantförsvarsdepartementet försåkringsrådet I. Tengstrand, överfältläkaren A. H. Christenson, kommendörkaptenen
av andra graden J. B. Maijström och kaptenen L. A. Schenström att såsom sakkunniga biträda inom riksförsåkringsan-
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stalten med verkställande a v den omarbetning a v förordningen
den 18 juni 1909 om ersättning i anledning av kroppsskada,
ådragen under militätijänstgöring, vartill bestämmelserna i la gen dc-n 17 juni 19Hl om försäkring för olycksfall i arbete
kunde föranleda.
Uppdraget är ännu icke slutfört.
Kostnaderna för de sakkunniga hava uppgått till 3,402 kronor 70 öre.
Sakkzznniga för verkställande av utredning och avgivande
av förslag rörande definitiv lönereglering för annens och ma-

rinens personal m. m.
Genom nådigt bes lut den 1-:l juni 1918 bemyndigades che·
fen för lantförsvarsdepartementet att, i samråd med chefen för
sjöförsvarsdepartementet, tillkalla högst fem sakkunniga personer jämte sekreterare för att inom lantförsvars- och sjöförsvarsdepartementen biträda med verkställande ~w utredning och
utarbetande av förslag rörande dels tillfällig pensionsförbättring
för viss personal vid armen och marinen, dels definitiv löne reglering för armens och marinens personal. dels ock de ytterligare förslag till tillfällig löneförbättring för vissa personalgrupper, som till äventyrs befunnes erforderliga, med rätt för
departementschefe{na att, efter därom av de sakkunniga gjord
framställning, under arbetets fortgång tillkalla. för att i de sak kunnigas överläggningar deltaga, representanter fiir olika per sonalkategorier vid armen och marinen.
På grund härav anmodades kanslirådet A.. E. M. Ericsson .
ledamoten av riksdagens första kammare, ö,·erdirektören J. L.
Widell, krigsrådet C. E. T. Sterky, förste marinintendenten S.
F. Lagerholm och ledamoten av riksdagens andra kammare,
redaktören N. Å. Nilsson i Kabbarp att fullgöra frågavarande
uppdrag, varjämte uppdrags åt kanslirådet Ericsson att leda
de sakkunnigas förhandlingar.
Jämlikt ovannämnda bemyndigande anmodades sedermera,
efter framställning av de sakkunniga, översten K. E. W. Söderhielm, kommendörkaptenen av första graden :o. E. Lybeck,

fanjunkaren E. Nyquist och flagg·styrmannen K. O. Tallberg
att, med bibehållande av innehavande befattningar, tillsvidare,
på kallelse av de sakkunnigas ordförande, deltaga i de sakkunnigas överläggningar.
På grund av nådigt bemyndigande den 26 september 1918
anmodades vidare dels byråchefen hos annens pensionskassa
C. H. E . Hallin och kamreraren hos flottans pensionskassa
A_: R. Lundgren att i egenskap av sakkunniga deltag-a i förenamncia sakkunnigas överläggningar, såvitt auginge tillfäJlio
pensionsförbättring för viss personal vid armen och marinet~
dels ock fullmäktigen i riksgäldskontoret, professorn G. Kobl~
att biträda de sakkunniga med ,·erkställande av de för utredning angående berörda pensionsförbäthing erforderliga kr.stnadsberäkningar.
Slutligen har , jämlikt nådigt bemyndigande den :30 september 1918, f. d. kanslirådet A.. G. Afzelius anmodats att i
egenskap av sakkunnig biträda vid fullgörandet av ifrågavaran de uppdrag och att därvid jämväl tjänstgöra såsom sekreterar('.
Uppdraget är ännu icke slutfört.
· Kostnadema för de sakkunniga hava uppgått till 13,687
kronor 25 öre.
Sal.:kunniga för prövning (iV ansökningar rörande uppsko v
m: m. för vämpliJ..:tiga med inställelse till tiänstgöring vid mobilisering.

. Genom nådigt beslut den 20 september 1918 bemyndigade,
chefen för lantförsvarsdepartementet att tillkalla högst nio personer, jämte sekreterare, för att i egenskap av sakkunniga biträda vid prövningen av ansökningar jämli kt kuno·örelse;l den
'Jl .
n
- . .Januari 1916 angående uppskov med och frikallelse
från
inställelse till tjänstgöring vid mobilisering för vissa våm pliktiga.
Med anledning hänw anmodades generalmajoren H . E.
Bult, översten C. G. A. Bergenstråhle, översten friherre C. A.
Fock, kaptenen vid kustartilleriet N. G. H. Wennerström. komtnerserådet P. G. Friberg, direktören, juris k:indidatet~ M. CariTidsh·ift i Sjöväsendet.

9
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sbh, dispo-nenten A. l. Swartling. verkställande direktören i
Nya :iktiebohtget Atlas G. Jakobsson samt direktörei1 E. A. Indebetou att i egenskap av sakkunniga deltaga uti berörda prövning, varjämte uppdrogs åt genera lmajoren Hult att såsonl. ord-

fiYrande leda de sakkunnigas förhandl ingar.
Uppdraget är ännu icke slutfört.
Kostnaderna för de sakkunniga hava uppgått till 5,796
kronor.
Kommissionen för bered(lnde av fråyor om begriinsnin rt
av de militära utgifterna och därmed sammnnl!äliga nde ärenden.
Den 18 decen1her 1918 b eslöt Kungl. Maj:t att tillkalla en
kommission av nio ledamöter för att bereda dc frågor om be gränsning av de militära utgifterna och diirmed samm~mhä!1 gande ärenden , som av Yederbörnnde departementsc hefet' till
dem hänvisades; och förordnade Kungl. Maj:t till ordförande i
denna kommission ledamoten av riksdagens första kamn1.are,
förlikningsman nen S. H. Kvarnzelius och till medlemmar ledamöterna av samma kammare , redaktören C. G. Ekman , f. d.
majoren friherre O. H. A. Fleming och överdirektören J . L.
vVidell samt ledamöterna av rikselagens andra kammare, lantbrukaren S. Bengtsson, redaktören P. A . I-Jansson, redaktören
V. Larsson, lantbrukaren D. H. Pettersson och ombudsmanne n
A. V. Sävslröm .
För kommissionen hava ännu icke några medel utbetalts .
l->å föredragning av chefen för civildeparteme ntet:
Sakkunniga för biträde vid beredningen

(IV

försfag till änd-

ringar i sjölagen m. m.
Sedan den av Kungl. Maj :t den 21 decembl'r 1906 tillsatt:~
sjöfartssäker hetskommitten den 16 december 191 O avgiYit slutligt betänkande med förslag till ändringar i sjölagen m. m. ,
samt kommerskolle gium den 24 augusti 1912 avgivit utlåtande
j anledning av betänkandet; uppdrog K ung l. lVIa.i :t den 4 ok 1ober 1912 åt kommerseråde t Carl Malmen och dåvarande advokaten Eliel Li;)fgren att inom justitie- och finansdepartem en ten biträda vid beredningen av ifrågavarande ärende; och upp -
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drog l~ ung!·. Maj :t den 19 aligusti 1915 åt r~visionssekreteraren Enk Lihenbel·g att .jämte Malmen ocl1 Lo""fg··ren Inom
·
r··mansd.epä~.ei~lent~t bi triida vid utarbetandet av försing till administrativa forfattnmgar rörande sjöfartssäkerhe ten m. m.
E~ter å r 1915 har Löfgren icke deltagit i förevarande arbete, e:J h ell er efter åor 1911 revisionssekre teraren Lilienberg.
VJdkommnndc ar 1918 har arbetet pågått huvndsaklio·en
endast
apr1"J ma" n"d
•
• uhder vissa delar av m:lrs och
tJ
,
a
er sam t omfattnl
1 huvndsa]{ fortsättnini:r å det under år 1917
· d
.,b,
·
"
tJ
pa"b··or.Ja
e
utm etand:t, pa grundval, av utkast från chefen för nautiskn~eleoml~gl ska byrån , av förslag till författningsbes tämmelser
rormHleofartygskompas ser och därmed sammanhänga nde i"imJlen .. ~asom resultat av detta arbete, som utförts med biträde
a,· t!l~foror clnaclc revisionssekret eraren Harald 'Valler och eflei'
san~ rad med. chefen för nautisk-meteor ologiska byrån , har i
ap n l 1918 t !Il Yeclerbörande statsdeparteme nt avlämnats et t
".fötsh.:g til! f(~~·ordnin~.. om f~rtygsk<)mpassen· , avsett att uppt,lg.a
narmare foresknfter, som förutsättas i 96 §·
1 fsc~dana
... d
, an c11··.t
oc 1 JUr e styckena i kungl. förordningen angående fartvas
byggnad och utrustning den 23 december 1915.
. ,.,
P~. föredra~ning av chefen f ii r fina nsclcparlement et:
Lunereglenngs kommitten:
Den 3 oktober 1902 tillsattes ay Kun tJo· J. ,,.
•
:naj :t en kom rörande
reo·Jeri
11o· a,· · tnt" .
;·mitie
b för avgivande av rörslag
'
tJ
,., '
~
c Il~
am elsverks och myndigheters lön eförhållanden.
voro YI.(I 191~, ars
· Ledamöter i kommitten
'
"
1Jvra.
"
·
u t·
gang:
1
~.lelcn
F. H . Schlytern (ordförande), Stockholm, ledan~ote1~ a"
1 Ik sclagens andra kammare, lantbrukaren Carl Persson i Stallerhult
' '
r
. , Korsberua
.... > tJ', l ccI~1110t_en av n·1,;sclagens första k:immare,
·. d .. mchtoren A. H . 1~ ah len , ledamoten av riksdagens förs ta
kamm
are, redaktören Anders Pers· ' V;ist"I·-'
l
' ,_ <a.,o , ledamot·
<
en a,. n·1{S ~agens andra kammare, redaktören A.ugust Nilsson , Kabharp.
.\karp och hovrättsråd et K ..J. Stenström Stockholm
Intill ~ttgången av å r 1917 hade s~rien av ko.mmittens
tryckta betankanden fortskridit till och med n:r LIV och
·
av k
. .
senen
'
omnnttens skriftliga utlåtanden till och med n :r 117 H tird
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vid ma em ellertid erinras, att etl den 23 april HH 3 a,·givei
skriftlint utlåtande bliYit under år 1915 befordrat till trycket
o
och intagits i serien av de tryckta betänkandena under n :r XL Vi.
Under år Hl18 har kommitten avlämnat följand e tryckh
betänkan den:
med underdånig skrivelse den 21 februari 1g18 betänkande, delen LV, innefattande utlåtande ö,·er den s. k. lärarlön e nämnd ens elen 31 oktober 1914 avgin1a betänkande m . m. ~
med underdånig skrivelse den 15 april 1918 b etänkande.
delen L VI , innefattande förnyat utlåtande ifråga om reglerinB
av löneförhållanclen m . m. för vaktmästart' och med dem jäm förliga befattnings ha vare:
med underdånig skrivelse den 24 april 1918 b etänkandl' del en LVII , angående reglering a,· adöningsförhållanden m . m .
för p ersonal vid statens hospital och asyler:
med underdånig skrive lse den 1l nowmher 1918 b etän kand e, delen LVIII , angående reglering av de inom statsför valtningen anställda ordinari e kvinnliga biträdenas avlöning!'. förmån e r m. m.: samt
m ed underdånig skri ve lse d en 20 nowmb er l g 18 bctän kand e, delen LIX , angående tillfällig löneförbättring för bt"fattningshavare vid statsdepartementen, centrala ämbetsverk, hov rätterna oc h andra grenar av elen civila statsförvaltningen .
Till det i dele n LV inn efattande betänkandet ansluter sit:
ett till tryc ket befordrat, inom kommitten utarbetat >> sa mma ndrag av ~ltlåtanclen över lära rlön enämndens b etänkande b.
D ii rj~imt e har kommitten under år 1g18 avgivit följand<~
skriftliga yttranden:
el en 16 februari underdån igt utlåta nde m ed förslag til l
reg lerin-g av löneförhållanden m . m . vid kontro ll s t~-rel sens avdelnin o· för rusdrYcksförsäljn ingsärenden (n :r 118) ;
d; n 5 mars u~1clerdånigt utlå tande angående indragning av
t vå från kungl. och Hvitfeldtska slipendieinrättningen utgåend l"
arvoden åt musik- och teckningslärarn a vid Göteborgs h ögre
Jatinlärowrk (n:r 119);

elen 12 mars underdåni gt utl å tande angående framställ ning om uppförande av en andre-a rkiYariebefattning i staten
för lanclsa rkiwt i Lund m. m. (n:r 120);
den l g mars underdånigt utl åtande angående förbättrad e
:1\'löningsförmäner för vissa vid fångYården anställda assistenter, pastorer och skollärare m. m . (n :r 121 );
den 4 april underdånigt utlåtande a ngående för~indringar
i den ordinarie avlöningsstalen för statens uppfostringsanstall
a Bona (n :r 122 );
den 5 april underdånigt utlatancl c angående väckt fråga
o m ber edande a.- :.'d derstillägg å t statskommissarien K . Beckman och förste revisorn C. F. :\isse n (n:r 123);
samma dag underdånigt utl å tand e angaende framställning
om alel erstillägg ~1 l yrk esinspektören H. Rosengren (n :r 124);
den 6 april underdånigt utlåta nd e angående ansökning av
re ,·isorer i kammarrätten om rätt till å lcl erstillä«o
bh (n :1· l')t;)-v '
samma dag underdånigt utl åtand e angående ansökning av
registratorn och auktuaricn Yid marinstaben E. Brisman om
rätt till å lderstillägg (n :r 126):
samma dag yttrande till riksdagens bankoutskott angående
fråga om aldPrstilliigg till tYa yaktmiistarc Yicl rikshankens hu vudkontor (n:r 127 ) :
elen 20 april underdånigt utlatanclc angående nv ~l\'lönin t>os~tat för statistiska centralbyrån m . m. (n:r 128);
den 26 april underdånigt utl å tand e i fråga om anställande
a v e n p r epa rat or Yicl Swriges geologiska und ersökning (n :r
129) :
samma dag underdånigt utl å tande angående framställning
om ålderstillägg åt förste Yaktmästaren i lantförsYarsdepartementets kommandoexpedition J. G. Elgh In :r 1:30):
.
den 30 april yttrande till riksda gens bankoutskott i fråga
om förbii.ttrade ::tY!öningsförmåner för sekreterarna Yid justitieombuclsmans(•xpeditionen och militi eombudsmansexpeditionen
(n-n- 131 ) ;
samma dag underdånigt utlåtande angående framställnin g
o<:h förbättring av sekreterarens hos justitiekanslern tjänsteställ ning O{'h aYliining (n:r 132) :
v

v

••
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den 7 maj underdånigt utlatande angående ansökning från
ordinarie bcf:)ttning·shavarc hos flottans pensions~assa om löne förbättring (n :r 133);
samma dag underdånigt utlätande ;mgående ansökning från
extra ordinmie befattningshaYat-e hos flottans pensionskassa om
löneförbiittring (n:r 134):
den 12 juni underdånigt utlåtande i fråga om fllde rsti!lägg
till häradsskrivaren A. \\' ettermark (n:r 135):
samma dag underdänigt utl~ttand e angående framställning
om tjänstledighet åt häradsskriv:ue för arbete med infiiranch'
m. m. (n :r 136):
i mantalslänad
n v .,·ordreo-isterbeteckniw..r
u
u
t>
den 2 oktober yttrande till statsrådE-t och chefen l'iir finan'>departemenlet ang·ående vissa till komm ersko!!egii omorganisation hörand e frågor (n:r 137 ) :
den 8 oktober underd [tnigt utl åtande i fråga om riitt :llt
1
111ed civil tjänst förena hestiil!ning å reservstat \·id arm(·n elln
marinen (n:r 138);
den 1-l- oktober und erdånigt utl åtande i fråga om förhöjd
avlöning åt assistenterna Yid naturhistoriska riksmusert (n:r

139);
den 30 oktober underdån igt utlätand e angående fråga
beredande av arvodesfyllnad åt \'ikaricrande re\'isorer
kammarrälten (n:r 140):
samma dag underdånigt utl åta nclt· angåendt· ny liinepensionsreg lering för statens folkskolinspektörer m. m .

.
om
ho-.
och
(n :r

l41);
den 13 non·mber underdånigt utl åta n de angående fråg:1
om förbättrad e avlöningsförmaner ål vissa manliga skrivbitriicjen vid Göta hon-ätt och honätten iiver Skåne och Blekingt>
(n: r 142 ):
de n 22 november unde rd ån igt utlåtande angående lönen·g l ~ring f ii r t riidgårdsmäst11ren \·id hol an iska triidgå r den vid Upp s~la uninrsitet (n: r 143);
den 25 november underdå nigt utl ätande angående rätt fi'll·
befattningshavare ,-jd sjö,lwrte\·erl}et att för erhå ll:J,ude av ~~~
qerstillägg lillgodorii.kna sig viss förc>gåt>nde t.iänstgiiring (n:r
144):

sarqma dag underdånigt utlåtande angående organisation
av statens provningsanstall m. m. (n :r 145);
oen 10 december underdånigt ull å lande angående ny stal
för statens veterinärbakteriologiska anstalt m . m. (n:r H6) ;
den 11 december underdånigt utlåtande angående ändringar i staten för universitetskanslersexpeditio nen (n:r 147);
den 13 december underqånigt ull ålande angående avlönings- och pensionsförhållandena för provinsialläkare m. fl.
befattningshavare jämte vissa därmed sammanhängande frågor
(n:r 148) ;
den 14 december underdånigt utl åtande angående ny avlöningsstat för kammarkollegi um m. m. (n:F 14:9); sa1nt
den 17 december underdånigt utlåtande angående en av
läroverl•slärarnas riksförbund gjord framställning om provisorisk lönereglering (n :r 150);
Förutom de ärenden. som sålunda av kommitten slutbehandlats, hava und er år 1918 inom kommitten pågått förberedande arbeten heträffandf' flera ärenden, varibland särskilt m.å
nämnas det till kommitten för utredning och förslag remitterade spörsmålet, i vad mån i tjänsten begången förseelse och
därav föranledd bestraffning bör inverka på bestämmandet av
tidpunkten för tillträdandet av avlöningsförhöjning geno•n ålderstillägg.
Kommitten , som jämväl under år 1918 haft sin lokal i riksdagshuset , har under nämnda år haft sammanträden in plepo
under tiden från och med den 15 januari till och med den 2 t
mars, från och med den 4 april till och med den 15 .il.!.ni,
hån och med den 28 september till och med 16 oktober sarpl
frän och m ed den 30 oktobei' till och med den 20 december.
Enligt kommittens uppdrag hava särskilda subkqmmitterade bedrivit arbeten för kommittens räkning under övriga delar
av år ,1918, med undantag av en kort tid av sommaren. Jäm ,
likt kommitten s beslut den 19 december 1918 komma su)Jkomlllittearbeten att fortgå intill dess pleniarbetena bliva, p:l ot•d·
fömndens kallelse, återupptagna, vilket toq:le komma att sl-.e
under loppet av förra delen av .ianl.!.ari m.i).nad 1919.
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, Sasom särskilda ledamöte r ha n1, på grund a v K ung l. ?1'1aj: t s
förordna nden. under år l 918 deltagit i kommitt ens arbeten:
angåend e lärarlöne nämnden s den 31 oktober 1914 avgin1a
betänkan de m. m. rektorn .-\.. Nordfelt samt ledamote n av riks dagens andra kammar e. folkskol läraren E. Kristens son ;
i fråga om reglering aY löneförh ållanden a m. m. för vaktmästare och med dem jämförli ga befattnin gshavare förste re\·isorn C. F. Nissen;
i fråga om uppföran de å ordinarie stal av viss personal vid
avlö·
~talens anstalter för sinnessju ka ävensom reglering av
därre
ningsför hållande na för läkare, sysslomä n och bokhålla
,.,tädes m . m. medicin alrådet G. R. Stenbeck :
angåend e reglering av löneförh ållanden m. m. vid kontrollstyrelsen s avdelnin g för rusdryck sförsäljn ingsären den överdirektören Fr. Zetheliu s;
i fråga om förbättra de avlöning sförmån er för vissa vid
fångdrc len anställda assistent er, pastorer och skollära re m. m.
samt angåend e förändri ngar i den ordinarie avlöning sstaten för
statens uppfostr ingsanst alt a Bona byråchef en E. Sidenbla dh ;
angåend e ny avlöning s-s tat för statistisk a centralb vrån m. m.
överdire ktören L. Widell;
angåend e vissa till kommers kollegii omorgan isation hörande fragor kommer serådet P. G. Friberg ; samt
ifråga om ny :wlöning sstat för kammar kollegiu m m. m .
kammar rådet, friherre C. F. von Otter.
Vid behandli ngen av lärarlöne nämnden s den 31 oktober
1914 avgivna betänkan de m. m. har kommitt en haft överlägg ning med represen tanter för dels Akadem iskt bildade kvinnors
förening dels Fredrika -Bremer förbund et dels ock folkskol lärarimlekår en.
Inom kommitt en hava under år 1918 \·issa personal ändringar skett. Så hava ledamöt erna av riksdage ns första kai?mar e
redaktör en A. Pers och f. d. auditöre n A. H . Fahlen samt leda moten av riksdage ns andra kanunar e herr Carl Persson i Stalferlmlt på därom gjorda framstäl lningar blivit respektiv e elen
20 juni. den 29 oktober och den 4 oktober 1918 entlediga de från
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uppdrag all vara ledamöt er av kommitt en och h nr K ung!. }\<la j :t
respektiv e senast omförmä lda cbgar uppdrag it åt ledamöt erna
av· ril,sdage ns första kammar e redaktör en C. G. Ekman och
direktöre n C. A. Stålberg och ledamote n av riksdage ns andra
kammar e P . B. Nilsson i Landery d att vara ledamöte r i kommitten . Vidare har Kungl. Ylaj:t elen 20 juni 1918 på därom
gjord framstäl lning entlediga t lanelshö vdingen K. J. Stenströ m
från uppdrag et att vara ledamot i kommitt en , varjämte Kungl.
Maj:t uppdrag it dels den 10 januari 1918 åt kanslirå det A. E. M.
Ericsson dels ock den 5 novembe r l 918 åt förste kanslisek reteraren F. St. Linroth att vara ledamöte r i kommitte1~, den
sistnämn de tillsvidar e intill utgången av januari månad år 1919.
Kostnad erna för kommitt ens 16-åriga wrksam het, däri in .
begripet kostnade rna för 57 tryckta betänkan den, han1 uppgått
för aren 1902- 1917 Lill ett belopp ;n- s:-~mmanlagt -!35 ,731
kronor 57 öre, samt
för år 1918 till ett belopp . som torde kunna beräkna s till
omkring -!4 ,000 kronor.

statens krigsförs äkringsk ommissi on.
Sedan 1\:ungl. Ylaj:t den 17 augusti 1914 utfärdat förordning om statens meddela nde av sjöförsäk ring mot krigsfara , i
vilken förordni ng bland annat föreskriv es. att frågor om krigsförsäkrin g skola handlägg as av en kommiss ion, förordna de
Kungl. ~Iaj:t samma dag, att denna kommiss ion , som omedelbar t skulle träda i verksam het. skulle benämna s statens krio·st>
f ö r s ii k rings kom mi ss i on.
Ledamö ter i kommiss ionen i-i ro: landshöv dingen Eric Birger Trolle. ordföran de, överdire ktören Paul Johan Gerhard
Laurin, Yice ordföran de, direktöre n Hjalmar Blomber g (såsom
företräda re för rederinä ringen ) , direktör erna Harald .-\n d ersson
och Einar Lange (såsom företräda re för sjöförsäl ;:ringsgi varna)
samt byråchef en Thorval d Fiirst.
Kommis sionen har uneler år 1918 fortsatt sin \·erksam het
efter samma grunder som förut. Samman träden hava hållits
varje helgfri dag, varvid 2,444 försäkrin gar meddela ts å fartyo
till samman lagt belopp av 1.325,16 7,720 kronor samt 2,737 fö1~
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å varor till samma nlagt belopp av 306,137 ,894 krono r
78 öre. Kommi ssionen har under året kontant uppbul' il
41,120, 141 kronor 48 öre i kaskop remier samt 6,136,165 kronor
54 öre i varupre mier, varifrån avgår under samma tid ristorn erade prem ier 3,822,69 5 kronor 38 öre. I ersättni ngar hava un der året utbe talats till försäkr ingstag are ä kasko 21,593,1 28
kronor 75 öre samt till försäkr ingstag are å varor 28,117,1 26
kronor 93 öre. Under beslags ansprå k äro ytterlig a re Yaro r
kvarh å llna i Englan d för cirka 28,000.0 00 kronor, varav emel lertid synnerl igen stora delar tvångsv is försålts , sam t i Tysk land för cirka 100,000 kronor, rörande vilka slutliga prisrätt s-

säkFing~r

domar iinnu icke föreligg a.
För b eva kande av kommi ss ionens talan inför vederbö rande
tyska och engelsk a prisdom stolar hant kommis sionen s sekrete rare vid olika tillfälle n vistats i Englan d och Tysklan d.
Kostnad erna för kommis sion ens verksam het. so m b estritt.·
m ed tillgäng liga 6inteme del , hava und er åre t utgjort :i:H ,458
kronor 77 öre.
]{r i gs beredsk a ps kommis sion en.

Den 17 decemb er 1915 har Kungl. \Iaj :t uppdrag it åt en
kommis sion att ,·id behov i samråd med statens krigsma terial kommis sion , krigsfö rsäkring skomm i ssio n. liv s m e d e lskommi ~
sion, industr ikommi ssio n oc h handels k omm issione n utreda frågan om rikets ek on o mis ka krigsbe redskap oc h föreslå a,· uti·edningen föranle dda å tgärde r, i den m ån såda na icke falla in om
gränser na för nämnda kommis s ion ers uppdra g: börande därvi d
yttrand e och förslag ä,·en avg·ivas om det sätt. varpå ~i.renclen
om den ekon o mi ska kri gsbe reds kape n skola i framtid en hand läggas.
Kommi ssion en s leda m öter hasa uneler ar 1918 utgjorts a,·:
profess or Eli Hecksc her, ordföra nde, alduari en Otto Edvard
Fridolf Järte, godsäga ren Gustaf Se<ferholm, v. häradsh övdingen
Markus Wallen berg, ö,·erste n Knut Erik W . Söderhj elm, hovrättsråd e t N il s Eclling och kaptene n Erik Be rn stri.im . D es~ 
utom fiirordn ades den t februar i 1918 rege rinssråc let S. Linner
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alt biträd:} ~onunis s i o n e n vid h~11dläggnjngen av olika st~~ts
förvaltn ingens organ isatio n beröran de ärende11 . Walleo berg
har i juqj m~nad entledig ats frå n sitt uppdrag .
Kommi ssionen s arbeten under år 1918 fortging o vid sammanträ den under tid en från och m ed den 30 januari till och
med den 28 juni samt frå n och med de n 21 till och med den
23 augusti . Sistnäm nda datum överläm nade k o mmi ss ion en till
Kungl. Maj:t följande delar av sitt betänka nde:
Del I : Den ekonom iska krigsbe reds kapens orga ni sati on.
Promem oria om ekonom isk fredsbe redskap ;
Del II : Finans- och kreditv äsend et vid krig samt allmän
krigsek onomis k lagstift n i ng ;
Del III: Försäkr ingsYii sendet vid kri g; samt
De l l\' : F olknäring<'ll vid krig.
Sedan ovannä mnda arbeten avslutat s, skulle en ligt 1\:ungL
Maj:ts beslut den 20 juni 1918 k ommiss ion ens uppdra g anse~
vara slutfö1·t. De övriga utredni ngar beträffa nde elen ekon omiska krigsbe reds kapen , vilka av k ommiss ionen påbörja ts eller
planera ts, och som närmar e omnäm nas i den redogör else fö r
kommis sionens arbeten , so m inn efattas i kommis sionens till del
I av betänka ndet fogade underd å niga skrivels e den 23 aug11 sti
'
1918, ha,·a följaktl igen inställts .
Kostna derna för kommi ssione n u~gj o rd e unde r ar 191 8
kron or 2±,989: 07 och under k ommiss ionens hela verksam heb tid, d. Y. s. från oc h med d en 17 decemb er 1915 till och med
den 23 augu sti 1918, kron or 98,11 5: 86 . Härtill komma trycknin gskostn aderna för kommi ssion ens betänka nde, kronor
38,788: 20.
l 'intcrsfö fartsko m mitten fö r !Y ou land.
Den 13 februar i 1917 till~atte Kungl. \[aj :t en komlllil t e
Ined uppdra g att verkstä lla utredni ng a ngåend e å tgii 1·cler fiir
lillelerlä ttande a v vjntertr afiken utmed l\' ordand skusten oc h pi\
el~ norrlän d&ka han).na ma.
Ledamö terna i kommH tt\n ~iro: genel'allotsQ.irel}tören D. U.
V. Lin<;ler, kommet•&er:~Q.et P. G. f riberg-, s.iökapt enen O. F. fled-
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borg, dirt>ktören E. Lange och ledamoten av rikselagens andra
kammare kaptenen S. E. J. Liibeck.
De i kommittens föregående årsredogörelse omnämnda, under <l r 1917 förda unelerhandlingarna med norrländska samhällen och indushier angående ekonomisk samverkan för främ jande av vintersjöfarten på N orrlancl har kommitten ~m der i.~l 
nevarande år fullföljt och återfinnes utförlig redogörelse for
resultatet as underhandlingarna i ett den 19 mars 1918 av kommitten avn-iyet underdånigt betänkande, vari - med framhål lande av.
ekonomiska bidrag från kommuner och enskilda
f. n. endast i begränsad omfattning kunna påräknas -· hemställes. att K ung l. :.I aj :t täcktes ~w låta propositionen till 1918
års riksdag med begäran om bemyndigande och medel för an skaffande för statens räkning av en isbrytare. Vidare har kommitten fmisatt åtskilliga vid tidpunk ten för detta betänkandes
avgivan de påbörjade men ej avslutade utredningar avseen~e
beskaffenheten a v och kostnaderna för en ha n isbrytare, lS och meteorologiska förhållanden m. m. i BottenhaYCt och Bottenviken samt de säkerhetsåtgärder av olika slag. vilka i samband med en utsträckt vintersjöfart på Norrland synas böra
vidtao-as. Resultatet av utredningarna rörande havsisbrytarens
besk:ffenhet och kostnader hava framlagts i en av nödiga ritningar, specifikationer och offerter ätföljcl underdånig skrivelse
av den 16 sistlidn e oktober. Utredningarna rörande nödiga säkerhetsanordningar samt is- och meteorologis k a förhållanden
m. m. i Bottenhavet och BoUe1wiken äro f. n. i det närmaste
slutförda. Detsamma gäller beträffande en av kommitten un der året iO'åno-satt
unelersökning rörande de ekonomiska förut. e
b
sättningarna för vintersjöfartens utsträckning, varför komnHtten tor~de blinl i tillfälle att under förra delen av år 1919 i
samtliga dessa avseenden komplettera sitt ovan anförda betän-

:u

kande.
Kommittens sammansättning har nuit densamma som un der år 1917 och liksom då hava herrar G. Tjulin, Skellefteå,
E. A. Enhörning. Sundsvall och E. Lindström. Bollnäs, uneler
innevarande år biträtt kommitten med inhämtande av de upp -
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gifter a v seende respektive ?\ orrbottens och Västerbottens,
Västernorrlands och Jämtlands samt Gävle handelskammaredistrikt, vilka erfordrats för fullgörande av kommittens uppdrag.
Under året hm·a plenisammanträden till ett antal av 34
och ett stort antal sammanträden i subkommitteer avhållits
med korta mellanrum, utom uneler tiderna l 9 aplil-28 maj
och 16 juni- 2 oktober, vilka upptagits av specialutredningar.
Kommittens utbetalningar hava under året belöpt sig till
ungefär 14,200 kronor . Härvid är emellertid att märka , att ett
debiterat konsultationsarvode å 4,200 kronor i avvaktan på
Kungl. Maj:ts tillstånd ännu ej utbetalats .

Sakkunniga {ör utredning angående erforderliga bestämmelser römndc fortyusbesättnings w·hets- och levnndsförhållanden m. m.
Den 20 november 1917 tillkallades av chefen för finans departementet enligt bemyndigande samma dag sukkunniga för
utredning angående erforderliga bestämmelser rörande fartygsbesättnings arbets- och levnadsförhållanden särskilt rörande
frågan om bemanningens tillräcklighet (bemanningsskala) även som beträtTande tillsynen från det allmännas sida i berörda
hänseenden.
De sakkunniga äro: överinspektören, civilingenjören Nils
Gustaf Nilsson, ordförande. byråassistenten för sjöfartsärenden
i socialstyrelsen E. A. Fr. Egge1i, ombudsmannen i maskinistföreningen i Stockholm, ö\·ermaskinisten Eskil Jordman, t. f.
byråchefen, sekreteraren i soc.i abtyrelsen J. A. E. ~Iolin, direk·
tören i Sveriges r edareförening, sjökaptenen O. A. ?\ordherg,
förtroendemannen i svenska sjömansunionen Knut Ring och
ombudsmannen i svenska eldareunionen Einar Maliin Roth.
Sakkunniga hava under året sammanträtt under följande
tider: i Stockholm 21 januari-9 februari, 11-19 mars, 8--25
april, 7 maj-15 juni, 16--28 september, 21-30 oktober och
13 HO\:ember-20 december samt i Göteborg 8-31 juli.
De sakkunniga hava genomgått en betydande del av sjtt
arbetsområde. Sålunda ha•.-a uapgjorts och preliminärt behand-

-
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lats förslag till bestämmeJset törande fartygsheslUtnings arbetstid. För beredande :tv dessa frilgor htwa vissa omfathtl1de ut.
rcdnin<tar planlagts och delvis slutförts. Diirjiimte hava titlåtanden0 av mera tillfällig natur i alskilliga spörsmål avgivits.
Summan av dc hittillsvarand e kostnaderna för sakkunnigas arbete belöpa sig till 40,745 kron or 24 öre.
På föredragning av chefe11 fiir eckksiastikdepartcmentet:
Kommitten för utredning nngdcnclc utförande cw en gradmätning på Spetsbergen.
Genom beslut den 11 mars 1898 tillsatte Kungl. Maj:t e11
kommitte med uppdrag att, därest kejserliga ryska regeringen
utsåo-e en konunitie fiir att träda i förbindelse med en svensk
kom:nitte för uppgörande av plan rör utförand e uneler den niirmnsle framliden på Sveriges och Rysslanels gemensamma bekostnad av gradmälningsnrbelen på Spetsbergen m. m., för
11iimnda ändamål förhandla med ryska kommitten och särskilt
I.H'ri"ikna den kostnad, som det tilltänkta företaget skulle medföra för svenska statsverket, samt nvgiva underdånigt förslag
till de åtgärder. som för i1ndamålets vinnande borde av Sverige
vidtagas, ävensom att med uppmärksatnhet följa dess fortgång
och inkomma nwd de framställningar, vnrtill anledning kunde
t'iirefinnas .
Till ordförande i denna komniitte utsågs clåntrancle H. K.
H. Kronprii1sen , Sveriges nnvarnnd e Konung, och till ledamöter
fii rordnades professorerna friherre A. E. Nordenskiöld, P. G·
Hosen, Lidingö Yillastad, H. C. Dtmer, Uppsala, och G. MittagLeffler, Djursholm, läraren vid Stockholms högskola, numera
professorn friherre G. J. De Geer, Stockholm , saml lektorn,
numera professom E . .Jäderin, Stockholm. Kommitten berhyn cligades därjämte att, om aen så aktnde nödigt, åt sig antagå
pr\ sekreterare, vartill den 11 mars 1898 utsågs filosofie doktorn ,
mtinera professorn V. Carlheim-Gyllensköld, Stockholm. Kommittens ledamötet friherre Nordenskiöld, Rosen och Duner a'1 ~
ledo, den förstnärtmde år 1901, Rasen år 1913 och Duner år
1914. Vid 1-lm1s Mäj:t 1\onung Gustafs uppstigande på tronen
iWerHi:ttmade han ordföranMska'j)('f i kmtnnitten åt H. l\. H .
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Juonprin sen Gustaf Adolf, som den 16 november 1908 första
gången förde presidiet vid kommittens sammanträden.
Kommittens huvudsakliga arbete under år 1918 har bestått
i befordrande till trycket av kommittens sista färtligliggande
:1vhandlingar, nämligen S. JI. DI., S. III. Al., S. VII. A, S. V.,
och S. l.
Dessutom har under året följande två avhandlihgar blivit
färdigrecligerade, nämligen S. IX. A. Description topographique
dc Ja region exploree och S. IX. B. Geologie; vilka kommitten
bes lutit utgiva i en volym.
För iivrigt har kommittens stora karta över själva gradmätningsområdet i två blad blivit tryckt, vad svarttrycket ·beträffar.
Blott avhandlingen S. VI. B. om lokalattraktionerna fordrar ännu några tillägg, med anledning av att det nyligen i fullt
färdi gredigerat skick föreliggande topografiska och geo logiska
materialet Himnat flera viktiga nya uppslng, berörande just de
fysik aliska huvudresultaten av hela gradmätningsföretaget, och
Yi!ka nödvändiggöra kompletterande undersökningar över jordskorpans isostatiska jämvikt. Dessa tillägg kunna dock hilma
färdigställas i tillräckligt god tid innan tryckningen a'' denna
avdelning kan påbörjas, så att publikationen av kommittens
full ständiga arbeten kan oavbrutet fortskrida med den hastig·het
f?rh ål lanclena medgiva, dårest ick e C'kanomiska eller andra oförutseelda förhållanden Higga avgjorda hinder i vägen.
Tryckningen av kommittens fårdiga arbeten har under det
gångna året icke kunnat b edrivas m ed den hastighet som önskvärt varit, beroende dels på svårigheter av ekonomisk art, dels
därpå att vederbörande tryckeri icke velat utfåsta någon viss
tid för tryckningen.
Totalkostnaden för kommitten till och med år 1918 har
uppgått till omkring 58.000 kronor.
Gymnastikkommitten.

Genom beslut den 9 juli 1915 uppdrog Kungl. ?\faj:t åt en
kommitten att efter verkställd litredning rörande omfattningen
och arten av den undervisning i gymnastik och idrott, sofil
borde meddelas vid sådai1a läroanstalter, där lärarkrafter med
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ning. till
höoTe utbildni no· kunde beräkna s komma till använd
o
dl
t>
t>
s ungtl e
~örs!ag
och
Kungl. .Maj :t inkomm a med utlåtand e
ende omorga nisation a,· gymnas tiska centrah nshtute t samt ro .
rande ansl.:aff ande aY nya lokaler för detsam ma, dels ock an O'ående de öniga åtgärde r, som kunde finnas erforde rliga för
;illo·odo secndet av landets beho,· av högre kvalific erade lärarr
i g~mnastik och idrott, och utsåg Kungl. Maj:t till ledamö.~ er
av kommit ten dåvaran de t. f. landshö vdingen i J'{orrbotten~ l:ln ,
numera landshö vdingen i Västma nlands län \V. Murray , hlhka
ordföra nde, gymnas tiklärar en vid högre allmänn a läroverl~et i
Örebro, löjtnan ten K. F. S. Adrian , överlär aren v_id g~_mn ashsk a
centra linstitut et, majore n S. A. Draken berg, direkto ren J. S.
Edström , Västerå s, överstelöjtnan ten vid Norra skånska infan terirege mentet K. A. Genberg , profess orn vid univ~rsitet~t
eJb
.. .
· l·a J . V . Hultkra, ntz , då.Yara nde ledamo ten .av nksdag
U ppsa
lee,
Bladmg
1
Olsson
M.
.
P
n
nsägare
andra kamma re, hemma
.
Persson
S.
ren
redaktö
re,
damote n av riksdag ens andra kamma
~alun
i
et
Norrkö ping, och rektorn vid högre allmänn a lärowrk
A. A. R. E. Sundbe rg. I samma nhang dänned bemynd igade.•
chefen för ecklesia stikdep artemen tet att, på framstä llning :w
kommit tens ordföra nde, tillkalla andra sakkun niga persone r
för att i mån av behov Yid behand lingen av· särskild a frågor
deltaga i kommit tens arbeten .
Sedan Hultkra ntz avsagt sig uppdrag et att Yara ledamo t
kommit ten, utsåg Kungl. ~[aj:t genom beslut den 8 oktober
1915 i hans ställe till ledamo t profess orn vid karolin ska m r cliko-ki rurgiska institut et G. Hedren .
På därom gjorda framstä llninga r har departe mentsc hefen
tillkalla t den 2 april 1917 lärarinn an vid gymnas tiska centra linstitut et Ester Svalling att i den omfattn ing, kommit ten funn t·
nödigt, såsom sakkun nig deltaga i kommit tens arbete dels ock
den 22 maj 1918 arkitek ten hos byggna dsstyrel sen T. Grut :~!t
Yid behand lingen a\' frågan om anskaff ande av nya lokaler for
gymnas tiska centrali nstitute t såsom sakkun nig biträda kom mitten .
Genom beslut den 29 juni 1917 har Kungl. Maj :t på därom
gjord framstä llning dels entledig a t landshö vdingen Murray fdn

det honom meddel ade uppdnt g'd aa ntra ordföra nde i k ommitten , dels ock förordn at överdir ektö ren o{'h chefen för postsparban ken P. E. Lindstr öm att ,·ara kommit tens ordföra nd t: .
Såsom sekrete rare hos kommit ten h:lYa p:'t grund a,· siirs kilda , resp ekti,·e den 9 juli 19t.:i . den 2:3 septemb er 1916 O<'h
den 18 januari 1918 a,· Kungl. .\[aj:t m eddelad e förordn and t>n
tjänstgj o rt då,·aran de amanut >hsema i ec klesiast ikdepar tem en tet B . .-\. O. I~nös och G. H. Berggre n samt lrdam oten i kom mitte n Hedren .
Efter slutfört arbete har kommit t en elen 26 juli Hl18 :1 , . _
givit utlåtand e och fiirslag angt't end e omorga ni .-,; ation a,· gym nastiska centrali nstitute t och gymna stikliira rutbildn ingen gt~ 
nom uppriitt ande av en högsk ()la för f.v '> isk fos tran sa mt :I J>
g:l.encle anskaff ande av lokaler fiir en sådan högsk o la .
Sta !s verkets kostn:1 el er för kom m it ten he löp<l ·sig t i Il u m kring 63.100 kronor.
På föredra gning av ch efen för jordbru k ·departe mentet:
Sukkun niya för utredni ng anuäcn de /örliig gnin.r! till (;ijf ,·borg av en avdelni ng m1 stutens m etcnrolo gisk-hy d rogrolis i; n
anstalt.
De j~i.mlikt I\:ungl. ~Iaj:b den 1:.1 sept c· mbe r l9l8 givn <~
bemynd igande av ch efen för jordbru ksdepa rtem entet tillkall ad,,
sakkun niga för utredni ng i fråga om förliigga nd t> till Göte bnrg
uv en <Wdelning a,· staten.'> meteoro logisk-h ydrogra fi ska amLd t
hava ha !'t samman träelen i Stockho lm under tide n J 2 o ktobe r-~
novemb er. Dän·id beslöts att ut'i iinda förfrågn ingar till Pi t
fllltal sakkun niga perso ner O<' h in stitution e r angåend e' de fi) r delar ellt'r o lägenhe ter. som en förUi.ggning till Gö kborg :1v
väderle kstjänst och storm,·a rnin gar - för hela riket eller en
del dii.r:w - kunde förvii.ntas medför a för det m eteoro logi ska
och hydrog rafiska forskni ngsarbe tet oc h siirskilt fiir efft'kli, ·i- ·
teten och nyttan av viiderlekstjii.n sten och stormva rningar n a .
På denna förf61ga n utbads S\·ar fö r e den l decemb er 19 t8 .
De sakkun niga hava sedan samma nträtt i Göteborg i - 9 d t' ·
cember. varvid jiimdJ de platser besetts, ,·ilka man ans t·tt
Tidsknft i Sjöväsw det.
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tion,
Jä m p liga för en nybygg nad åt en meteor ologisk institu
a
använd
riskt
proviso
tänkas
ävenso m de lokaler , vilka kunde
för dylikt iindam<il.

XII.

Utfärd ade förfat tninga r.
Under ar HH8 hava på chefen s för sjöförs v:usde partem enden
tet fiiredra gning följand e författ ningar uWircl ats, nämlig en:
§ 8 mom.
14 .iumwr i: kungör else angåen de ändrad lydelse av
för sjö ng
aYliini
de
angåen
1915
2 i förordn ingen den '21 maj
;
fredstid
under
iktiga
rullföri ilgsbef äl och för marine ns värnpl
3
mom.
12
S
sammu dug: kungör else om ändrad lyclelsl' a'
av
i kungör elsen den· 31 decem ber 1907 angåen de antagn ing
mansk ap vid flottan s sjöman skår genom kontra kt: r/en 8 lebmpostver l;:rl
ari: kungör else angåen de bereda nde :tY anstiill ning i
angåelse
kungör
dag:
för viss person al Yid marine n; samma
Yiss
fijr
gar
jänwä
ende bereda nde ay anställ ning vid statens
Yissa
cle
person at Y id marine n; den 12 april: kungör else angfH·n
noändrin gar i instruk tionen för marinf örvaltn ingen elen 20
un
riir
tören
inspek
för
tion
instruk
dag:
\'Pmbc r 1908; SWJlfll( l
r
grunde
de
:1ngåen
else
kungör
dervatl Pnsbåt Yapnel ; d en 20 juni:
Yiss
fi.ir lillfiilli g lönerö rbiillri ng uneler :\ren 1918 och 1919 för
Yitlkor
de
person al Yiel marint:> n: snmma dag: kungör l'lse angåen
g
uch besläm melser för åtnjuta nde av tillfålli g lönefö rbättrin
den
;
n
marine
vid
at
person
Yiss
för
uneler åren 1918 och 1919
clc :wlö ~
'28 .iuni: förordn ing med särskil da fiireskr ifter ang:.len
kun dag:
samma
;
ningsfö nni\ner m. m. Yid marine n p:1 ~ 'rigsfol
aY
nde
görelse angåen de Yillkor och lwsliin meJser för åtnjuta
e
aYliini ngsförm :'tnerna enligt cle fr~111 ,ch med ar 1919 gälland
;md
stater för skepps gosst's lwlorn a i Karlsk rona och \Iarstr
"
bestäm
och
Yillkor
{tcnde
anr
m. m.: summo dag: knngör l'lst>
friln
elen
enligt
melser för åtnjuta nde av :tYlöni ngsförm ånerna
Yid
och med år 1919 gälland e stat l(ir den civila person alen
en
sjökart evt'rke t; den 1 juli: kungör else angåen de tillägg san·od
kun :'\1 skepps mätart ' för vissa förrätt ningar ; den 13 septem ber:
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28
giire lsl' om ändrad lydelse ·av §s 3 och 6 i kungii relsen den
vid
non·m lwr 1902 ang:.'tende tillsält ning av vissa läktu·L jänster
gosseskepps
för
stadga
dag:
fl ottan och kustar t illnil'l: swnma
kuns ko la: den 26 septem ber: kungiir else om vissa ändrin gar i
och
ing
görelse n den 18 juni 1915 ang:'\en de antagn ing, utbildn
r:
· pensio nering av befiil i kusl<1rtilleriets reserv; den 11 oktobe
elk ungiire lse om änd r:lcl lnlt·lsc av §§ ±, 5, 14 och 15 i kungör
ing
utlänn
vilk:l
på
,
villkor
de
sen dl'n :26 mars 1915 angaen ck
m:\ kunna tillåtas att tillriilli gt uppehå lla sig inom kustfäs tnings
lvs kyddso mråde m. m.; samniO dog: kungör else om ändrad
o;h
de lse av ~ 4 mom. 1 i förordn ingen angåen de anställ ning
elen
reserv
s
flottan
i
ren
iikarkå
marinl
vid
pensio nering av liikare
de
:28 JJoveni iwr 1902: den 27 novem ber: kungiir else angåen
melser
bestäm
med
u ppbilv ande av kungiir el sen den l± juli 1916
den
för sjöfarl en i anledn ing av mineri ngar i 1\ogru ndsrän nan:
för Hemsi·l
U decemb er: kungör else ang[len de sk~r dclsomn'\de
av vissa
ncle
pphiiva
u
om
else
kungör
er:
fästn i ng: den 10 decemb
ng
iimpni
till
i
le
lriiclanc
gens
k ungöre lser ang:\en de rekvisi tionsla
r
summr
l:
evt>rke
sjök:trl
m . m. : den 23 decemb er: instruk tion fiir
:11
1919
:'\r
dag: kungör else angaen ck tilliif!g s:lnodt •n undn
s keppsm illare för vissa förrätt ningar .
[ önigt har 1\ungl. ~laj:l rnttnl heslut oeh lltfiirclnl al lfiir
män n a fiirfa ttn i ngn, lwröran cll' marine n t.> l ler om råd l' l
s:
miirka
vilka
bland
mhet,
Ku ng l. Orlogs m:mna siillska pl'ls wrksa
er
l
Kungl. Mnj:t har uneler den ~- januar i 1918 lwslula
kiinna Finl:1ncl såsom en självst ändig och oberoe nde stal.
Seda n vid d e! möte, som u n d t> r H a n s Ma j :l Konun uens h·~
30
sö k i Kristia nia hos Hans i\laj:Ll \:onung en <l, ...\orge cle1; 28st:tls
rikenas
a
nordisk
novem ber 1917 iigcle rum mellan de tre
del
:1v
ancle
och utrikes minist rar, enighe t llppn:'\ lts om J'ullfii!j
innn der s:nn\·e rkan nwllan de trl' rikt·n:ls regt•rin g:lr förut
gt~ 
ledda arbetet för tilh·:lra t;Jgand e av dl' neutra la slatt•rn ns
Kungl.
har
slut.
krigels
efter
m e~1samma intress en '' id l'ller
aY tre
1\IaJ:t den 22 januar i 1918 besluta t tillsätt a en kommi lle
ta rlamcn
inlrrpa
Per soner. Yarav en lillhiirm 1de den svensk a
i
det
ta
risk n gruppt>n. med uppgif t at1 unders lika och bcarlw
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:;adant as:,t•t•nde fiire ligganclt> materiaL hommitten ~kulk iig .~
att samarbeta med ck mots\·arand e kommitteer , :,om kundt'
Yarda tillsatta i Danmark och :\orge. än·nsom att till ministern
för ulrike:, iirendena inkomma med clt> utredningar nch de fiir slag, Yarti ll des:, arbeten kundl' fiiranll'da.
Genom bes lut samma dag Ilar I\:ungl. \laj:t utse\\ trl:' ]Wrsoner atl Yara ledamöter :tY if61gaYaran ck kommitk.
De tre skandiuaYis ka kommitteer na haYa med anled11in .~
h~iraY utarhdat ett gemensamt försing ri')rancle Yissn fn1gor lw \räffancle en in tern:ltimwll org:lni'>:ttion till förebyggane k a'
krig.
Sasom forhiiltning pa de uneler 1911) och 1911 aYh:-l lln:l
ministermö tena i 1\:öpenhamn . 1\:ristiania och Stockholm ha,-:1
:,,·enska. dnnska och norska stab- och utrikesmini strarna sam manträtt i b:i')lwnlwmn elen 2G--28 juni 1918 fiir fortsatt ö,·erliiggning om sadana fragor. som undn krigt:'t Yisa\ ,.,ig· Y:lra :w
gemensamt intresse för de \re liindenw.
Pit gin·n ankdn ing har Eungl. \[a_j:t clt>n 21 ll0\'l'l111ler
J918 lwslul:lt ckls i princip utt:ila sin :lnslutni11~ till tankt'll all
SYerigl' skulle jiimte Danmark och :..-or~e genom en hii.twän delse till de krigför:1nck makll'rna söka erhålla riit\ till deltagande i cn inll'rnatimw ll råclpliiglling om uppriittande ;lY ett
nationl'rnas förbund dtJls ock uppdraga al de för behandling· av
Yissa i sambaud med det bli\·ande fr e clsslutd s\~wncle fragor
utseelda dell'gerncle all i s:1111racl med motsYarancl e danska och
norska delcgl'racle upplaga ifragayar:lllc le ärenclL' till behandlin;..: .
Genom nacligt heslut cil'n 3 clt·cemlwr 1918 har därefter mini stern för utrikes ärenclcm1 bemyndigat s att till franska rqmbli kens regering :tYlata t'll fram;-,\iillnin g i ämnet p~i gnmd\·al e n
av ett ay de delegerade utarbetat förslag . Liknande framställ ning gjordes samtidigt aY danska och norska r egeringarna .
Sedan på sin tid .-\lanclshefu lkningeu genom ;-,ina ombu d
hänviint sig till Fi1renta Staternas president samt Frankrik e-, .
Italiens o<:h Storbritann iens reg(•ringnr i s yfte ntt fa frågan om
iigruppens framtida ;-,tii.llning ;n·gjord i enliftlwt med b e folk ningens i\:dapllagda \·ilja. har sve nska rege riage n i anknytnin~
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ti ll de1111a hänYii11clnin g ge11nm minislf'rn i Ht'isingfors till Finlanels regering framfi',rt ~in iinska11. all fr:1gan om .-i..Jandsögru ppcll~ framlida ~tiillni11g m:1tte undnstiillas folkomriistn ing på
iigrnppen under lwtn·gganclc former oc-h med fiirbindancle kraft
tiir SH•rige och Finland .
P a fiiredragn i11g :l Y ciwl"t•ll !'ii r .i u st i tieclepnrkm cnlel:
rll'n '2 Of~ti!: lag mt'cl bestiimmels er om sjiifyncl; den 2fi
'lfJI'il: l:~g om förfoga11cle iinT Yiss egenclrl!n unckr utomordent liga. :n· krig fiir:lll leclcl:l fiirh:1lhlllcle n: den 80 OfJti!: lag anga,·nde l'mhall tilliimp11ing aY lagen den 28 nwrs 1917 om förbud
i ,- i s~a f:lll mot iiYerlrllelsc a,· fartyg el ler nnclel cliil·i el ler upplatt'lse :1\- fartyg, sa ock mol fiirYi"irY aY aktil· i aktiebo lag, som
iiger ra rt:>g ellt>r n n de l d ii r i : swnnw dog: lag angåt>ndc fortsatt
l illiimpning :1\· !:~gen den 28 mars 1917 om förbud i Yissa fall
m ot furhka!Tnnd e aY gods med s\·enskl fartyg mellan utrikes
<.r· ter: den 16 moj: lag om ~inclracl lydl'lse a\· 166 ~ i strafflagen
fiir krigsm:~kte11 elen 2:1 oktober 191-J-: elen 24 nwj: lag angående
iindr ing i ,-issa delar :lY strafflagen fiir krigsmakten ; den 14
juni: lag· om iilldracl lYdl'lse :lY 3:3 ~ i lagen om krigsdomsto lar
uch riittega11gen cliirstiicles dl'n 2:) oktober 191-±: den 20 juni:
fag om fi.,rblld i Yissa fall mot fortskalbnd e :1\- gods med sYenskt
fartyg mellan swnsk och ulrikl'S orl; den 8 jebruari: kungiirebc med lwstiimmanc lt' . atl SYea ingt>njiirkar s fiistningsing enjiirkompani ~amf fortifikation sbefiiJhaYar cn a \ 'axholms fästning med under hans befi-il staende persona l skola lYda uncln
regenwntsk rigsrätten Yid Yaxholms kustartillerir t>gemente · elen

26 OfJril : förordning med närmare bestiimmcls er fi\r \'erksl~llig
het :w lagen ci(Jn 26 april 1918 om förfogande öwr viss egendom
under utomorcknll ig:l. a,- krig fiiranledda fiirhållande n; den .'JO
rrpri{; fi'm_H ·dning om fortsall tillämpning aY förordninge n den
17 april 1916 ang:'wnd e vissa utfästelser rörande införsel och utförsel aY Yaror m. ri1.: samma dov: förordning om fortsatt tilllämpning a,· förordninge n den 28 mars 1911 angående förbud
i vissa fall mot överlåtelse a,· fartyg eller andel däri eller upplåtelst' a Y fartyg. ~:\ oc-k mot förvärY aY aktier i aktiebolag, som
agt' r fartyg PllPr :mdPI däri: samma dag: fiirorclning om fortsalt
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til lämpnin" a\· fiirord ningen dcn 28 mars 191 i angac ndt• fi'lrbud i viss~ fa ll mot forts\~affnnde av gods med svenskt fa rt yg
mellan utrikcs orter m. m.: samma dug: kungiirt>lse angae ndc
\·is sa undantag från gällande förbud mot bortskaffande a v gods
med ,;\·enskt fartyg mc ll an utrikc~ orter: den 14 juni: kungi·l rdse ,mgaende ändring i vissa dt~lar av instruktiont-n för krigsdomare. auditiirer och krigsfiskalf'r den 23 juli 1915; il en '20
_i uni: t"iirordning a ngåe nde förhud i vissa fall mot fortska fLtn cle
av gccb med sn·nskt fartyg nwllan svensk och utrikes or t ; de11
'26 juli: kungiirelse om upphii\"ande a\· bcstämmelserna i kun görelsen elen 25 juli 1916 angfwnde vissa undantag t"ra n giillandt• li\rbud mot fortskaffandt• av gods med wen~kl fartyg
mellan utrikc:, orter.
Pa fiin·clragning a Y chefen fiir lantfiirsYarsdepartemetlld :
Den 16 j"ebnuu:i: kungörelse om ändrad lydelst> av § 3 i
l"iirorcln in gPn elen 10 jun i 1912 anghende tillämpn ing <IV förorclnino·('ll den l '·1uni 1912 om understöd i vissa fall i1l värnp lik t>
tigs h ustru och b~1 rr1 l fami ljeunderstöcl ) ; den ?3 ielmwri: lag
<lngac n de tillstand att i od1 fiir "iss tjiinstgiiring utom landeh
g6inser aJwiinda Yärnpliktiga. tillhörande heYäringens först,•
uppbad: den 8 mnrs: kungiirebe om ändrad lydebe nv §§ 4 och
;) i kungiirelsen den 21 januari 1916 angående uppskov med
o ch fri k:tllelse fra n i nsUillelse till l.iii nstgöring Yid m obi lisering
tiir Yissa Yiirnpliktig<l: elen '?4 ma_i: lag om iindrad lyde lse "'
12 mom. 1 i Yiirnp liktslagen den l i seplemhei· 1914 ,
~ 10 och
förordning och iindracl lydt'lse i1Y ~ -t i förordn i ngen den iH
cleccmber 1\)1:) angående rikels indelning i omradt'll för värnpliktiga:, i11skriYning sam t om Yal aY h:d<tmi\ter i inskrivniJtg;, niimn,ckr oc h i nskri~·ning~n·\· i~ioner m. m .: fii rordning om än drad h·dl'lse nY förord n ingt'n d t' !l :H clecem!Jer 19 t -t a ngåcnd··
inskriYn ing och redoYi,.,ning a\· \·iirnpliktiga snmt deras tjäns lgonng m. m. (inskriYningsfii J ordning l : den 14- juni: lag om
iindr:tcl lydehe a\· Yissa paragrafer i Yii.mpliktslagen den 17
'-.epkmlwr 191-!: den ?8 }uni: kungiirebe ang{tende hii_jning fö•
ar 1918 a\· c•r;,}1ttning. ~om utg{tr jiimlikt w\diga fiirordninge H
elen .18 juni 1909 om t·rsiittning i anledning :1Y kroppsskad ~•.

s

å drage n •mder militärtjänstgöring: kungöre lse a ngi1ende unde rs töd i vissa fa ll å t såd an värn p liktigs familj, som full gör tjänst t illäo·_,.
ano·åencle till fii lliot
g·örin g till rik ets försvar: k u nl!örelse
M
v
till de understödsbelopp, som utåg jämlikt § 2 i förordningen
d en l juni 1912 om understöd i vissa fall åt värnp liktigs hustru
och ba rn (familjcunderstöd ). sådan nämnda paragraf lyder
enlig t k ungö relsen den 17 srptember 1914; den 30 f uli: kungörelse angaende hämtning av vämpliktiga, som uteblivit fran
tj än stgöring. m. m. (hämtningskungörelse ) ; den 26 september:
kungö re lse om ändrad lyde lse a'" §~ 4 och 5 i kuligöreisen den
21 jan u a r i 1916 angående uppsko Y med och frikalle lsf' fra n
instä ll e lse ti ll lj~instgöring Yid mobili~ering för vissa värnpliktiga: den '?:3 oktober: förordning <111gående inskrivning och rl' d ovisning aY v~impliktiga samt deras tjänstgöring m. m. (inskri\·n ingsförorclning) : den 13 december: reglemente fiir garnisonssj ukhuset i Stockholm: knngiirelse angåendc gäldande :t\'
k ostn aderna för sjukYård m . m. Yid garnisonssjukhuset i Stockholm : den '23 december: lag angl\ende tillägg till § 27 mom . .J.
värn p liktslagen den 17 september HH-l: den 31 december: förordning om landstormen llandstonnsfiirordning); förordning
a ngåe nde rikets indelning i omr~-tclen för Yärnpliktigas inskl-iY ning samt om nll aY ledamöter i inskriYningsnämnder och tnskri\"ll i ngsre,·isioner m. m.
På föredragning ay chefen fiir finansdepartemt>ntd:
Den 5 j"ebi'uari: kung-ört>lst> ang{tende utbetalandt• a\· försk orit å krigstidstillägg fiir år 1918 at befattningshavare i staten,
kri<>stidstillän·n
tjän s t : den '2'2 mors: kungörelse ang·ående
t'lt"' och
.
b
u
kri gs ti clsh j ~ilp under år 1918 at befattningshavare i <;talen~
tjän st: s(lmma dag: kungörelse angaende krigstidstillägg UIJde·r
å r 1918 at f. d . befattningshaYare i stalens tjänst ; sammu dau:
kttngörelse a ngående krigstidstillägg uneler år 1918 åt pen;,ionsberä tt igade iinkor och barn t>fter befattningshavare i staten ;,
tjii. ti st: samma dag: kungöre lse angående krigstidstilläg-g under
å r 19t8 at pensionernde båtsmän och marinsoldater samt Vad sten a krigsmanshuskassas understödstagare ; den 3 decemh er :
kungörelse angående ext1·a krigstidst.i llägg för senan' halvåret
L)

l_

~o
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i talens tjänst: swnma dag: kun ~örd~ e ungaend e extra krigstids tillägg för senare halYåret 1918
:11 f. d. befat!Jli ngshavar e i statens tjänst ; samma dag: kungii rl'lse a n gående e xtra krigstids tillägg för senare halY::iret 1918
a t pcn:,ion~berättigad e änkor och barn efter b e fattnings havare
i :,latens tjänst: samma dag : kungörel se angåend e extra krigs tidstilläg g för sena re haharet 1918 ål pensi onerade båtsmän och
marinsol dater sn mt \ ' ad slena krigsma nshuska ssas uncl e rstöd~ 
laga re: S(l/JliJJ{[ dag: k ungi}rels e ang:lend e extra gratifika tion i
i
,·is~a fa!l till ~<~ dana befattnin gshnvnre i statens tF1nst, Yi lka
ktigs
extra
a\·
e
d
alnjulan
i
mmit
o
k
e
ick
-in niimnda egenskap
lidstilliig g pJler e xtra kri gstidshjä lp för senare halYåre t 1918 ;
den '23 decembe r: kungöre be angåend e utbetala nde a\' förskott.
;1 krigstids tillägg för :\r 1919 åt befattnin gshaYar e i statens
tjiinst: den ?2 mars: kungöre lse angåend e ändrad lYdels e av
in ~ l kungörel sen den l() februari 1915 angåend e skeppnin g
:
moj
3
den
gods:
t
förbjude
r ik es orter emellan aY till ut försel
lw
,·iss:1
frän
g
k ung6rels e angåend e rätt alt medgiva undanta
s lii mm elser i fö rordning en den 12 juli 190/ angaend e de slag
a \· pappeL b läck skrivma skin- och shimpe lfärgcr, som m å till
ng
,· i s~ a off entliga h a ndlingar anviinda s: elen ?!{ moj: förordni
gen
nin
förord
i
2-1
S
h
oc
l
o m ändrad lydelse av S 22 mom.
den 29 mars 1912 a ngående befäl :i svens ka handelsf artyg m. m. ;
,-;rrmnw dog: kungiir t>lse angåend e lindring ar för Yisst flottan s
manskap i gällande fo rdringar för avläggan de av stvrmans examen oeh erhållan de av styrmans breY ; den 22 juli: föro·r dnin g
med föreskrif ter angäend e fartygs bemanni ng Yid fart i Yissa
farva tten ; den 1!~ augusti: förordni ng om Yi ssa änchinga r i fiir ·ordninge n d en 31 decembe r 1917 angåend e läkarinty g för sjöfolk ; sammn darr kungöre lse angåend e ändrad lydelse a,· S l
i kungörel sen den l() februari 1915 angåend e skeppnin g inrikes
m1er em ellan av till utfi.il'se l förbjude t gods; den 23 mlfjllsli:
kungörel se med v issa bestämm eJser fö r k o ntroll a efterle nHlden
a v förordni n gen den 20 juni 1918 angaend e förbud i vissa fall
mol fortskaff and e av gods med sven skt fartyg mellan svensk
o<.:h utrikes ort~ den 11 oktober: kungörel se :mgå ende ändrad
1918 al

bl'laltning~haY<Hl'
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lydelst• a,· ::? :21 i förord nin gt• n den 13 juli 1911 ang·aencl e sjönlan &hnst•n i rikd sam t sjöfolk:, p~'t- och avmönst 1ing 111 . m .:
dm '2'2 novembe r: kungtire lsc angaend e tiden för ikraflträ dan dd ; t\' ,·i~sa beslämm elser i förordni ngen den 29 mars 1912
;mgat> ncle befäl a SYen ska h n ndel sfa rt~·g m. m .: den 31 decemba: knngiirelse om rätt l'iir kommer skollegiu m alt i utsträ ckt
o mfattnin g m e ddela eftergift från föres krifterna i 85 § 1 mom.
i l'örordni nge n el en 23 d ecemb e r 1915 (n :r .) 14 1 anga e nde f a r fvgs b~·ggnacl och utrustn in g.

ARVID FAXE
Navalhy gienens målsma n under Kungl. Örlogsflottans sista storhets tid.
A,. ledamote n Gu n n nr .\ 'i/so rl.

Sjuttonlm ndratall' l s kiinkt e fosterJan det taliika hikare Yil · ka~ namn pa grund :1\' framslåe nde egenskap er och fnl~tbä
rande arbefe i ,·ete nsJ, ape ns tjiinst ii ras av efle rYiirldt"n . · Bland
cl<itida t'öregang smiin in om liik:li'Y etc nskapcn s o lika om råden
lillhördt~ alskilliga under liingre e ller k ur tare tid a v s itt liY
l'lo.llan i egenskap a,· . som del da h e tte. expediti on~ - ell e r amira liteh medi ci. Ör logsflotta n blomstra de Yid slut e t aY ni1mncla
arhundr ade ~asom k:mskt• aldrig tillförellt ' oc h att elen Yid s ig
hand dugande Jäk arkrafte r. iir knappas t ägnat Yiicka förY:'tning. Bland liikarnam n. ~om vunnit plats i dess annaler Yill
jag här endas! nämna: Lindesto lfJe , Boy. Linne. Brauner skjöld
och Gersdorf f.
D e n för sjiivapne t sii regn a h~ilso - oc h sjukYård en had e
emt> llerti d också vid de nna tid en mycket fmm~lående repre -
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sentant uti fiirste amiralitets medicu ;, i Karlskrona assessorn
J\rvid Fa.r e. vilk en i a vsee nd P a vidsynt uppfattning av hygiene ns betydelse för flottan i många avseenden stod nutid en
synne rligen nära . Bland de efterlämnade arbeten, uti vilka
Faxe nedlagt sin a navalhygiPnisk a tankar oc h erfarenheter
märkas sär skilt: A.flwndling om hushållningen lil siös i afseende på hälsons bevarande Iii 1\.onol. Ortags-Flottan s liens/ .
en bok om 200 sidor. tryckt i Karlskrona 1782 samt :Hinn esbok för ske pps- läkare om deras sl.: yldigheter på Kong!. Sven sku
Orlogs-Flottnn om 8:1 s idor oc h try(·kt i S tockh olm 1785. Uti
nä mnda arbeten möter m<lll o upphörli gen synp unkter, som
;,edermcra betrMfand e örlogsflottorna nmnit stadfiiste lse såsom
hälsovardpns grundlägga nde principer. Arvid Faxes insats i
navalh ygie nen synes mig därför viii vä rd att fram läggas fiir
n\ r, i avs et>nclP ~l den dt rt eget land rörande medicinskt hi!->to riska fo1·skningen allt mera intresserade tid.
Enligt Sncl.:/en 1 ) q,ro Fu.rcs levnadsomstän digh eter i korthd följande.

Amid Fa.re fiiddcs a S kalwrsjö priistgard i Slduw den l
seplembe1· 173:'3. Förä ldrarne voro kyrkoherden vV ilh elm Fnx t·
c-c h han s hustru Anna Christi na i\[iiller, dottn till profes:-,or
Arvid "Y[öller i Lund. Enligt datidens sed inskrevs den ungt•
:\.rvid st>dnn 1741. el. "· s. \·id blott 8 ars å lder. såso m akad e
rnisk m edborgare i Lund. l753 disputeradE' han förs ta gå nge11
pro exercitio:, De varieta>te renwdiurum solarium. Ärt'l därp a
fiiretog ha n e n utrikes resa till Frankfurt an der Oder och
Rerlin. l sistnämnda stad \·ann han år 1756 anstä llnin g vid
krigsmakten i egens ka p a\· medi c us Yid Kungl. preussiska hov stnten , som d{t gick i fä lt. Fax e bevistade sj u åriga kri gets hiirjan. fälttaget i Sachst'll och Schlesien och var med i slaget \·i d
L(>bositz. der Fredrik den store Yann eil dyrköpt seger. Till!i k a med en del a ndra 1andsmä n anbefa Il des han eme llert id
a\. svens ke rninistem i Berlin att lämn a den p reussiska tjänste11
fi ir fosterlandets . Han åt ervände till d(•t sydsvenska universi tetet, a \·ladl:' , medicint:·-licenti<l tförhöreb- och anställdes onwdelba rt däreft!:'r såsom anatomie pro-,ektor.
')

Sveriges Läkare Historia II.
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Nästa å r - 1757 - se vi Faxc första gången beträda den
bana, vilken han SPelermera sku ll e iigna sina b~ista krafter .
Han tjän stgjorde niimligen då som ex peditionsm edicus vid flot tan. Efter att de tva fiiljandc [uen hava innehaft samma s l ag~
tjän st ombo rd avlodt> Fa.re år l7ö9 under E b crhurd R osenblad
disputationspr ovet för den medicinska grade n : >> De empyemati~
feli ci per metastasin curatione». Å r et därpå promoverades ha n
till m edie in a- doctor. 1761 var han åter ute som expcdition!-1Ib ero··
mediCLI"> a den Pskader. vilken b land annat deltoo·
t'l')
h i C•,
belägring. l\ästa ar uts ågs Faxe till medlem a\· Co ll egium
medicun1 oc h ~ ! adsphy~ i cus i Väst<'rvik: Härifran befordrade~
han 177-! till andre och 1779 till förste amiralitetsnwd icus i
hart skro na '>a mt tj iinstgjo rdp sist nämnda ar dessutom såsom
läkare a den flotta. '-l o m k ryssade i Oste rsjiin oc h l\ ordsjö n.
Ar 1780 erhöll Fru·e assessors namn. IwdPr o('h \·ärdigh et.
Hans verk sa mi w t \·ar ~edPrnwra ä n da till lw n~ di id för lag-d till
Karlsknm a. \·an•st han om h~i l so- och sjukvå rden inlade, stora
f6rtj iinster. l.' ndn den hiirjande re kuiTt•ns- och tyfusepidemi en 1788- 90 gjo r de h:1n » beshindi g tjänst vid hospitalerne , .
oaktat han recla11 företedde symptom a\' elen ' stenpas<;ion >, .
som 1793 sk ulle liigga honom i graven. Yid den "!ora hrnnd!:'n
i Karlskro n:·l 17 89 hadt> han dessutom oly(' kan att förlora all
sin ege nd om . Fu.re var ledamot av I\: un g l. \ -dens kap:-,akadt>mien oc h Fys iogr:lfi s ka .,iillskapel i L und s:1mt l\:u1Hd. P~Itri n,
tisk a sällskapet.
Gift med l.'lrika Christina l:haun . .~o m a\"led .f ar tidigare.
hade Fa.re med henne .J. sönt>r oc h :3 diittrar. bland vilka fii rstnämnd e en. rart .-4ruid. triidde i fadnns rotspar o~· h slutadt'
som önrfiiltläkare vi d Kung·!. Orlogsflo!tan.
Redm1 av mottot a arlwtt'l om hushallningPII till sjii;,.framg fu· vi l k en \·i k t F ru·e lade vid hiilson\rclt>Il om bord. Han
had e härtill \·alt ett citat a\· Mnrherr: ,, Duplex est uni versa·
medi c im-e scopus. \·itam sa nam eon"en·are. aegr:1m in pristinam
salubritale m restitu ere ». Beva randt't av <'Il god hiilsa siitte:,
i första rummet. under det dens::unma, aterstii!landt• Yid irå kad
sjukelom ko mm e r först i det andra .
J\.
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En hlicl<. pa innehalbfiiJieckningt•n i 1w::.snicimnda ~trbell'
\ -i,<H. a tt boli.em i första kapikl. eller som de kallas ,, styck en »,
]lt•riira rent allmiint hygi e-niska synp unkll'r ~:1som anYiinandet
<: ch relnyteringsma terial e!. sjöfolke ts utbildning. arbete _och
\ akthallning, klimat och luft till sjöss. beklädnad oc h pronan tering. Förs l i 8 :de sty cket be ha n dias )) sjösjukeloma rna >> men
LLr :-:ynpunlden aY >> huru deras uthredande om skeppsbord
förekumnws · . Slutligen inneballer boken en redogörelse för
datida sjuli.fnrtyg och för utlämhkn sjömakkrs ~pisordningar .
ro.rc disponerar så lunda iimn et p~1 i huYudsak samma sätt.
, m man är \·an miit:1 i nutida naYalhygieniska h~uHlbiic.1zer.
0
Fiirsla she kel ~~'" h u sl1:1 Il ni n gen t i Il sjöss in ledes med föl .ian ck ord : ,, j)e niidYänclignsle delar :1f ett Sjökrigs lY ckelig<l
utförande är att patänka och i riittan tid afhöja de o m s tändi glwter. som kunna Yärcka pa \lanskapels hiilsa och hos dem
uppv~icka ödande sjukclomnr . Pa sidan i) ".iiger han Yidare:
Del är d~irfiire icke nog. al en Bcfiilhafy:ue til siös är en bc \·andrad sjöman och kan mi.Jt:"l -,in Fiendt' med lika så stor
li.lr~icktighel som tappnhel. H~ms omsorg för sitt manskap-;
con'<ervation ii r Ii k a sa :mgeli:igen ch' l a f hans hem öd n n el e, som
allt det iivriga. t y sak n as d t> t sena re. gagnar det f(')J'J'a till intet»·
Bada dessa t · it~1t innelu\lla :-,anningar. som torde sl:'l f'ör alla
tider. En verklig mwalhygieniker ställer sin sakk unskap be trii!Tande personalen till förfogande redan fnl.n rekrvtens försh1
an::.li~llning. Frr.rc biirja r o c k så redogörelsen fiir i fr:tga Y aran de
förhållanden med en diskussion ang~1t'ncle kroppslwskaffenlw !en hos rekrvternn. Han fäster sig cme lll'rtid hiir ej enelast
\·id de rent ~"omatiskn egenskaperna. utan framballer ock~a
J wtvdt>lsen n v det moraliska elemt'n trt.
I cleltn sa m man hang
'J p~n1 wrar han sig mol elen dåtida OSt'clen att h ·inga missnöjd''
och förbrytare till krigstjänst vid flottan. l avseende å olik<~
ht>fo lkningsdelars lämpli ght't för sjömansyrket fäller Faxc etl
gott ord för hunl(lsaklig rekrytering från kustoderna . stycket
<1'111 sjöfolkets anYän-ande :wslutas med följande anmani ng alt
icke alltid hämta lärost~·cken fran utlänningen. ty Y::trl och et1
Fokkslag har iiYen i demw d(>]pn ~ina inrättningar. si n sed
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och . sitt hyune. Det gar an i En1;·el:Jnd al med stryk ncll
slängar till skapa båtsmiin pa gatan. som iintii. skryta af siil
frihet och så snart de komma pä skeppet tro sig vara född P
pa sjiin: mPn dt>t torde icke lyckas för andra nationer », vartill
fogas ett citat ur den fran Yar medeltid beY:uade s. k. Konung-a.
och Hlifclinga styrelsen. 7 :e Floekt•u: En Or logs \{an skal haf1·a
mycken h og oc ll stadigt hicrta. brett bri'>st och härder (skuldror), hålla ha h och hufnid riitt. h:d\·a god hörsel, lefvandl'
ögon och rask uppsyn. stora händer och harda knotar, sto,ra
ben och lemmar. ~tora och harda ~cnor. hardt kiött och litl:'l.
ty den som har mwkd flösk , han fi"irmar ej mycket arbeb.
Han m{Iste Yara tålig. Yan att slit:! onctt och ändock åtn6i _j <t~
med liten och allmi"innings föd~1. Han skall ej akta att ligg·a
hlötl. icke Yara q1·insk. utan tiira ~c maunablod: men framför
allt skall han iiga bmstl·n at värja <:.ig sil· lf och slå andra
De rekryter. som uppfyllde dl's:o,a fordring<~r. voro säkerligen
minst lika bra som de, 1·ilka anställa~ i enlighet med v~il.rt
nutida besiktningsrt:•glcmenlt>.
'
Huru sa be,.,katfadl' iim 1wn dana~lt•s till dugligt sjöfolk .
därom liimnar Fct:re lwskl'cl i tr<>d.it' kapitlet aY boken . A\·en
här h donar han först det moral is k <t t' 1\>nwntl't sägande att
>> elen första liira . ~om t•n Rl'n·ute tilldelas >. hiir ~an~ >> att ho'
honom uppviic k a en tillbörlig omta n c kl' !'ii r sitt eget bii~ta .
En sund sjiil tri1es emellertid enda;,t i e n ~und kropp , vilket
?iYrr Fa.rc anledn in g papeka. att rekryten bör »dageligen
arhinclras om sin kropps sköbel. at stiindigt hålla sig ~nyg{-:
och ren, ·at ofta iimsa rt:nl linnet. at halla kliide r och annat
i_ ordning samt aldl'les afliigga de hem~eder. som vid kroppen;,
bilbörli ga pliigning biifYit försummade , . Lidigt övertygad o m
kalla bads hälsostärkand e och härdandt> egenskaper samt d e ras
betydelse fiir renligheten, bryter Fox e en lan~ mot de ogrundade förd omar. som den tide n <:.ynas haYa v:uit rådande till
men för kallbadets allmiitmare a n vänd u in g. För bruk till :, iö'>.'
angiver han en konstruktion till duschbad, s;i. inrättad, att .,:attnet från en med stril försedd bt>httllare genom en lucka i ö vre
däcket pasläpptes övt>r de badande. Simidrotten låg Faxe lika -
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ledes mycket om hjärta!. Han bl'tonar dess synnerliga bety delse ej blott såsom kroppsövning utan än•n i avseende å l h räddning. »Det är oslricligl» , yttrar han , »at simma bör räkn:ls
ibland de övningar, som i sVll!H'rlll't för en siöman tillförer d es~
kropp oräkneliga förmaner. iiwnsom del är en säker liflwrg ning, vid flere olycksh iindelser, gifvcr mod uti siöfaror, al ic-1;_ ,,
öfv~rgifva sig :1t ödet samt d:1 m:m eljest i siödrabbning, ellt'r
andra händelser af e lcl sY:\cla, skulll' brinna, flyga i luften , ('lll'r
si u n k a , kan man doc k genom sim m ande stundom rädda lifvet ' .
A1koholens skadliga Yerkni ng m· på folkhälsa n v oro p fl
Fa.r cs tid enelast ofullstiindigl l;.iinda och ett tämligen omåttligt
njutande av starka drvcker var cliirfiir allmänt. Varm nykler lwtsYiin tai::J.r Faxe hiirL·mol och anbefaller, att »en nyss an Yiirfcl, hiir genom förmaningar eller linddgare straff, niut a full
i ih·crl~· gelse, huru högst skad eligt det i framtiden blifwr, om
han låte r slik vana hos sig laga iifverhanden , ln-ilken fiir dii r f va r både kropps - oc h sinn ess t~r rka >> .
..S.lutJi n..~en rekommenderar Fn.rc ständigt Me rkommande
idrottsövningar såsonl befrämjande goda kroppskrafter och dl
gott hiilsotillstånd. Han uttalar sig för å teruppliYandc :w forn Iielens bruk med fiir tiiYian om utsatta belöningar inrättad e
riinnarb;\llOr. Med blicken iippPn för vikten aY :1tt hålla h csiillning:inw i stiinclig lriining avslutar han styckl'l om rekryt utbildningen med följandt· ord : , Det svnes vara mycket natur ligt, at 0111 en ung Recrull' skall blih-a nyttig fi ir Riket, bör han
lii ra cle styckl'll. som skola utgiöra dess tjänst, ln-ilket icke
kan ske ulan kroppens synnerliga besYiir och arbel ·; om han
da uti delta arbete ic ke stiindigl underhålles , så följl at lwarj e
g·:'lng han skall :"t terhämta sin förra underYisning, ·, •lir det en
~my , , x.ling, ty kroppen förlorar emellan lwarj t gång sin
fön·ii.rh·ade förmögenhet , genom det alllan sys~·dosiiller sig me d
annal arbete, som icke tillhiircr tjensle11 , .
Nästa stycke, del fjiirde , iignas at arbetes Hygien -- - »Om
siöfulkl'ls arbete och Yackthållning >>. l a Yseencl e på vaktgö "
ringen pa postställena i land i Karlskrona framhåll er Faxc
först. att densamma pfl grund av eld h ilrda klimat('t därstädes
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ä r för hiilsan krävande samt att ingen borde kommenderas därtill som t'.i fiirst vant sig vid Karlskrona-klimate t. Därjämte
borde posterna den kallare årstiden till förekommande av för l• ylningssjukdomar vara ej blott väl klädda utan även nyktra.
Hiirefter fii ljer en utredning angående vaktgöringen ombord. H:tmnY:lklen gjordes på 3 kvarter. Vad beträffar sjövakten , som ursprungligen varit delad på 2 kvarter, så fäster
Fa:rc. liksom på senare tider blivit framhållet, uppmärksamht'l en Yid del ringa tillfälle till sömn, som denna fördelning
mecl ga ,. :H fartygsbesättningen . Då varje vakt inbegrep 4 tim mar, gjorde sålunda var man tjänst på däck halva dygnet. Förfångnin gn rna iigdc såsom nu rum var fjärd e linune räknat från
Id. 12 m . el . elle r m. n. Huru mycket var vakt fick sm·a .
fram går :l\· följande. Om man exempelvis utgår från att styrbords Ya Id var fri första vakten 8- 12 e. m. , kom den ej till
kojs förrän tidigast 9 :J 10 e. m., för alt redan efte r :1 :·l 2
limmars sömn purras för hundvakten 12- 4- f. m. Efter denna
Ya kts slut l;:unde styrbo rdsvaklen sova , men ej liingre ~in till
6 f. m. , clä allmiin utpurrning ägde rum. Slyrbordsvakten fick
s:'\ lun da blott 2 limmars sömn efter lwndvakten och på hela
na tten endast 4 :1 5 timmars siimn i två omgångar :l\·brutna
av sistniimnda vakt. Babords ,-akt åter, som samma dygn
gjor le fiirsta vaklen 8- 12 e. 111. och dagvaklen -~ -8 f. m.
fi ck sO\·a hundvaktens 4 timmar. men i ett striiek. På ett
sPgel f a r ty g blevo emellertid dessa korta siimnslundn ej s~i lian
avbrutna genom att vid mera ma k t på ligg;mde maniiYra r också
!"ria Yaklen bEtses på dii c k. Fa:rc framhåller med riitta . huru som sömnbrislen måste leda till trötthel och olust s:tml dispo nera för sjukdomar.
Efter den engelske upptiicktsrcs nnden Cooks föredöme
hade man emellertid redan vid denna lid , enligt vad Fo:re m eddelar, in om den svenska iirlogsflotlan övergått till indelning av
Lu·tygsbesättnin garna till vaktgöring på 3 kvarter. Hiirigcnom
kom pä v:.u man end:.1sl 8 timmars vakt om elygnet i stället
för 12 och var tredje natt fick han soya 6-8 timmar. »Förenämnda nytliga inrättning >> . siiger Fa;r·e. »blir icke nnses SOJl1
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nagon i'•l'wrflödig ~örgfä lligh et. t~- det är ostridigt t'll ~lllg l·
liigen Llh·iig til sam skapets COllServation 'och \'älmaendl' " .
[ detta kapitel inhämtar man fiir ön-igt, att den . fordomtima härskande seden >> att med hugg oc.h s lag lära ~ina under haJvande 's _jÖlll ~l iJ SVetenskape n >> 'rrclan j)~l han s tid ansags Val'; l
bortlagd.
Det femte stycket a,· hushaltning en till sjiiss handlar Om
C!imat. Luft och Yiiderlek pa Sjön ». Fangl•n i clatideih upp fattning · ~111gaf>nde hudutdunstn ingen s betydelse fö r och lu ft beskaffenhe tens mer eller mindre mei1liga inverkan på hiihan .
tillskriH'r Fa:re även smiiiTe· f'iirändringa r hos fartygslufte n rn
överdriven vikt i avseende a framkalland et av sjukdomar. Han
gar av denna anledni1ig noga in p~\ de tillfällen till luftfiirskäm ning, som ypp:i sig ombord i fartyg. En ·utredning a,- luft kuben pE'r man <l s-keppet , \\'asi1 » som Fnrc i detta samman hang iive1iledes förebiger . är av stort intres~e. Han söker därvi d
ocksa en li gt d:\tida uppfattning utreda wntilations behowt fi'•r
sagda · fartyg·. Oaktat undersiiknin gc-n företogs i E'nliglwt me d
~mdra . iin nu erkiinda . fiirutsiitti1in gar. toi·de dock F'a.rcs lll'räkning vittna om l'l1 för hans tid ml'r iin vanlig framsynthet .
Det av Fa.rc valda l'xemplet. skeppet " \\ 'a~a ,. om 60 k ~l
noncr o<":h 56-! mans bcs~i.ttning miittc brutto 89.366 khf. Fii r
inredning. kanoner och andra impediment a gör han ett avdra:-:
motsnuand e 50 o/c . ,·arefter åter st:l.r ett utr~· mmt• aY -!-!.68: i
kbf. Fördelas denna luftm ängd p:l. tviinne fria vakter. me d
avdrag för befäl och underbefiil utgiir~mcle "::: av besättninge n
dlcr :132 man. så uppgar luftkuben per 1i1an till 13-! khf. =
:3,,, kbni. trtrymmet ~l Skl'P!Wt \\'asa \·ar sfllund;l fiir lwsiitt
ningl'n ungefär detsamma som a dl' nutida pansarhat~1rna nwd
båda vakterna till kojs.
Enligt vad Fa.re meddelar. ansågs ci en tiden e11 fullniX t'll
människa lwhöva 5-! kbf. = L, kbm. luft per timme ' till and l'clrågti:'Iis underhållan de ' . \[ed denna heriikningsg rund skul k
såltinda >> \Vasas » ·Iuftvolym endast riieka till fiir hela lw<W uingen under däck i 2 timmar och 29 minuter , om det ru m.
Yan•st besättningen ligger. vore alldeles tilltäppt och irk c g.· -
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iwm luften utifrau bleve utspädd >• .

Faxe synes

verklig~n ha

varit övertygad om att till och med ett kortare uppehå ll än det
rwgivna uti fullt tillslutet rum o m 134 kbf:s rymd för (·n m ånni ska skulle leda till kvävning.
Att jämföra Fa:res siffror m ed den nutida hygienens fonir ingar är ic ke utan intresse. Antagandet att en människas Juftbehov är 54 kbf. · 1,4 kbm. per timme, står ju ingalunda för
vår uppfattning . :\fed utgångspun kt frun att den atmosferisk< t
Ju ften på havet innehåller endast 3 % kolsyra samt att man
?mbord kan tolerera en kolsyrehalt av I,o% blir luftbehoYet
?~11 ej nämnda g6insviirde skall överstigas, ändock ej mindn·
än 30 kbm. per man od1 timme, d. v. "· mer än 20 ganger sEt
sto r t som d et av Foxe antagna. Enligt han · beråkninga r skuliL>
iliimligen luften h \Vasas trossbottna r behiiva f<irn ,.·as endast

n4

134

•

=

J

0,4 ganger i timm en, medan under nyssnämnd a förut-

:t v
sä ttningar och efter nutida fordringar kriivt's ett luftombyte
-

.
30
8,5 gånger i timmen .
=
;-:v ,o

· · I e nlighet m ed tid ens :is kaclningssä tt 'ar Fa.rc IJöjd att
till mäta ombytet av elen förskämda fartygslufte n mot den friska
h avs luften vid fiirfå ngningarne en väl ödesdiger inverkan å
h ålsan . Hiirigenom ansågos såväl ri1dsot som rötfebrar uppk omma. Man gick till och med så lån gt. att man allt efter rad::ndc ,·iiderlck trodde sig kunna förutspå , ni:i.r exempelvi s skjiirbJukk c•ller riidsot niir »rii-tfebrar » e ller »gallfebran- ,-oro i
faggorna .
Fukten \·ar som bekant ofta lwsvii rlig p~t de gamla lriif~~ Iiyt;-en oeh mycket har skrivits om ,-ad som borde göras
t or att bliva elensamma kvitt. J detta avseende hade Faxe
öppen blick för nöclvi:i.ndigheten a v all undvika onödigt vnttl'n~ poland e samt att cliicken efter varje rengöring skulle omsorg-,.
full t torkas. Sålunda iiven härutinnan före sin tid, säger ha11,
a tt >> man · ej bör uti tiock dimbog väderlek nyttia den vanliga
seden at med spolnin g och svablande giöra rent under lää: m~·n
Il
· Tidskrift i SJöväsendet.
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d å Juften är torr, at den hiiraf förordsa kade fuckl igh et, ej
måtte tillfoga manskap et någon skada ». Därjämt e fram håll er
han vikten :w att manskap ets kojer ej utsattes för dagg under
det de voro stuYadc i d e s. k. finknäte n , vilka då för tiden användes på -samma sätt som baslinge ringen å senare tiders seglande örlogsfa rtyg.
Av Fax es framstäl lning angåend e d en arteficielbt Yellli 1:1tion en ombord finn er · man vidare, alt samma slags Yiidersegl'l 1
som de nu använda , sedan länge varit i bruk .
Man ägde emellerti d r edan då en m etod fiir perm<t ttellt
konstgjo rd ventilati on ombord genom fast inbyggda trummor
- d c s. k. Sutions dragrör, som v oro anordna de pil fiilj<t n de
sätt: En eldfast s. k. luftkista om 36 kbf:s rymd anhringa cl es
intill eldstade n i kabyssen på så sätt att luften i kislan uppviirmdes vid eldninge n. Från luftkista n ledde ventilati onstnnrr mor både upp till fria luften ovan övre däck och n ed till nl rymmcll a inombor ds . De förstnäm nda voro upptill fiirsecld a
med tillslutan de spjäll. Om d es sa vid eldning i kabvs sen ltiil los iippn:t , :'istaclkoms sålunda ett kraftigt drag med utsugnin g
av luften från de rum , där de nedåtgåe nde trummor na myn nade. Tillsiiites åter d c övre öppning arne, kunde man Yi:t luft kist:tn astadkom ma cirkulati on :tY luften från en lokal till en
ann:tn in01nllor ds. Vårdel aY sislniinll lda fiirfaring s siitl svtws
t ii mi igen l YiYelak t ig l, m en eld a n sågs då för t id en under regtl viide•·, dimma och vid hårt våder slängda portar, fördelakt ig!.
N:lgon annan nytta än en Fimnare uppvärm ning Lorck cirlml:tlionen av Juften inombor ds em ell er tid ej haY;t m edfört:
U tom n u beriircla ven lilationsa norcln inga r om n ii m ner Fu .re
iivenlede s H'nlilnto rer av det numera vanliga slaget bestå end e
av en ovan iivre d äck m yn nand e trumma till bortl edan ek :lY
luften från batterier och trossbo ttnar. Trumma n Yar upptill
fiirsecld m ed snett tak till förhindr ande :w vattens n ed lriingan de . De num era allmänn a vridbara huvarn e å d essa ventilalo ·
rer Yo ro iinnu ej uppfunn a , vada n man endas t kunde utnyttj a
deras sugand e förmågn , hälst vid sa mtidigt öppnn porla1· a

Y ~il

ha t t ericrna.
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Pa Foxes tid rustades flottans fartyg fiir expeditio n endast
under den varmate årsticlen och sålunda fiirekom behov av
uppvärm ning blott om vå ren och den Lid ig:1 re delen a~· hösten.
Uppvärm ningsfr·å gan synes diirför hm·a spl'la t en m era uncl ero rdnad roi och omnämn es av Fnxe knappa s t alls. Synbarli gen
lät man sig nöja med den vånne, som spn'd sig från kabyssen
nere under diick , varförut om väl anta gl igen s må kaminer flinnos i kajuta och avlägsna re d elar av halil'ril'l" oc h trossbott naL
Slagvalln e t råkade p:'\ de gamla triif:trtyg en hitt i förruttnelse och spred stank ombord. Urspntng ligen hade man fiir
spolning av kiilrnmm et varit hänvi sad r'ndns t till utifrån in pumpat sjiivatten . T i Il undvika nd e av h ii rnwd f"iirenal lwsvii r
lät riksrå det gren· C. Sparre r edan år 1721 p:'t s keppet ., Ulrika
E leonora » a nhringn f'll tillslutba r öppning und er vatten linj t' n
för intagand e :tY friskt sjövatten . Först å r 1779 anbring:t~I<'S
l'me ll erlid å skPp])(' l >> Sophia :vragdale na » en verklig h(~ llen"
kran. Densam mas Y:tr inb yggd i ett s~i r s kilt li'tst rum, varig<' "
nom bottenkr :tn en »!t varken af siöns påtränga nde, C'ller inom bords av någo n ,·:m:trlig kunde rubbas ell er giiira skada , . Dl'l
it: tagna sjiivatln d fick hiilsL stanna kv:tr, tills sji"lgång uppstod ,
da vattnet genom skep pel s rullning och s l:unpnin g r{ik:tcl e i
rörelser s:\ väl lYiirskl'p ps so m lå ngsk epps. Dl'! avliigsna dcs
sedan med Lillhjiilp :tY liinspum panw. Bollt'nkr :tnar 1H' n 1ro
iiven infiircla p:\ engelska l"lotlan , v:trest till och mPd å <'Il dl'l

fnrtyg funno s lviinn <:> s:ld:tll:l.
Uti det fiilj:tnde eller sj~ilte styc ket behandl ar Fu.re be kliidnad sfn'\ g:m. 1\:liidedriilden borde liimp:t s pfter YiidnlekL'n
oc h deL arbde som fiir tillfiilld -.. kull e utfi)r:ts ombord. Dl'n
ti den synes iinn sjiifolket lwn ,·m-it kiMt i kniilwxo r, ,·ilk:t
1: Jnelh'rlicl enligt Fu:rrs :'1 sikl hor dt.' ersått:1s med l{m ghyxo r till
:trbelsdri ikt en. Han fiironlar iivenledes i smnm:t :tYS<'L'ncl e in förande :tv bussm·on att d raga ut a npå triij:m. DPn d:'t iiven till
sjöss brukliga halten borde vidare erså tln s med L' n "carpus '' ·
d ."· s. mössa. För en l'Xpeditio n av 6 månader ansågs en båts tnan behiiva följande persedla r: , l Cnrpus. l vlll•n .Jacka oelt
T röija , 1 yll!'t och 1 linm'l Lifs t:-.~c ke, l Busse;·on s Triiija oc h
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lång fhxor, 1 kort fårskinnspäls. '2:ne par Byxl}r af yllet ty:-:.
-!:r;t sk.i01-tor, 3 par Strumpor, l par halfstöflar och 1 par skor ,
1 Linnen mössa och 3 halskläden · . Om dessa persedlar 111 gingo i elen stadgade utrnstningcn , eld upplyser emellertid

Faxe ej.
1 likhet med inom andra örlogsmariner bestods pa de11
tiden fi\r natten även inom vår flotta enelast en enkel k oj oeh
ett tiiekc. Den förstnämnda var ej inriittacl såsom de nuv<1rancle, ulan sträcktes under däck medelst tåg i alla fyra hiir nen . J dessa kojer, som för önigt icke voro tillräckligt lån ga.
sov manskapet utan ntt kläda a,- sig och clå, såsom förut nämnt s.
de till si">mn anslagna timmarna hlott Yoro f~\ , iir det ej unrln ligt, att sjöfolkets nattliga Yil:t liimnade åtskilligt önigt att
i"lllska. Faxe insåg tillfullo olägenheterna härav och rekomrnendernde dels införande i elen personliga kojutrustning·en a,·
madrass och huvuclkuelde, dels a\·klii.dning för natten. dels till räcklig liingd å kojerna , för att en man skulle kunna ligga ral.:.
däri, samt slutligen den nu brukliga slin gerkojen, som sträckte'
med hanfot i vardera ändan. DL·ssa reformer synas pa Fa.r fs
tid h~wa varit iakttagna endast :i den C11gelska iirlogsflottan .
Kojerna h-tittades en gång i må n a elen.
. ..
Mot nu nämnda i avseende på biidclh)'gienen om en hogre
ståndpunkt ,·ittnanclP fiirhållanden inom engelska flottan k ontrast erade skarpt den diir härskande av Fa:re omniimncla seden
eller snarare osed en att, innan linnet hiittades ombord . det samma uppblöttes i urin, som samlades i en under galjonen
upphiingd tunna. VissPriigen ski.iljdes kliiderna sedan i vatte n
och klappades, men metoden torde iindock få an ses sasom Pn
nödfallsuh·äg , knappast viird det av Fct.re gin1a omdönwt, att
den >> Yisserligen icke ntr att förakta " .
.
Fa:re ~l\-s lutar knpitld om beklädnaelen med att hetona nk ten av nU ofta byta rent linne samt detsammas flitiga tvättnndl'
Det sjunde stycket ,, ()m Sjö-Folekets föda >· år det 0~11 fångsrikaste i handboken. Däruti framhåll es först nödvändl~ 
heten av en efter kroppens behov· s:Jxäl till mängd som bt' sknffei1het liimpligt avpassad skeppsportion. Bland de :1ni -
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nwli ~ka födoämnena utgjorde den ticlen salt kött och fläsk jämte
stockfisk huvudparten och man hyste elen uppfattningen att
Jilng'\·ari g ensidig föriiiring av salt kött orsakade skörbjugg . tVIed
en miingd både från swnskn och utländska Jftngnu-iga expeditioner hiimlad e erfarenheter bemöter Faxe eme llertid denna
:\sikt. .-\Y hans uppgifter att di\ma synes b e folkningen i vårt
land i :dlmi"inhet den tiden ha va levat på en betydligt mera
,-egetahil isk kost än vad för niinarande iir fallet, i eld under
vanliga förhållanden Pnclast mjölk , ägg, ost samt fisk och blott
undantagsvis ki",U och fliisk i någon stiirre utsträckning in (~i ng o i h emortens spisordning.
Inkall elsen till tjänstg-öring
medfiirde diirfiir för b~ltsmännen ett avsevärt dietombyte till
f:nör f ii r den animaliska födan , något som Fax e emellertid
~i r böjd fiir att tillskriYrt större inflytande på hiilsan än vad
man i y{tra dagar tonlE' vara villig att medgiva.
Fön·aring och ,k onserYering av proviantartiklarne speh1r
ju en stor roi för deras brukbarhet ombord. Faxe belvser hithörand e fr:'lgor med praktiska erfarenhetsrön från olika län ders i\rlogsmariner. \'ad först beträffar brödet, så användes
för nit lwh {tlla detsamma brukbart och gott till sjöss dels hård hakning, dels filrYaring i tennlårar Pl ler vanliga tunnor ; enelast
franska flottan bestod sig redan då med bagare å skeppen för
att dagligen kunna bjuda besiittningarne färskt bröd. De ombord lätt förnrad e iirterna och bönorna brukades i alla flottor
i ·li ka stor utstr:'ickning. Engelsmännen använde ärtr•rna så,
att spadet silades från de kokta ärterna , vilka seelermera såsom
iirtmos utspis:1de till följande dngs frukost. S. k. surkål var
ln)Tk et omtycli.i och ausågs vii.lgi;rande i egenskap av nntiscorbuticum. Den bereddes ej blott av olika slags kål utan ~ivcn av
andra vegdabilier såsom mori)tler , rovor, rödbetor oeh kålrötter. Surkålen ingick i aYsev~ird utsträckning uti pmiionen både
å svenska och engelska iirlogsflottorna samt uppgives, rätt till lagael oeh förvarad, hava utmärkt sig för stor hållbarhet. Den
bereddes så att de söndersimrna grönsakerna saltades lindrigt,
packades och pressades i fat eller kar, vilka placerades i lagom
)) sommarvarma » rum för tillbörlig jäsnings skull. Sedan denna
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i t}il;l tunn or. hiil >d
;wslu tats. inpac kade s surk alen defin itivt
behö vde öppn as fii r
ej stiirr e, ä n a tl ett oeh samm a k ii r l blott
n~imligen surki den ('.i.
en i1 h·a malti der. I anna t fall höll sig
till. fruko slgri ill'n samt
Fön ·arin g av korn gryn , som anvä ndes
er . Den salta torglwt
av salt kött och fli-isk mött e inga wari
n ;l\· mask , mtln a rk
kade fiske n fiirdi irvad es därem ot ej sälla
n ,·ar elen a,· denn ,,
och sprec l stank ombo rd .. 1 enge lska flotta
fK'h Prtrc hiill före , ;ll l
anled ning hann lyst från spiso rdnin gen
, hiilst som stock fisk l'l l
elen sn•n ska flotta n bord e följa exem plet
ma liimn as diirhi i n.
anså gs myck et sd\rs mi-ilt , om med 6itta
sill. dels s{lsom spi 1··
Av fisk reko mme nder ade han i stiilk t salt
fiin·a ringe n ''" smi:.
ken , dels kokt i spad et av ii11sopp:'1. \feel
Den nwdf iirda ostt- n
ret ombo rd hade man föga svari glwt n.
ka farty g lett ti ll sa
hade diire mot bad(• p ~t sn•n ska nch cl:llls
ag;~s ur kosts taki L
bortt
ledsa mma erfar enhe ter. att elen mast
. Det fi'n·tjiill<l ,.
bord
Förr aden diira \· hade man falt kasta iin•r
dska flotto r ost ula 11
emel lertid f r i1mh ~dlas , att å en hel del utlän
s~\som »li!lk ash .
olägP nlwt kund e förva ras och nyttj as
Fax e. n tt flotta n n· da n
ler
ä
m
för
l a \'See nde ~1 d1·yc kerna om
iii omb ord pa skep ·
lwva
l'
enlig t Erik Xl\': s instr uktio n skuli
d diiraY alltse dan ~1r
pen, samt ;~tl s. k. bryg gt drick :• pa grun
<l h:lcl(• i al lmän iH' l
1566 ingåt t i spiso rdnin gen . Dl'lta dri('k
med mt•clfiirts å en re s :~
visat sig siircl eles hallb art och till och
n:'tgot ~iill ,·ara skiim l
lill Cant on och hem igen >> Utan att på
lord t' t•mel lertid el rick; d
den
,-\tt diim:1 a" a n el ra sa m tida utta bi n
skap er. .-\ngä end t·
ej alltid h:l\·<1 fiirl'l dl så fram sh\en de egen
1rtim wn. yttra r sig Pu.n
brätl lwine l , som ocks å tillhö rde skt•p psJX
Briin Yin , som nytti<~ 'i detta samm anha ng: ,, Qm man sk:dl kalla
iifwr fliid" ,.a ra . ii r t• n sa l<.
1i Il Siiis för ('Il niidv ä n dighe ts eller
som smak en liing(' !T som forcln1d i.• mycl< en gran sknin g: men
sen<~re falll'l kund e a ndan :~fgiorl det förra . så at alt hY<ld i
nwn :IIISl' lhii11 vinet fiir
föras , siikn t hlifn •r förka stad , Ly får
. En indra gnin g :n
t•n Sn·n sk Rftts mans mage oumg iingl 'ligl»
l "kull e >> viirc ka Si ii·
brän nvin srans onen befa nn· Foxc emel lt'rtic
utliin clska m <~ ·
Inom
.
>>
e
fotkd s misn iiije och viirk eliga lidels
iirels e m ed i
jrimf
i
tidt:•n
rim•r fiirek om brän nvin et även da för
.
iickn ing
vår flotta l'nd:l sl i myck et ring:1 utstr

llera haYs vatte n
enge lska flotta n hade bruk et att desti
har ~iran av
som
Den
r edan inför ts i medi et av 1700 -talct .
n a ntlhy gien ikern J a mes
ini tia t i vet hii rti Il var d e n berö mde
dd med samm a slags
Li~ul . ..Hans desti llatio nsap parat var förse
. Faxe känn er enwl ats
bruk
sp1ra lrors kylar e, som i sena1·e tider
omn ämn er i stiilutan
lertid icke t ill Lind s desti llatio nsap parat
konk urren t Irvin g. Yar~
let e.n s~~dan av en denn es samt ida och
av enge lska amira litt•d estill attOn span na antag its och belön ats
prim itiva re kons trukt et, oakt::~t elens amm a ,·ar av en betyd ligt
ej betyd elsen av
Pa:re
g
tion än Unds . Egen doml igt nog inså
elen wen ska ör å
rd
denn a uppf innin gs tillgo dogö rande ombo
ska Örlog s Ske pp giöra
logsf lotta n. >> Det är sälla n som Sven
fva begn gna sig af sal t
så långa resor >> , s~iger han , >> at de hehii
meto den kunn a fö r s iövat ns clisti leran de " . Doc k an sag han
med en mind re lll'sii tt tjäna pröv n ing å exem peh·i s frega tter
nästa n omöj ligt. att llll' d
nin gssty rkor, för stora . kepp H>re det
d clri c kSY:,t tlen. Dt•d esti ll ation åstad kom ma erfor derli g mäng
Fu.re ,·icla re igeno m
träff ande fråga n om det sistn ämnd a går
av det m edfö rda ,·atte11 _
d e dåtid a metocler~1a till förhi ndra nde
s nogg rann a reng öran fö r rådet s ruttn ande , sand filtre ring, raten
spru ndhå l för tmde rliil ·
d e b land anna t med kalkm jölk , stora
särsk ilda appa rater !'ör
t n ncle av elen meka niska rengö ringe n ,
ls .v ra (el.
S . S\.<t vattn ets luftn ing s~1 m t tillsättnin~Lo· a v vitrio
.
m
m.
)
ra
Ye/sy
r clt'm. ii,·er flöds .-\ ,. njutn ing·s mecl el , eller som han kalla
siige r IJeträ ffand (•
Han
varo r, omn iimn er Fa.xe enda st tobak .
så litet af d enne kryd dens amm a: »I iilclre tider viste man lika
så hälso sam til siös som
da , som B6in vin och man var då lika
räkn as för hiilsa ns ,·ärn u, ty ingen dera af desse båda , kunn a
näml igen redan på
hade
tobak
k eliga befo rdrar e >> . Smak en för
psgo ssar , anså g
skep
h ans tid blivi t så allmi in , att till och med
införm ög·en het sin·
b
som en niidv iincli ghd i denn a siöm annn
.
l··r
förhå
dike t då var
0
va ». Pa.n avrå dde från att tobak en,
ara samt föres io 2
la nclet, utdel ades såsom varje anna n prov iantv
.t
a,· tobak . D d
v
beho
sitt
a t fo lket i stiille t skull e få köpa
· blt>v verk detta
u
inna
dröj de dock långt fram på 1800 -talet ,
lig h et.
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Fo.re föreslin i detta ka pit el vidare följande >> Örlogs Spisurd nin g: För 8 man på Fallaget.
Fruk ost a lla dagar .
Korngryn till gröt. .. 7 q\·art.

Smör 20

. .... . ..... lod.

}fiddllg
l :sta dagen :
Surkål ........ . . ..... l:i m :k .
Hafregryn ...\........
CJYart.
Fläsk ............. .. ... 4 m: k .

2:a dagen :
Ert er .. .. .. .. .. .. .. . .. . 4 1 2 <i var t.
Hafregryn ......... ... l q vart.
Hvetemjö l} dd'
4 m:k.
Smör
pu mg 20 lod.

3:dje dagen :
Erter ........... . ...... 4 1 h q vart.
Hafregryn ........... . l q vart.
Kiöt, saltat ... ...... 6 m :k.

4:de dagen:
Erter .. . ............. ..
Hafregryn .. ...... .. ..
Sill ............. .. .. .. ..
Smör..... .. .... .......

4 1 / 2 qvar t.

l q vart.

3 m:k.
20 lod.

För hela dagen till 1 mwz.
Dricka IJ~ir det fås 6 cp ·arl.
m :kt.
eller
Brännvin ............ 1h cl'·art.
Vinättika ............ 1fR qvart.
Bröd torrt

Denna spisord ning ÖYerE'n sstämmer m yck et nära m ed d en
a v Konungen är 1782 fastställda /) enli gt vilken emellertid
sa mma kost bestods a respeklive måndagar och torsdagar , tisdaga r och fredagar sa mt onsdagar och lördaga r , va rjämte till
fru kost varannan dag erhöll s 16 lod smör och varannan dag
l m :k sa lt sill sa mt till aftonvard korngryn och smör. Den
fastställda spisordnin gen u p plog för övrigt e n betydligt större
b rä nnvinskva ntit et - 8 jumfrur per dag - eller 4 gånger så
myck et som Faxes.
I Faxes spisordnin gsfö rslag s kull e enligt hans före skrifler
för övrigt i hamn i avseende å l :a och 3:e dagarnas spisning
inga färskt kött 7 m :kr per fatlag jämte grön sa ker för tillag') Hult. :-l'ord Med. Ark . 1913 II.

Xr 12 & 14.

a ,· soppa. Förefintli g surkal kund e emellertid anYändas härtill i shillet för färska grönsaker . Den aYseYärl t·educcrad e
brännvin s kvantitete n borde enligt Fetres ås ikt uppdelas p å en
morgon - oc h aftonporti on - alltså ej mindre icin något mer i1n
80 kbcm. å t gången; ingalunda nagra föra ktliga supar! Man
tord e hiirm ed jämföra nutida fi)rh~tllanden samt tal et om att
inga nämtwärd a fi)rbiitlrin gar i alkoholbr uket blivi t genom fiirda .
Det medförda drickat utspisades , sa lönge del riickt e, under
kryssning ar i :\'ordsjön och Ostersjön . Tog det slut, utd elad es
" , kvart \·iniillika att bland:1s i Yaltncl, om ej Yin kunde fås
fi ir billigt pris, i Yilkel fall sad:tnl utportione raclPs i en mängd
il \ ' "i" kYart =
220 khcm. per man och dag.
En jii mföreb e m ellan d en sven ska oc h de uti sista sl yeket
a ,. Fo xes bok anförda Spisordnin garne fö r utländska m;uiner
gi,·e r vid handen, att den förstn ä mnda i avs ee nde på knmtitelerna i)Yerträffa d e de fl esta av de senare. Vår överlägsen hel
i d etta :n-seende synes sålunda haYa gamla anor.
Styckel om sjöfolkets föda avslutas m ed ett framhålla nd e
av fördelarna hos en koststat sasom den ay hon om själv före slagna med 4 på \'arandnt l'iilt'a
nd e olika dal:!ar
eJ·.
.
()
' variaenom
h
vissa hesliimda Yeckodag ar karakteris erad es aY samma slags
kost, l'n prin cip som ju i senare tid vunnit erkönnan de och
tillämpats i sfiirre omfattnin g å allmänna ansta lter. Enligt
Ynd Fax e upp~iY e r , Yar en sådnn onwåxling för första g:'\ngen
;tntage n till stadgat bruk å ai·mens flotta .
Bokem 8:de styck e biir titeln >> Om Siö Sinkd omar ul'h
huru der:1 s utbredand e om Skepps Bord fiirckomn ws >> . \Jed
:,in hygienisk a sy n på saken behandlar Fw:e sj ukdomspr ofy lnxen dels redan i avseende å det n yYiin'nde folket, dels med
hänsyn till iakttagan de :tY här fö rut b er örda hälsoregl er. Vad
nngår förhindra nd et ::tY smillosam ma sjukdoma rs ombordfö rand e, uppräkna r Faxe åtskilliga m å tt och steg, som ännu i
dag gälla såsom särde les viktiga h ä rutinnan. Däribland m å
nämnas förbud för emba rkering av manskap, som nylig'e n legat
På sjukhu s ·för n ågm1 gångbar siukdom >> rller som inkallats.
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från ort eller tillhört besättning å fartyg, där sådan varit giingse.
Vidare framhålles, att smitta kan ombordföras med föremill
från smittad ort eller fartyg . Såsom ett verksamt medel anlw faller han slutligen regelbundna läkarbesiktningar av besätl ningarnc ända till var 8:de dag eller oftare med hö•·.ian vid an komsten ombord .
En sjösjukdom, som pä Fuxes tid och tillförene krii 1 l
många offer och mot diken man ständigt måste hålla ~ig pa
vakt, nu som bekant skjörbjuggen. Genom den kände engel ske navalhygienikern .J. Linds monografi om sjukdomen hack
man emellertid redan då klart för sig, att den härrörde a'
långvarigt förtärande a v preserverad föda samt att den lät si1!
gynnsamt påved;:as genom utspisning av färska, såväl animaliska som. vegetabiliska födoiimnen. Yäl underkunnig om vis :--:1
fruktsafters välgörande inverkan på den scorbuliska symptomkomplexen framhåller Fcu·e. att ma u vid resor i varmare bl r1·atten för nämnda ändamål icke borde underlåta hegagnn si!"
av citroner, pommeranser. apelsiner. melcnwr och vindn1vor
förutom alla slags gr(insaker.
Med anledning a\· att bubonpesten ditintills i allmänbet
spritt sig genom sjöfarten, iignar ·Fa.re denna sjukdom en fiirhållanclevis lång beskrivning. Vid redogörelsen för pestsmittall
gör han några reflexioner angående infektiösa sjukdomsagenti:1
i allmänhet, ntrur såsom ett ytterligare bevis pit hans god~ 1
uppfattning må citeras följande: ,, Det gifws i naturen iinnu
okända ting, som man endast gissningsvis hinder til utred:1
och äro i lika förhållande med Pestsmittan , fast med olib
värkningar, och som man ser hända utan att kunna anför<l
Jl.iJ:.:;on grundad ordsak härtil. H vem ,.et lwad koppfröt ii. r "'
hvars antändnings ~imnen omlöpa med kroppens vätskor: nwn
ni-i r det en gång utbrunnit, kan icke sedan antändas. - - - .
Af hvacl skärpa består det veneriska gift, som fräter sielfl'<l
bl'ncn~ Huru knn man utreda, at de som hlifvit betne af r:t sandc Crealur få den odrägeligaste t01·st. men största förskrii.ekdse när de se det mi.nsta vatn, eller hvarföre börja de som
af Pt'sten angripes, aldraförst känna viirk i liumskar och Arm -
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hålor med mera. Kände man ordsaken til alt detta, torde värlwn så mycket förr kunna förekommas. Det kan vara möijeJigt at framtiden en gång torde öpna dörren til desse naturens
hemligh eter». Vad särskilt beträffar pestsmittan , hade man
gjort elen iakttagelsen, att den fanns uti hudar, pälsverk, bomull , hår, ull , hampa m. m. något som ju sammanhänger med
:ttt dylika varor ofta härbergera pestiufiecrade loppor, som lämnat sina döda 1·iirdcljur skeppsråttorna. :\Iot pestens införande
tillämpad t' man den enda saliggörande karantänen med åtskilliga specialförcskrifter, vilkas ändamålsenlighet emellertid ur
den nutida t•pidemiologiens sym-inke-1 till stor del måste dmgas
i tvivelsm ål.
stycket 01\1 sjiisjukdomarne och deras fiirekommande avslutas med några råd angående bellandlingt•n :1v drunknade,
iiverlastade, av blixtL•n triitfade samt gasförgiftade och kvävdt•.
Den konstgjorda andningen var ännu okiind och man tog i
stället sin tillflykt till o lika slags excitantia, inhlttsning :n luft
i lungorna , kräkpulver och tobakshwcmang. .-\v stiirsta intresse äro i detta sammanhang f-'(tres uppgifter angående kl·iivnrngsfaran vid nedstigande uti liingn· tid tillslutna rum ombord, något som han dil kiinde till. Hithörande olycksfall
hava på senare lid mycket uppmärksammats och ,·arit föremål
för ingående utredning. På segelfartygen voro källrame i närheten :n- kiilwinet samt pumpsotet i nämnda :n-seende farlig:~
och Faxe anh(·faller, att limmermännen ej skulle tillätas rengöring :1v det sistnämnda, utan att m:111 först med l'lt nedfört
väd ersegel sörjt fiir behörig Juftförnyelse därstädes.
>> Om Hospital Skcpp och de Siukes sköttseL, iir ii,-erskriften å nionde stycket av hushållningen till sjiiss. Siirskild:1
lasaretts- och sjukfartyg hava inom vår flotta gamla anor.
Redan Erik XI\' hade år 1566 förordnat, att sjuke och sårade
tillsammans på vissa skepp skulle föras i land för erhållandt•
av vård och år 1628 gingo, enli gt ett kungl. bre,· till riksamiralen
Carl Carlsson Gyllenhil'lm verkliga sjuktransporter från Pt·eussen till s,·erigc på smiirre fartyg, som återvånde med friskt
man s kap. Uti instruktionen för amiral Creutz hade . iin·nlede~
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i1r l 67ti föreskrivits , att vi~~a skepp skulle avses för dr sjuka

liir t•rhallande :n: bättre dird och för att fiiska a andra skepp
L 11(1<'1' l 700-talet syns det ej haY:t
l'.j skulle o· inficieras , .1 )
hiirt t i Il ovanligheterna, att större sjöstyrkor åtföljdes a v fa rtyg. ~ o m uteslutande voro :n-sedda fi.,r sjukn'trdens brhov, eller
som Fn.1·c uttrycker saken. diir >> de med S\'åra och smittandt•
-,iukdomar behiiftade, sårade eller CJYiiste. fn\n dc Ö\Tiga skeppen kunna fÖrläggas >> . De datida ombord ofta stora och h~ir
jande epidemierna gjorde siirskilda isolerings- och e\·akuerings miijligheter önskYärda. Fa.rc betonar ocks~1 , att om sådana
a lltid i form av hospitalsskepp för efunnits Yid störTe sjiigåendL'
eskadrar eller flottor. m:1nga hiirjande l'pidemier siikerligPn
kunnat undvikas .
.\ datidens svenska hospitalsskepp voro sjukanlelningar
inriittade pa batterier och trossbottnar mecl långskepps placl'radt' fasta si\ngar. ln1 och tn1 i breclcl. utom utefter fartvgssidan ,
di:ir en enkel siingrad förekom. :wsl'dd för patienter, vilkas vård
erfordrade tilltriide från bada sidorna. Sängarna Yoro 3 alnar
langa och 28 tum breda samt mrsedda nwd Yä\'botlen. P:'1
franska fartyg omgåYos sängarna till och med aY omhängen
;lv den anledningen, att man ansag dessa skydda mot smitla .
sjukfarlygens hesiittningar \'()]'() inhy sta föru i något batteri
e llt"r trossbotten på medelst h ·ärskeppskott. :\\·skilt områd e. Som
pl'1 andra fart:vg Yoro spiltor och bas anonlnade under backl'n
fi'1r oxar och får till åstadkommanek :w niiclig onwäxling a\'
färsk t kött.
Siridsfartygen hade på Faxes tid ingen hestiimd sjukhytt
tJian de sjuka förlad(~s å med segelduk avskiirmad plats :1 bat teri eller trossbotten. Från detta bruk härleder sig beniimningen sjuktäl h . som långt in p:'i. 1800-tnlet anYäncks för sjuk hytt en. Den bästa och mest :tnYiinda platsen fiir sjukiiiilet om hord var det s. k. torget eller "det rum. som iir midskepps pa
me-llandäcket mellan stor- och förluckall >> . \h·d denna förläggning av de sjuka låg det i sakens natur, att patienterna måste
f(',rflyttas, så fm1 fientligt anfall befarades. dels för att bercdu
')
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plats för artillerimanskapet, deb för att själva bringas i sii.ker het. D t> n s. k. q viisia ven utgjorde. b eliigen som den var n en'
i hå lskeppet under aktion ett för lwskjutning fullt säkert ställt•.
där >> S~1rade . qväste och sjuke >> inrymdes. Den hade sitt namn
a v de t i Il liggplatser i n rä ttacle fasta la nu·. som där fuunos.
Utom de sjuke ditflyttades vid klart skepp iiven hela läkaruppbörden. Det utrymme, som stod skeppsläkaren till buds fiir
omh~indertagande av de s~l.rade under strid var därför i ren·eJn
t>
allt utom rikligt.
l sjuktältet lago patientt:> rna i kojer av samma slag .~om
besättningen för övrigt, nagot som Fa.re pa förut anförda sbl
ogillar. Ave u de sjuke borde naturligtvis komma i åtnjutanek
av slingerkojer striickta p~1 hanfot. För patienterna anbefallt-r
Fax e omhyle a,· skjortor Pj mindre iin 3 ganger i Ve\:ka11.
Hospitalskeppen borde medftira följande utrustning per siin~:
»En madrass af krullh [tr. med linne öfverdrag,
2:ne I-Iufvudputor af samma slag,
En Filt eller ock ylle! tii e ke med linn e foder,
TvcnnL' par lakan.
F~Ta skiotior,
En i\attråck af \ -almar.
~n Kattmössa af samma slag med linne fode r,
Twnne par lårfoder af linn e.
El par toflor.
Siingutredningen milsi e i s:'i. fall anses hava varit väl till godosedcl. För »sjuka och matta ' var siirskild spisordning
stagad, enligt vilken de sistnämnde åtnjöto en något större po r tion iin de sjuk e. Utom fr{tn m edförda lenmde slaktdjur och
hön s hiirriirande färsk animalisk föda ingick diit·uti vetebröd
och skorpor samt buljong anrättad av medförd köttgele. Till
frukost utspisades korngrynsgröt smör och bröd och till middag välling :w omväxlande havn' -. ri~ eller korngryn eller bul jong :w ox- eller fårkött m ed grönsaker.
Arbetet om hushållningen till sjöss avslutas med anförand e
in extenso av koststaterna för ej mindre än 14: dåtida utländska
örlogsflottor utom stormaktem a s bland annat Venedigs, T osca-
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na~, Malteserordens, ja till och med b:-~rbareskstalrrnas och

paH'ns mariner.
Av den förhållandevis utförliga redogörelse för Faxes huYudarbete jag här lämnat torde tydligt framgå hans ra~io~:ella
uppfattning av de omständigheter, som utöva inflytandf:' a h~lso
tillslåndet ombord. Framställningen präglas överallt av storsb
klarhet och reda. Så vitt jng har mig bekant, torde >> Hushåll 11ingcn till sjöss >> vara det första arbete i sitt slag, där nu fullt
moderna synpunkter angående de navalhygieniska spörsmåle11
IJiivit framlagda och där ämnet disponerats på ett ännu i våra
cl:tgar brukligt sätt. Endast England kunde på Faxes tid upp Yis'a ett m.otstycke till detta arbete, den förut omnämnde, fiir
sin ut 1'cdning om skjörbjuggen samt införandet :w destillations apparater för havsvatten ombord berömde James Linels EssaY
on the most effectua l means of preserving the health of seamt·n
in the royal navy, varav 3:e upplagan, som varit mig tillgäng lig, trycktes i London 1774. Faxe citerar på åtskilliga ställt•n
sislnii m n da a r bete men någon överensstämmelse mellan ch·t samma och hushållningen till sjöss existerar endast så till vida.
all bada på ett förtjiinslfullt sätt, nul och l'tt fiir sitt Iand'i
flotl~1s vidkommande reclogiira för biista s~ittet >> fiir helsans lw ,·a rand e >> . Und lwlwndhtr nämligen till allra sliirsta delen e11
111 iingd fiir Eng l~tnds e:qwditioner till LropiktTll:l lwtydehefllil:l
fi )rhållanden. uneler dl'l Fw·e huYud sakligen s~r sscls~ilter sig
med det som iir aY Yikl fiir expeditioner i vt11·a nordliga btr Yatten.
Fnxes andra rent naYalllygieniska arbete: Jlinnesbokcn liir
:ikepf1Shikare var aYsedd så-;om praktisk handledning och upp sitigsbok sam t innehåller s{tsom sa da n en sa m ma n fattning a'
oel~ hänvisningar till uti a vhandlingl:'n om hus ha lin i n gen Ii Il
sjöss framlagda hillsovårdsprineiper. Diirjiimtc ing~luti rninnl's hokcn uppgifter och praktiska vinkar ang:"tcnde tjiinstl'n samt
d1; ombord vanligaste sjttkdomarna.
Därur må i korthet an riiras följande: En noggran liikarbcsigtning af lwarje man an l>cfnlles p:'l det varmaste för inmönstringen. Den dag li ga sjukmönstringen ombord skulle vara afslulad före ld. 9 f. m .. !war-
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efter skeppsläkaren hade alt till chefen aflemna dagrapport
enligt i det allra närmaste samma formulär som det nu gälland e. Han förde vidare ocksil sjukjournal efter ungefär samma formulär, som det nu föreskrivna. Faxe framhåller i avseende å sjul,journalen bclyde!sen av att däruti anteckna ej
blott namn , diagnos och behandling i därför avsedda kolumner
utan även mera anmärkningsviirda symptom m. m . av intresse
för fallet. Till redovisningslid Yoro anslagna U dagar efter
expeditionernas slut. Ej hlott uppbörden utan även åtgångna
medi kamenter redovisades noga. Tjänsten uneler drabbning,
som i anledning av pågående krig vnr aktuell, behandlas emellertid mycket kortfattat. Som förut nämnts, ålåg det skeppsl ~ikaren atl vid klart skepp fiirflylta dc sjuke och allt vad till
sjukvårde n hörd e till qväslaY!'ll samt alt diir taga hand om de
sårnde.
Slutet p~1 tredje stycket i minneshoken, som handlar om
>>Hvad Skepps Liiknren bör iaktlag~1 til det rriska Manskapets
eonservntion >>, hiir mer än långa utläggning~tr Yittne om Faxes
pirncipiella upprattning av skeppsiiika rens uppgifter ombord.
Då hans ord med fördel skulle kunna tjiina som motto i vi lk en
nutida navalhygienisk handbok som hiilsl, tillåter jag mig anföra dem in extenso. >> Alla tillfiillen , df1 Skepps Liiknrcn finner
någon omstiinclighet förefalla , som ·kunde var~1 skadelig för
Manskapds helsa , bör han hos S kepps Chefen n n m ii la, som
ofelbart besörjer om de ntv~igar , han til deras conservation finner niidigt inkllaga. Läkarens skv lcli gh!'L iir diirfiire icke bunden endast Yid de sjukas skötsel, ulan har iiven Yidstriicktare
förem~'\1. niimligt•n ~11t iakttaga sådane orsaker, som i n~1gra
måtto kunn~1 :'tstadko mma sjukdom; men då han genom all
sin eftersyn icke iir fii rmögen at detta afbiija , är det mera hans
å li ggande :1t upptiinka och verkstilila de nlviigar, lwarigenom
sjukdom ens utbredande kan hindras och deTföre iir Skepps
Liikarens förrii.ltning på ett skepp av mycken betydenhet» .
Den bild. som man vid ett studium av Fa;res Lvä 0\·anbei-iircla navalhygieniska arbeten erhåller av hygienens dåva rand e ståndpunkt p:'l vår örlogsflotta, iiwrensstiimmer ganskt
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nära med en annan samtida skildring cliirav - Gersdorfl's förq
i Hults avhandling .om tyfus reeurren s i Sverige') tryc kta !w rättelse om en fartygsexpedition i l\ ordsjön i\.r l 781. Av Fn.r c
i åtskiiliga synpunkter framlagda detaljer återfinnas diir. ~a
beträtTande klädedräktens sammansättning. stoel~fiskens olämpliglwl ombord samt färsk\·attncts förntring.
Aven om hygienen så lu nda för sin tid ~yncs hava v;tri l
både ,·iii företriidel (){'h tillgodosedd inom örlogsflottan under
s lutet av 1700-talet. intriifl'aclc dock i och med den stora tyfu -. epidemiens utbrott und er kriget 1788 förhållanden, som sattl'
hiilsO\·ården på det h {t rdask pro\'. Att ombord ä fartyg mt>rl
knappt några eller primitivaste uppvärmningsanor dningar un der senhösten dagligen nödgas taga hand om 60 ;'t 80 nya fall
av sådana sjukdomar Sfl!1i tyfus exanthematicus och recurren:<
torde för både läkare och befäl hant vå llat d e största sd\righete t·. \-[an kiinde ju ej till, hur de friska skulle skyddas mot
smittan, och att del för övrigt brast i å tskilligit stycken , varom
Hi!lt" ) ur arki,·en framletat en del triistlösa uppgifter. tord e·
knappast fä itnses underligt.
Sacklens. som det sy nes fullstiindiga fiitieckning ön·r Fu.r cs
try c ida arbeten upptage r ytterligare tre n n e sa dana a v Ila valhygieniskt inn ehåll. .\v dem bar Uikarbok till underrätt eist
för dem. som föra 1\ronans fw·tyg, tryckt i T.:arlskrona 179:i .
tyviirr icke varit mig tillgänglig. Om s juhlonwm es förhållfmde vid 1\.ungl. Orlogsf'lottan under krig selren efter Flottans hemkomst ifrcln Finland 17 88 t i fl årets slut 1790 trycktes efter
Faxes död år 1797 i , Läkaren och Naturforskaren >> Bd. Xll
men iir i Sacklens fiirtcckning upptagen under annan tit el. Den
behandlar tyfusepide miens utbrott pi\. det fr[tn ryssame tagmt
skeppet >>Vladislav >>. och sjukdomens spridning till flottan:andra fartyg och till trupperna i I\.arlskrona samt änn efter
dåtida ås k ådningssätt syn nerligen utförligt sjukelomens re ti ologi
m. m. (B land medicinalstyrclscns handlingar finnes ett omfat tande memorial från Fa:r.e daterat den l december 1789 likel l-edes beskrivande farsoten och därjämte sjukhusen samt andr<~

hygieniska förballanden av vikt i Karlskrona). Om s,iul..:<lo-.
marnås förhållande under tio års tid uti Kungl. OrlogsiTottan<>
sjukhus i r:arlskrona . tryckt i Kungl. Vetenskapsakadem iens
nya handlingar 1786, utgör e n sjukelomsstatis tisk redogörelse
med reflexioner angaende vid vissa ärstider ökade anhopningar
av sjukdomsfallen m. m. , vnn;id Faxe som å andra stä ll en
tillskriver meteorologiska faktor;C'r ett väl betydande inflytandt•
å morbiditete n. .J;, ven dessa skrifter vittna om Fa:res stora
läkarerfarenhet och omfattande intresse för wienskapl iga iakt-
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F(i.t'C har emellertid efterl~imna t ett t•j ringa antal lryckbt
skrifler rörande ~iven andra omn1den av det medicinska vetandet. Från hans wrksa m het som prov i n sia lläka re härsbtm·inar Läkw·bok j'ör lantmannen tryC'kt i Karlskrona 1792 en popul iir m ed icinsk upp slagsbok fl\' clt;t da för tiden vanliga
slaget -- samt Berättelse till l\. (;o llegillm .Ucdicum om väderleken oc h gängbom sjukdomar ute och om krinrt W estervik . för
åren 1764- 68 tryckt i K. Collegii :\fediei Riksdags-Relation för
år 1766. F(Ltes hygieniska intresse sträek!P sig iivcn till förhållandena i land , varibland sjukhushygienen, såsom :w mång:t
uttainn elen på detta område i olika skrifter framgår, synes hav;t
tegat hon om särskilt om hjärtat. Uti en i Kungl. Vetenskapsakademi ens nya handlingar 1787 införd avhandling A..nmärkningor om det i Curlsl.:rurw stad bc/intliga Potten somt hvilku
sjukdomar demj' sy nas leda sill 11rspwng söker han leda i be vis, att dc genom tillflöden från angränsande bebodda markOmråden samt av från sjön inträngande sn lh·atten förorenack
brunnarn e i Karlskorna nH·e orsaken till vissa -i staden giingst'
febrar. På grund hiirav framställ er han indragande av vatte n ledning till staden såsom enda effektiva botemedlet hän·mot.
Man borde, menar Fa.w. sii.rskilt i Karlskrona. som utgjort ingångsporten för sa många sjöviigen till landet importerack
farsoter, göra allt för upprätthållandet av ett gott hälsotillstånd.
Till Fa:res medicinska avhandlingar skulle också kunna räknas
hans Svar på K. Patriotiska Sällskapets Prisfräyu, lwilken iir
den biista, lättaste och pu egen erforenhet grm1d(1de .1/ethod
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till Simningskonst ens hlmnde lör Rikels ungdom. tryeld i Ilush .
Jonrna len 17 88. l V denskapsakad emiens han dl inga r förekom ma i önigt ett fler la l 1,:1suisliskn meddelanden a v Fct:res penna.
!\Ian återfinn er emell e rtid alster as densamma ilH'Il pa
icke medicinska fä lt. Fctt·e had e uppfunnit en metod all giir:1
s. k. >> stenpapper» , varpå han år 1786 för -!2 års tid erhiill pri år höll sitt intriidest:d i
oc h variiver han föl"jande
vik<~ium
.
h
Kungl. Vetenskapsaka demien. Han synes vidare ha v:1rit en
ofta anlitad minnestalare alt döma av från honom hiirrörand,·
äreminnen o~h åminne; selal över bemärkta läkare och sjöofTi cerare, som. trycket heYaral till våra daga r.
Om Faxes personlighet i1ro uppgifterna ganska få. Enligt
Sacklen 1 ) skall ha varit en >> vitter, nitisk och arbetsam läkan• ,,
och Span·m un2 ) fäller om honom det omdömet, att han >> med
.-\tl
vidstr~iekl erfarenh el förenade oultröltligt nit och drift».
h'iYel
intet
lider
uppburen,
synnerligen
Faxe av sin samlid var
och bestyrkes !:'ndasl ytterli gare av vad elen för si na sknrp:1
omdömen om kolleger kände Hedin yttrar i ell brev till A/Jr.
Rlick angåend e den stora epidemien i Karlskrona"): >> Faxe ii r
klokare ii n de öfriga hö n sh u fvudena härnere ». N å gol porlrilt l
av Faxe finnes mig veterligen icke bevarat.
.-\\'del anförda torde framgå , alt Fo:re som mwallwgienik r r
nlmi1rkle sig för en synner li gen klar syn p~\ hill soYårde ns 1w lydelse fiir flolt:111 s:1m l Iii k a rnes uppgi fler i :WS!:'Pnde :\ Yid makthållandet av en sjiistyrkas slagfärdighet. Vår örlogsflolla
kan nwd heder dikna honom såsom en av sina bästa föregångs män. Fa:res liiro r voro sprungna ur erfarenlwlt•r från en stor
!'lotta och de sanningar, han framlade , voro aneclda till hegrun ·
clancle och efterföljd fiir liikare och befäl , som rörd!:' sig med
stora förhållanden på det l!l:trina områd e t. Hade örlogsflottan
a11t fortfarand e bibeh å llit sin slyrka från Gustaf IJJ:s dagar.
torde det vara troligt, att Fct:res rykte fortlevat. omh~indertaget
med meril pietet, än Yad som tyvärr blev fallet. I och med·
flottans successiva nrdsjlmkande till den obetydligheL den intog·
') l. c. ") R ön Ol"h Sa mli n g tJ. r .
me d icinalYer kets hi st ori a I II.
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,-id 1800-lah:'ts mill , slapp:1cles :n naturl iga skii l ocks;i inln•ssel
f'ör liikarnhcl och hygien inom elensamma och Fu.res nam11
föll sa småningom i glömska . Dc sistl'iirflul na :1rlionclena h: tY;1
emel lertid bevittnat en om ock a,· Yissa stilhslaende nwll:mrum
;tdJI'uten panyHfiidelsl' a\ vftrl sjöY<l]WII och jag anser mig l'.~
billtre kl111n:1 s luta min skildring a,· Fa.res giirn ing ·iin med
elen f'iirhoppningen . att om Y:'lr nnhlll<lde iirlogsflotl:t kommer
;L tt fortle,·a , den ma tte fa skada na go l :1,. Fu.res anda iin•n hos
sen ;tre lickrs amirnlill'ls- och skepps l ii k ~lrl'.

Organisationen av flottans varv.
~Ted anl!:'dni11g :n· ck n i lidskril't('ns 12:(' hiifte fiirr:1 :'u-et
un der denna rubrik införda artikeln har dl aY e n erfaren \'ans departementsc hef :l\·gin·t. vttr:1nde i denna aktuella fr å g:1 benåget sttillt s till dr l fiirfogande och å tergives här necbn , e nii r
, -j ansett det Yar:1 :l\' inlTl'sse att f:\ fr:'tgan allsidigt llf'ly-;1 , och
da miijlighct hiirigenom hnecle~ att f:1 elen undPr deb:1tl i helskri ften .

Till 1' umscheJ'en.
Genom resol. ci,·.-exp. n :r 229 h:1r Y. C. 1\:. från D. C:a
infordrat yttrande () ,·er a,· tillkallade s:1kkunniga aYgiYIJa lwtiin kande och förs lag riirand e organisationen ~w t'loltans van·. ~Iccl
:u dedn in g hiira\· far jag med hii1wisning till paginningen i
dti hit iin·rliimtwcle exemplaret ,·iirdsamt :1nl'iira l'i'dj:tnck:
I de nllmiinna s:vnpunkter som komma till s~·nes a sid.
24-- 31 ii,·ensom . ckn diir:1v fiiij:mde sluls:llsl' lt a sid . :11 heder
.in g f:'t pa del li,·ligask instiimm:l.
:\ng. D. C. ekot1o misk :1 ansv:ll-iglil'l , sid. :12 och fiiljande.
bed er jag i1ven få. till allra sliirsta delen ansluta mig till vad ck'
sakkunniga uttalat. l Yad som anfiin's :1 sid . 38---39 ;mg. i
' ·issa falla (d. ii. n~,b~,ggnadSYerksamhet Yicl T. D. ) hyser jag·
dock enn:'igo t avYikande mening. .\yen inom nuYarande regk 11lentes ram iiger lDfF. medel att Hitta den umgimg i skrift -
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växlingt~n mellan C.

I. D. oc h Chefen för h:MF. l. A. som ligge r
i att skri,·elsernn gå ön•r Y. C. och I\:MF. Yid order till \' . C.
arw. nybyggnad kan KMF. niimligen i skriYelsen meddela att
K.MF. uppdragit vissa mer eller mindre ni1rmare angi,·na kk l)iska deltaljers avgörande ål chefen för :\lariningcnjörkaren .
\'m·vid sälunda C. I. D. sjiildallt'l kommn att direkt skrifl växla rnecl denne. Så liirer redan nu ske mellan KMF:s Yid
·tynsbyo·o-nader
å enski lda van· t].iinstaörancle
kontrollant och
fal
c:
h ·
bb
.
nämnde chef. De beslut J{l\lF. uppdragit åt denne att sjiil1
fatta torde ock så vara a,. elen a r t att de ej kunna behöYa g a
genom V. C. utan alt dennes reglementsenliga ställning clärigl' nom ii ventvras.
.J a!:!·u anser så !u n da att någon bestii m me! se i
•
den riktning, som sakkunniga fiireslagit, ej är <W bchon·l pa u

kallad.
l detta sammanhang torde dock böra upptagas till behand ling något a,· vad Lindberg och Pauli ~·tira i sin reservation sid
112-11~3. Där säges att sakkunnigas majoritet synes ha' dt>ll
uppfattningt>n alt etl fartygs nybygge Yicl \·an·et åstadkomme'
genom samarbete ruelian dc olika van·sdt•partenwnten, men all
så ej iir förhållandet. Detta senare är sant, men iir ett missfiir hållandc, som borde riittas, och ej anYändas som argument.
C. I. D . borde Yid uppgiiranclet av saclana dctaljritningar, som
i nåo-on
mån kunde beröra ett eller flera . departement innan ck
b
ginge till Y. C. fiir att a\· honom fastställas eller iinrsändas till
KMF. (eller innan C. I. D. siindt• dem till Ch. ;\[. l. l~.) l:tl;t
vederbörande D. C. laga del av desamm<l för att eftt:rhöra om
från departementet förefunnes några speciella önskem[tl i fra gan. Vad A. D. exempelv is lwlriiffar: durkritningt>n, langnin g~ 
anordningsritningar, placering aY fartygslankrnor, bt:·lysning~ 
ritningnr m. m. el. iiven om huvuddragen nH·e förut aY KMF .
fastställda. .Jämför man tilh·ägagångssättet ,·id fartygsnybygge
föt· kronans 6ikning vid ett ensl~ilt Yarv så är det här elen kontrollerande ingenjören, som får granska dessa wrkstadens rit ningar, och diir hans egen erfarenhet ej iir tillräcklig Hu han pa
ett eller annat sätt söka upplysningar hos vederbörande. Genom
att det nu föreslagna sättet verkligen fastställdes, oeh det tord t·
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ligga i en \'. C. hand att sa göra, konune all v.a n·ets sakkunskap till nytta och ändringar sedan fartyget en gäng vore färdigt unclHkes. Nägot fördröjande av arbetena för I. D. behöYde i allt fall ej befaras. Det torde invändas att resonnementet endast skulle gälla krigsLntygsbygge , men ej en i utsikt
ställd miijlighl:'t av byggandet <l flottans Y<HV iiven ·av andra
hirlyg . Detta är emellertid t~j hiindelsetl, ty del torde v~il V<H"a
otvivl'laldigt att .bygger kronan fartyg. så inte begår man vill ej
ett sådant missgrepp. som att ej vid byggnaden h1ga h~insyn till
möjligheten a\· att hL·vilra fartygel för elen händelse det i krigstid
skulle lwhövas. Hiir finnes sålunda rum för samarbete. Likaså fiir placering :n· lanternor, kompass , livbåtar, gnistnät
m. m. d.
På sid . :39- .fO fiireslås dt't \ .. C. skulle \n ra skyldig att vid
ingivamle a\· förslag till arbetsplan och :mmälan till KMF. om
·anslagsbelwv et närsluta de framställningar och förslag som i
ärendena inkommil från respektive D. C. På sid. 1:34- 135 har
Pauli resenationsvis anfört att han anser det denna V. C. skyldighet att bifoga vederbörande D. C. yttrande och förslag bort utsträckas äwn till öniga till högre myndighet avgiYna yltr<mclen
och förslag. Sakknnniga sluta sin motiYering för delta sitt förslag med att D. C. skulle kätma sig i stm-kare grad än hittills
ansvariga för sitt departements förkovran o. d. Det torde dock
böra päpekas alt för att ha hopp om hänsyn till begärda anslag·skr:n·, kanske mot en V. C., fordras nog mer än den motivering , som kan förekomma i dc båda omnämnda skrivelserna.
Uppnåendet av sakkunniges i detta fail uttryckta förhoppning
torde nog fordr:1 utstr-äckningen nv medlet till vad Pauli i sin
resen-ation föreslår. Det torde ofb1 för D. C. vara svårt hålla /
intresset uppe Yid avgivande av yttrande och förslag om han
ständi gt finnt>r sina yttranden stanna hos V. C. och i dennes
avgivna yttrande återfinner sina, mer eller mindre stympade
cch oförstådda. Den längre fram föreslagna s. k. skriftväxling-en i tekniska frågor sl.;ulle helt Yisst till stor del göras överflödig om V. C. alltid hade skyldighet att, när han i en fråga.
som skulle gå till högre myndighet, infordrat yttrande av en
(• !l er flere D. C., bifoga det eller de sålunda inkomna yttrandena
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l ill sill <'g<·l. Dl't fiire!-.las all D. C. sk<tll ~i~a riilt att i it'ktlisk:t
l' ntg"<>r din·kt korreSflOtlcil'r<l tm·cl 1~\fF. , respektin· n•derhiir;ttt d<· :tHI<·Ini ngsc11t'f. lfiiruli svn<·s innei>iirden Y;tra att dl'lltll'
S<' tWtT "kulit· kunna mcdclebt D. C. din·kti,· . .i<~ rent :1,· din•k!.t
o rdnom l'll del tckttisk;t dl•laljn. Den griins , som hiir är upp dr;t_gen. triimligcn alt. dess;t sakn <'.i skulle fa pan'rka anslag , l>chov <·ll<'r inn ehiira iindri11g i :l\· \'. C. givtw fiireskriftcr. iir
a,· l)('sk;t!Tellhet att giva tillfiillt> till hcl'ogenhl'lsko nflikter, ,·ilk:l
·s;li.;:kutlnig:t fi .t ntt varit ;mgl'lii.gna undYik:t. V. C. giver vanligl'll
i rk f:tll hiir avses sim1 fiirl' s krifter i enlighet med 1\:MF. skri\'l·l st·r g<·nom sin därå s:1tta resolutic:ll vid t:>vl·rliimtwnde t av iirt•n dl'l till D. C. När iindr;ts nu <'.i V. C. fiireskrifl om genotn
knrrcspcndens förbi V. C. t•n iindring i vad Ki\!F. ut satt i skri \TISl'tl fi'll·etages'J A anclr;t siclan så fordr;ts J'iir :lll reg lemellls liisla l'll sådant stadgande :llt A. C. i E?IIF. iir i tjiinsteti äldn·
iin vederbönmde D. C. , t y enligt regl e llll'tlll'l kan ej en äldr,·
~Iii ll:1s under en i tj ii nstcn yngre, men eld hln·c förhållanrkl
om den föreslagna »tekniska skriflviixlingen » skulle komma till
stand och A. C. till iiventyrs vore yngre. Nu går d et, ty A. C.
undertec knar sina skrivelser med »för K:\!F. >> och sålund;l iir
eld KMF. som utfärdar skrivelsen , men dl·n formen tm·de rkl
l'.i ,·ara avsikte n alt denna skriftvi:ixling skulle 1'<'1. För niirYH r<ltlde pågår t•n handbrevvä xling och stundom tel efo nsaml;tl
nwllan n·spt·ktive a\·delningar i hMF. och D. C. å varven , vm·i get lOlll upplysningar och resonnrment kumw fiiras , men niir
lwstämmelsrr skola göras rller officiella yttranden skola inford r;ts går del genom \ '. C. Detta sätt und e rlättar ~H-betet ub 11
alt Y. C. på något sätt siittes åt sidan. och biir enligt min åsiU
bihehållas. Sladgas d essutom såsom förut föres lagits att V. C.
iir skyldig att alltid bifoga till honom från D. C. inkomna y lt randen heriirancle än"ndcn om vilka han skriver till KMF. ":1
kommer därigenom D. C. i önskad kontakt med KMF.
Dc skiil som a,· sakkunniga anförts mol varvskommittl 'nt des förslag t i Il o rdna n det a" nnw·ns upphaneiii ngsväsende. iir11
så Yiig:mde att något ytter! iga re diirutöver ej finnes a t t tillägg. l.
Sakl.;:unnigas :u·gunwntering för att komma varvens IHt\·aran ck
upphandlingso rdning till . livs torde diiremot ej vara lika god.
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Skälel å sid. -±8 och -±9 mol all D. C. förbereder iirendel
genom infordrand<' ay anbud innan han gör tipphandlingslw gäran skulle hl. a. ,·anl att anbudsgiYarcn hindes innan någon
,·iss lw t teoretiskt förefinnes om att Hpphanclling Yerkligen komml'r till stånd. Detta ski.il är, synes det, långsökt, he lst samma
sak lika viii kan inlrii.fl'a och intriifTar kanske oftare när V. C.
infordrm nnlmcl Yid å rsupphandling nr, om dl'L visar sig att d c
ink o mna anbuden på e n viss vara l'j iiro antagliga . Sakkunni ga påstå ej , dc endast sätta ifråga , förfarandets författningsenlighet. A andra sidan så om del iir för- kronan fördelakliat
b '
oc.h detta bestrida ej d e sakkunniga , så torde vii i åt de PYentuell a leverantiirerna kunna överlämnas att laga vara på sina
~

t'gna intressen.
A sid . 49 förefall e r det som sakkunnige skulle frånkänna
D . C. något formelt ansvar för upphandlingen och vilja med
hjälp av regleme ntets föreskrifter lågga alll anwar på V. C.
Så har saken dock ej fattats av mig , varkl'n i min egPnskap
HY D. C. e ll er vid de tillfäll e n jag tjänstgj o rt som V. C. D. C.
iir väl fullt ansvarig för allt vad han i tjänsten gör och sålunda
liirer han väl äve n ha' ansvar fiir d e upphandlin gsförs lag han
till V. C. ingiver. När V. C. sålunda fattar sitt beslut på grund
av ett sådant förslag , så om beslutet iir riitl und er förutsättning
att D. C. förslag är rått, men det sedan slmllr visa sig att
D. C. genom sitt upphandlingsf örslag vilselett V. C. torde viii
D. C. och ej V. C. få biira anwarel för del felaktigt skedda, i
annat fall vore ju D. C. på · tjänstea nsvar avgivna upphand ling·sförslag utav intet värde . V . C. befattning m ed och ansvar
för upphandlingen torde inskriinka sig till att tillse dels att
anbuds infordran och prövning m. m . är gjord författnings enli gt, dels väga de skäl , som angivas för elen föreslagne levr rantöre n i jiimförelse m ed de öHiga anbudsgivarne d e ls slutligen att vaka över att ej onödiga upphandlingar ske, exempel vis för att i hand e ln få billigare pris p å en vara än vad ma terialförrådets medelpris för tillfii.llet ii.r, e ll er att upphandlin gar ej omfatta för stora ell er för små kvantiteter eller för ofta
återkomma .
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Som föredragande för cle:,sa ä re nden ha r \ '. C. atminslonc i
1\:arlskrona hafl den å ciY ilexpecl itionen tjänstgörande biträdan de intendenten, om detta arrangement ska ll fortfara ell er in ll'ndenten i slä llcl skulle blint mer så att säga stabi l, kalla ~
varvsintendent och denna hans fiireclragningspliU reglements fiislas torde vara likgi lti gt, ehuru dock \ ' . C. rätt all inom sin
expedition fiirclf'la arbetet därigenom kringskures.
}fot dl'l a v sa k kunniga föreslagna upphandlingsväsendet
anfii res reservation ay Pauli och Schneidler. l vad där anföres
mol sakkunniges upphandlingsförslag beder jag ra pit det liv ligaslt' instiimma, men ];:an jag ej instämma i dl:'ras förslag .
Dt'n utredning som. av såväl sakkunnige som represenlantern a
framlagts synes mig däremot avgjort tala för bihehallanclet aY
det nuvarande upphancllingssystemet , sasom nnande del i praktike n bästa, om än det skullP vara önskligt att den summa inom
vilken D. C. kan direkt få köpa en i allmänna hancleln förekom mande vara kunde. sättas högre än vad nu är fa ll et.
Angående materialintendentens inflytande på upphandlin gen så torde dPt utan reglemenlsändring kunna lwredas honom
tillfii ll e alt yttra sig över leverantiirer nY Ynror , vilka han har
så all såga onwdelbart under sig, äYensom ij,·e r -Yarornas bl:' skaffenhet.
Angående varnförråden hava sakkunnige föres la git för rådsförvaltare såsom primärt ansvariga för förråden , och specie ll materialförrådets uppdelning på olika förrådsförvaltare , och
anfört detta såsom en lättnad, varigenom förrådsintendenterna
skul l<· få dels tid övrig att deltaga i upphancllingsärPndena dels
mera bigna sig åt elen ,, praktiska förrådstjänsten ».
Då i del fiiregåencle föreslagils det nuvarande upphand lingssättets hi lwhållancle bortfall er sålunda detta skäl för förrådets omorganisation.
Den fiireslngna organisationen synes ej klart utformad .
Vad menas med »ansvaret i andra hand ». Skall förrådsintendenten kontrollera bokföringen lärer hans bokföring bliva lik:1
vidlyftig som förut och man får enelast en ytterligare bokl'öringsinsl:ms. Dessutom är del ok lart hur exempelvis ansvnret uttages Yid Pil eventuell brist ell er vem som för Hickand e
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aY en saclan får räkna sig till godo ewntuelt på annat hall befintligt ÖYerskott. Naturlig tYi s YOre del Pn välbehöYiig lättnad
för materialintendenten om denne hade rättighet att med full
ansYarighet å biträdels sida (förraclsförvaltarens) låta denne senare så all s~iga tillinYentera sig Yissa J'örråclsarliklar , Yilka för,·altaren sedan redovisack för materialintendenten på samma
sätt, som nu sker med respek liv e arbetsgruppers »pa behåll »
uteh:wnnde materialier, och kan sådant komma att reglementsenligt stadgas vore det en given fördeL men då måste ock ma terialin lendenten på detta bitr~ide iiwn iiwr lata clf'n deiPns öv er skotts- och brislutj~imningar.
\'ad angår utl~imnings o rd e rnas så att säga ullämnad e åt
förr ads i nl endeterna sa :n·styrkes detta. Möjligen sk {l lie man
kunn a tiinkn sig att at Y . C. giYes n'glemenlsenlig rätt att speciell för Yissa ntredningseffekter, ~asom l. ex. nrliller iammunition , överlämna tecknandPt av ulliimningsordPn till wderbiirand e D. C. De in skränkni ngar h~iri , som kunde hehöYa göras ,
kunde då överlåtas åt V. C. att sjä lY bestämma.
Då I:'Xempel tages från armens organisation tord e del höra
påpekas dels att denna ej alls är tillämplig för marinen i sin
helhet, minst på varven , dels att den nog Pj synes Yara fullt
rätt uppfattad i detta fallet .
\ 'nd det första aY dessa paståenden angår så utom det att
sasom sakkunniga själva anfört, varwns förråd äro i hiigsta
grad mer omfattande i dPt att Yanens förråd huvudsakligen
avse tillgodoseende av en mycket skiftande materiels behov, så
avse annens förråd mestadels alt tillgodose ·egentlign persona lens behoY e ll er ock en ganska lika rtad materiels behov . Armen s intendenturförråd torde, om llll jämförelse skall göras ,
mer kunn a jämföras med stationernas intenclenturförråd. Men
dessutom så arbetar armen s förråder under helt andra förhållan cll:'n. De offieerare, som deltaga i delta arbete, från rege m entschefen eller tygmästaren över Ynpenofficeren ell er tygofficeren ned till förrådsförYaltaren , äro praktiskt taget stabila
och såvä l de själva, deras e\·entuella stä llfiireträda re som ock
deras unclerlvdande veta bf'stilmt, vem som i hände lse av förfall
inträder i elen :1ndres stä ll e, varigenom en fasthet i organisa-
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tium·n Yilllll'S. som eJ 1 något :l ,·seL'llCk står att fa. atm insto1w
pa flottan. '\;l.gon sorts officerskontroll över förrädsfön·alt<trn t' ,
som s kulk haYa ett praktiskt värde stå r så lunda ej här alt f:'\.,
alm i nstonc så län ge beräkn e li g s la hi lit el i office rskomm end eringarna ej förefinnes och knappast ens då , ty ytterst sällan Lord t•
i a llt i"<dl ns[itlaren tjänstgöra s:1mtictigt på samma pl::lts oc-h
arbl'lsom rå ck.
Alt l"iirrå dsintendent vid arm en skulle leckn:t något mol sYaranciP utliimningsord er torde åtminstone ej allt id förekom ma. \'id ADK . motlagas ofta förs[indelser frtm armens fiir råd , men någo n förrådsintend e nts namn förekommer ej p ~1 pap per-e l. men väl tecknar vedcrbiirandc tygmästare eller annan
officl'r pa . Yacl som väl närmast skulle molsvara \ '. C. utliim ninsgord t' r.
J:1g tYivlar å andra sidan p å, att armens förrå dsYä se ncl t·
skulle tilllredsställa de ansprå k som vi äro vana att sliilla pä
flottan s. Praktiskt har jag endast en gå ng varit i tillfiillc all
få en niirm :1re inblic k i dess funktion, och det var niir und er
min tjänstgiiring i KMF. jag hade orsak närmare gransk:l fiir råd sfö rhalland c ang. artillerimaterielen i den från armen till
flotta n iin·rlämnade Vaxholm-Osca r-Fredriksborgs fäst ning och
anser jag t'.i denna erfaren h el uppmuntra till att föro rda l'lt lik nand e sys te ms införand e vid marin en.
Till sist beder jag, då även förslag synes förordas :1 lt all'r
s kilja arti lleriinventarieuppbörden oeh uppbörelen ~w artiiiniutredning på 2 olika p erson er , f:'\ p å det kraftigaste aY st:-;rka
detta alldenstund erfarenhet fr ån såvä l den tid de voro -;kild:l
som under de n tid de va rit förenade hos en p erson mve kd kra ftigt tala för det senare alternativet såvä l vad reda oc h ordning
a ngå r som oek Yäsentligen lä ttande på C. A. D. arlwtshiircla .
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Utdrag ur avdelningschefens för Öresundsavdelningen slutrapport, avgiven jan. 1919.
Sjiifii rs varsdeparteme nt els komm:111 do e~ pedition har för
ofl"t·nlliggii rand e Jämnat tid skriftt•n fiiljande utdrag ur avde lnin gsc hl'fens för Öresundsavd el n i n gen generalrapport
Torpedbåtsc heferna förtjäna erkiinnanclr- för den p å passlighet, Y:tksamhet och b e redvilligh e l de s täds e ådagalagt och
som beYisas av ett flertal avvärjda k ap ningsförsök oc.h ett ännu
större :u1tal tillfällen då dera s närvaro l"iirhinclrat sådana försök .
Sii rski 1t • berömvärt oc h e rk~in mln sYiirl anser jag kapten
1\. G. HLLdb ergs bestämda och krafti g:~ ingripande. vid del för sök att kapa enge lska ångaren »Th elma », som. en tysk torpcdb åt gjorde den 16 november 1915 -- on1n:imnd i min rapport
n:r 153 H samma dag - och kapte n /~ . Obergs smarta r ädeland e av dan ska barken Pehr Ug land fr ån kapning - min
rapporl n :r 64 H den 20 juni 1917 - anser jag mig ä ven böra
fästa uppmärksamh et p å. Chefens p~'\ »Bore )> , resPrvkaplE'n
S. Pres to, isbrytning in till Halmslad i mars m ånad 1917 och
hans bärg ningsförsök aY ångaren Ni ssan vielutgången därifrån
för vilken sen<~re bedrift han av Hallandsbolaget till erkänd es t"n minnesgå,·a - utfördes mycket förtjänstfullt.
Frun myndigheters och e nskild a personers sida har den
bästa förståelse för a,·de ln ingens uppgifter. Yäldlja oc h tillmötesgående Yisats , Ya rigenom tjän stgörin gen i hög grad undn lättats. Jag h\r sålunda omnämna Malmö stads hamndirck tion , so m för ett så 1:'\.gt pris som 50 kronor ställt sin isbrytare
Bo re till förfogande: hamnkapten G. Stenfelt, som uppl å tit en
synn erli ge n liimplig tilläggsplats för avdelning<'n s fnrtvg i Mal -
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mi\ inom :!\·plankat område vid stora torrdocka n. dii.r llp!Jlngspl:tls l'i\r e n del avdelning en tillhöriga persedhlr kunna anordnas: rt'daktion crna av tidningarn a Sydsvensk a Dagbiade l Sniill poskn, Skånska .\ftonhlad et och Svenska Telegrnmlwn'111 , som
kostn:1dsf ritl tillhandah ållit mig tidningarn a resp. telegram ; Sjöfi\rsiik ringsnktil' bolaget Orcsund , som till mycket modt'rat pri~
uth)rrt exped itionsloka ler till avdelning schefens expedition :
landiiikar en doktor Karl Glick, som i början aYgiftsl'rit t, sedt•rmna mot en ringa avgift skött avdelning t'ns tanchårcl . Yid
julhiigtide rna hanl besättning arna ihågkomm it!' ml'd gåvor hack
i form a v pen n inga r och varor, vilka astaclkom mos gt:>nom \·ii 1\·illiga bidrag från enskilda personer.
J n i t iativet till sådana insamling ar togs i Ma lm ö a v sjörull föringsom rådesbefä lhavaren major G. Arfwidsso n samt hamn stvrdsens ordförand e grosshand lare C. Faxe, senare grosshand larl' H. Winkler, ordfiir:md en i ~f alm ö Sjömansh us kaplen J.
Luncl\\":111 , ordförand en i .Malmö Sjömansh em grosshand laren
IT. Bag<'r och ordförand en i Malmö Sjöfnrtsför eni11g hmnnkapLen G. Stenfelt.
l Trelleborg och Hiilsingbo rg undfingo besättning arna lill
jult-n dl'ls varugåvOI dels förplägna d i land genom konsul T. D.
~lnlmros resp. direkti\r B. Ingelson och direktör O. Hillerströ m
och i I l almslad förpliigna d i land genom konsul Ci. T . Sel1ele.
lwmnk:1pten E. Husberg och hamninge njör J . .\. Hjiilm'iti·i \m "
f ii I' SO r g.
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Utdrag ur förteckning över under året 1918
tillkommen litteratur i Kungl. sjökrigshögskolans bibliotek.
Il cc k se her. 1\. on t i n en ta Is y s Lem et.
Genemlsta ben. 1\.arl XII pa slagfiiltet.
Huetsch. Der I\.rieg und die grosse Politik.
Willms. Die Seekrieg·s rechtlisclw Bedeutun'' " YOH Flotten"
'
Stiitzpunk ten.
Reurntlow . Deutschla nds auwsärtig e Politik.
Einfluss der Seemacht im grossen 1\.riege.
Ptuuh-He rtling. Der hampf um die Freilwit fler ~[ene.
.lloruth . Tag<:• des 1\..rieges.
Steuenwn . Geschicht e des 1\.rieges.
Dick. Das l\.reuzcrgc schwader.
1\a/nu uon Hofe. Unst-re Flotte im Weltkrieg e.
Pilcher. \Yar according to Clausewit z.
.!st on. Sea. land and air Slralcgy.
\Vy/lie cC· Wren. Sea fights of the great war.
Pollen. The navy in battle.
Hurd. The brittish fleet in the gi·t·at \\"ar.
Ilalian seapowl•r in the great war.
.\"euinson. The Darclanell es campaign .
Despntclll 's from the Darchuwll es .
.1/iddleton . Airfare of today and of the future.
Hnnchesle r. :\.ircraft in warfare. (Gava av kom.-kap t e n
·c nger. )
Dessutom har biblioteke t e rhållit sasom gåva från kapte nen i K. Kustartill eriets resen· A. Sa!oman en större boksamli11 g
huvudsak ligen omfattand e äldre och nyare litteratur riirand<'
ballong - och flygväsend et.
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Kustbefästningar.

Elektr isk mätteknik för kustartilleriet
En kustart.il leristisk studie öYer Yärlclskr i g~:t

Innehål_l i åtskilliga maritima och krigsvetenskapliga
tidskrifter år 1919.
Sfrategi och taktik.
P.C.S.~.l..l\H7.~id . !G71

.\ight torpeclo ope1:ations ... .... ........... .... . .
Future naval power ............. ... ..... ........... .
Arsberättelse aY föredrag anelen i sjökr igsYetenskap .. .... .. . ... .............. .. ..... .... . ... .. .

S. :\I. R.

1~llS , s itl . 792.

K . V..-\.. H. , sid. l.

K. T., 191:', s id. 108.
K T .. l~llci, sid. 120.

Telegrafi och telefoni.

H och f re q uenzlll as ch in e

<ler In du k tortyp P .
Kri tische Belenc! Jtu n g und Ent\Yi cklung
derseiben .... ...... .... . .. ... . ..... . ........... . .. . .. .
Beitr ag zm· Theorie und 1\·irkungsweise
des stationär•m .Fre,Jnenzvenlopplers .... . .
Charakteristische Kuryen des statis'"hen
Fr e q uenzverdopplers .... .. ....... . ........ . ..... .

J. d. T. 'l' .. 1918.

~id.

no.

.J. el. 'r. T ., 1918. -<id. 28().
J. d. 'l'. rJ\ , 1918.

~ i d.

299 .

Sjöfart.

sjökrigshistoria m. m.

s . ·r ..

i)stersjöns kapare ........................ . ..... .. .
Den hollandske koll\·oj .... .. ......... .... . . .. .. . .
Ou r n a vy and the \\Test-] n dia._ pir a te:; ..... .
How Tirpitz "·orkecl for " ·ar .. . ............. . .

sid. lö.
D. T. f. S., l~l!S , sid . 61 0.
P . r. 8. ~-I., l!H 7, sid. l 727 .
X. :\L R., 19 18, sid. 821.

The ~onYegian shippin g share market in
1918 .... . . .......... . .. ... . ....... . . .. .......... .... ... .
Shipping dn ring- and after the war .. . .... .. .. .
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