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Berättelse 
över Kungl. örlogsmannasällskapets verksamhet under 

det förflutna arbetsåret. 

Sä llsk ape t har \'Uril samlat till 7 ordinarie och ett extra 

sammanträde, \'an· icl aYgiYits H å rsberättelser, nämligen: 

Skeppsbyggeri och JmtskinY bise ncle av ledamolen Schocr

ner ; 

l\lit1\'äst•nde a\· lt'damolen Bergmark; 

F lygyä scndt· a\' ledamolen Åkermark ; 

Artilleri och hand\'apen av ledamolen :\falmbcrg; 

:\'ayigal ion och sj öfa rt a\' il'damolcn Ekelund; 

Hcglerncntcn oeh J' iir \·altning ~w ledarnoten \' , Otter; 

S kt·ppsbyggc ri och nwskin\'iise nde a\' ledamolen Ch ri

slo fl' crson; samt 

Sjökrigskonsl oeli sjök rigshis toria aY ledamolen Beck

Fr,iis. 

Fiircdrag har dessutom hållils a\' lcclam olcn örnberg iivcr 

"i n d u st ricll !'ii r s nt r siwred ska p ». 

Till Siillskapcl har inkommil en liivlingsskrif'L behand

lande »minanl'allslakti.k mol U-hMar ». T~i\·Jingsskriften, som 

har till J'iir fallare k::tpll'nen Yid l'lollan H. Enell, har belönats 

med siln'rmcdalj. 

l nom S~il!sl;apet ha l'iiljandl' förändringar iigl rum: 
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Med döden avgått: 

3 hedersledarnöter och 4 arbetande ledamöter. 

Uj!p(lyttats från arbetande till hedersledamöter: 

Kommendörkaptenen C. L. A. Munthe oc'h generalmajo
ren H. G . .M. \yrangcl. 

Tillkommit: 

Ar belande ledamöter: 

Mariningenjören m l :a gr. B. T. Zctlerström, kapte
nen vid K. Flottan greve A. \Vachtmeister, översten 
Yicl K. Emstarlilleriet I. A. Edström, kaptenen vid K. 
FJoLLan G. E. Granström, kaptenen vid K. Flottan S. 
UIH och kaptenen vid K. Flottan O. F. O. \Vanfvinge. 

Korresponderande ledamot: direktören H. G. Hammar. 

För närvarande utgöres Sällskape-L av: 

Förste hedersledamöter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 
Hedersledamöter, svenslut . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39 

» utländska . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 
Arbetande ledamöter . . .. . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. . . . . ... ... . . . 109 
Korresponderande l edamötcr, svenska .. .... . .. . ........ . .. . . 

)) )) utländska 

Summa 

22 
3 

178 
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Minnesteckningar. 

Uneler det nu lilländagångna arbetsåret hava följande 
ledamöter a y Sällskapet avgått merl eliiden: 

l. :\[arinö·wrläkaren Rudberg; 
2. Konteramiralen Jucl ; 
3. Generallotsdirektören Linder; 
4. Kommendörkaptenen Christenson; 
;). Kommendören Ekström; 
G. Kommerserådet Pih1gren; och 
7. Kmnmenclörkaplcnen greve Cronstedt. 

t 
\'i hava i kväll att med saknad dröja vid minnet av en 

märke sman. Karl Rndberr;, Sällskapets hedersledamot sedan 
1913, har gå t l ur tiden. Han avled den 10 december 1923. 

Rudberg Yar född på Ruda gå rd av Skedcvi socken 
Östergötland den 28 januari 18ö2. Efter skolutbildning i 

Stockholm och \Iorrköping a'.'l:Jcle han mogenhetsexamen i 
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sis ln~imnd a slao h IH71. D~irefler tog Rudberg mcrl. kand. 
examen i Uppsala år l H7(i och med. li c. exame n i Stockholm 
år 18HI. Sedan han vid 1\arolinska institutet fö rsvarat en 
:n ·handling med titeln »S ludier över sjuklighel och dödlighet 
[l fi o ll ans fartyg aren J8G5- 18H5 », blev Rudberg med. doktor 
i Uppsala år 1888. 

Ämnet för Rudhergs gradua laY'hanclling lillhörcl e del om
råde, ål Yilkel han redan under flera ~1r ägnat sig och varåt 
han allt l"ramgcnl skulle sk~inka sina h~isla krafter. Han yar 
nämligen serlan ~1 r 187(1 anställd s:1som läkareslipendiat -vid 
fl o ttan, uti vilken befattning han med enelast 2 års mellanlid 
uneler lj änstgöring såsom sjukhus l ~ikare Yid allmänna garni
~onssj ukhu scl och samtidig ans tällni ng såsom bataljonsläkare 
vicl et t par :w a rm ens regementen kvarstod, till dess han år 
1887 utn ämndes till l"örsl e halaijonsläkare vid notl ans statio n 
i Stock holm . Under dessa år tjänstgjorde Rudberg, förutom 
å l'l t flertal expeditioner .i heml::t nds farvatten, ej mindre än 
fem gånger som upphördsläkare å l ångf~irdsf r egallc r och kor
Ycttcr, .cli.iribland ·å fregatten » \'anaclis » unrler dess k~1nrla 
världsomsegling tiren 11-;83- 181):). ,\ sisln~imnda långa expe
dition verkst~illdc Rutlhcrg samlingar för Uppsala universitets 
anatomiska , zoologiska oc h botaniska mu seer sa mlerhöll här
för såsom ilelöning uniYCrsiteleb jubelfcs lmcclalj i silver. Dc 
långa sjöresorna, "om på <l en tid ens seglande farlyg Yoro båd e 
omv·äxlande och minnesrika, utvecklade hos Rudhcrg en \'arm 
kärled' till sjiilinl och de t Yapcn han iillhiircl c, en skatt, som 
han viii vårdade, så !änge han lcwlc. Sedan Rudberg hliv il 
ansUilld vid flolla·ns station i S lockholm , uliintde han också 
enskild praktik i huYudsladen. 

N~ir spansk -amnikanska kriget utbrutit ar 1898, utsågs 
Hudberg all såsom sl:1tsslipencliat på nordamerikanska sif1a n 
bevista delsannm1 . Han lycka1des di.ir fli tigt få deltaga i arlw
lel med de sårade och sjuka, först såsom skeppslilkarc p [t llcn 
i hast, ·h elt provisoriskt liil la sa rl'ltsfarlyg rustade ångaren 
»lroquois », som under tropisk hclla oc h svåra förhållanden 
omborcl i iivrigl transporterade sj uka och sår:-trlc från krigs-
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~kådeplalscn å Kuha ti ll Key \Vcs l. Efter stud ier å olika 
l a·· "Cr ocf1 ÖrlO'fSV::ll'\' följ. dc så en månads tjänstgöring å del L (:) (") ' 

på cll senare krigssk ede ,färdiga, utomordentligL Yä l utrustade 
]asarl'l tsfartygct »Re lief», vilket använlles dels för operatio
ne rna vid Porto Hico, d els l"iir transporl av sårade och sjuka 
därifrån till Nc\Y-York. 

Serlan fred bliYit sluten, erbjöd s H.udberg fortsall arbete 
vid en armedepå å Long Island, men han yar clå så medlagen 
av arbetet i den tropiska hettan, alt han nödgades avböj a er
bjudandet och antr~ida hemresan . I en diger rapport ned
bele Rudberg sina erfarenheter från deLta krig. För sin för
tjänstful la ver ksamh e t erhöll han offi ciellt erkännande genom 
en tacksamh elss krivelse från Förenta Slalcrnas regering, kal
lades til l ho nantry memher or lile Associa tion of the militar~' 
su rgcons of the Unileds Sla t cs - del si.i llsk ap, som utgiycr 
den ansedela tidskriflen »Th e mililary surgeon»- och hedra
des nwd den nordamerikanska ,krigsorclcn »Santiago de Cuba ». 

Den sYensJ, a örlogsfio l lans hälso- och sjukvård hade nn
de r lång lif1 länmal åtskilligt Ö\Tigt att önska. :"Jågon enhet
l igt organiserad l ä k a r k å r fann s ej, seelan flottan år 1808 be
rövades sin dilli ii sva rande egna läkarorganisation. Dess hi 
karpcrsonal lydd e samtidig t såv~il under sundhelsl<allegiu~1.1, 
numera rncdicina lslyrelsen, som under lf"iirvallningen a'Y SJO
~ircndcna, numera marinförva ltningcn . Under 1denna splitt
rade ledning nu i'iirfallet delvis långt gånget . Opinionen i lan
det - både inmn oc h utom vapnet - ·kom till synes i pressen 
och var seelan länge enig h~irutinnan. l april år 1900, gjordes 
då, i samman hang med behandlingen av sjöförsvarels ans lags
:is·kanden, i riksdagens håcla kamrar h etyclelsefu ll a ullalanden 
i avseende å behovet av snara och genomgripande reforme r. 
Dessa ullalanelen slöd c!e sig huvudsakligen på en uppsats av 
R uclherg i Hygicas festband 1889 och ett av honom den(:) mars 
1900 i Svenska läkaresällskapet hållet föredrag, båda med 
t iteln »Förslag till omorgan isa tion a'V fl ottans l ~ilka r stat » . 
Föredraget åt-följdes av en livlig diskussion, yaruti många av 
Lä kar esä ll skapl'ls mest framsl~ten<le ledamöter rrån olika syn-
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punldcr varmt yllrade sig till förmån för del av Hudberg fram
lagda förslaget. Dåvarande chefen för sjöförsvarsclep~rtemen
let förklarade sig uneler et chatten i andra kammaren omeclel
harl hereeld alt arheta för genomförande :w en förhäLtrad 
häl so- oc h sjukvårdsorga nisation vid flottan. tEfler hlott någ
ra ·veck or erhö ll också Rudberg i ansl utning ~1ärlill uppdrag 
att bilr ~ida chcf'cn för marinstaben med ularbelande a\' förslag 
lill en sådan. Detta förslag - till d en nuvarand e organi sa
tionen - ,förelåg f'ärcli gt i ok lohcr samma år, tillstyrktes i 
httvud sa k av marin·ens sta lionsmyndigh e ter och mcdicinalsty
rclscn s;l mt lad es lill grund för proposition till 1902 å rs r iks
r1ag. Propositionen bifölls, och sjiiYapnct e rhöll enlig t Ruel
bergs förslag en egen nwrinläkarkår sam l en sani letsawlel
ning inom marinfönaltningen, håda m ecl en marinöverläkar e 
som gemensam chef, h eriiltigad oc h förpliktigad att utöva 
överinseendet ii ,· er fJol lans saniletsväsende och all laga initia
tiv t ill förbättringar i detsamma. i\Iarinö·,·erhika rens chefs
s tällni ng innehar full handlings frih et jämte önskYärcl aukt o
rild, oc h hans cgcnsl<a p av chef för den nybild ade sanit,e ts
a vdelningen i m a rinfön·a ltningen lillförcle detta ämhetsYerk 
elen nödiga meclicinska sakkunskap, som dittills saknats. 

Dd var h el l naturligt, att 1\.lingl. l\Iaj: t till förs te innc
ha\'arc av denna chefsp ost utsåg Rudberg, som till si na krigs 
erfarenheter nu kunde higga förlj~insten om det an tagna om
organ-isationsförsl age ts f'ramförandc och närmare lJ tarbetan
cLe. Rudberg .tillträc:Jcl.e ämbetet den ·1 januari 1903. Hans 
närmast e uppgift blev då rl cn nya sa nitetsorgani sat ionens ge
nomförande och vidare utveckling samt d ess hänlande utåt. 

Della arbete var ej a lltid lätt ; mo tstånd mötte ibland, där 
Hudberg nTinsl ana t möjligheten· a\' något sådanl, men han 
Yisade sig som rälter man på räller pl ats och 'lyckades i d e 
allra fl es ta fall driva sin :mening .ig,enom. Atl heträtl'.ancl e 
detta .Rud.bergs arhcle gå in p å enskildh e ter ·skulle föra iför 
långt. .lag Yill en dast här erinm om det första uppsättand.et 
av marinläkar·k årcn och dess vidare re.krytering, tillgodosc
endet ay dess medlemmars specialu tbildning på sjukhu s och 
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a ndra m.eclicinska institutioner, ordnande L av den marinsani
Uira stalisliken och redovisningen, lU V marinlä·karkur serna , av 
a r betet i m arinförvallni n ge n s sa nit c l sa vdeln i ng, gen omfömn
clet av må·nga fö rhä llringar i avseende å hälso- och sjukvårelen 
å örlogsfartygen, i nrä ttandet av nya tj ä nster •samt regleringen 
a Y tjänstgöring och löner inom marinläkar.kåren, ombyggna
clc n och omorgani•sationen av flotta ns .sjukhus i Karls.krona, 
Yilket sistnämnda arbete Hudberg a nförtrodd e åt tecknaren 
av dessa •minnesord och vi lket han metd a ldrig svi·k ancl.e in
tresse följd e och un cle rstödcl c. Del tord e ulan överdrift kunna 
s~ig,as, alt föl'\'äntningarna p å Hudbergs organisationsYerk gåtl 
i uppfyllels e och aU delsamma väl fyllL sitt änd am ål. Då Hud
berg år 1917 avgick med pension, överlämn ade han åt efter
trädaren e ll väl ordnat a rbet~fält. Vår marina sanitetsorga
nisation har båd e inom och utom lande t tillvunnit sig herät
l iglad uppmärksamhet såsom vamnlfl·e för svenska för h ållan
den synnerligen lämpligt aypassad . Rud.bcrg har genom siU 
yerk gjorl sig förtjänt atl av foslerlanclet i lacksamt minne 

bevaras. 
Organisa tion en yar alllj ·ämt Hudbergs ögonsten, han träd-

de energiskt i hr.cch en, då det gälld e att försv~Hra d cnsannn a 
- hlancl annat yid cle s. l<. departementaLkommitterades an
grepp år 1913. Hudberg fick bevittna ännu eU anf,all fr ån 
ofli cielll h ål l, ·sedan han lämnat sill ~imbcte - för två å r se
dan av dc sak,kunnige för utredning öm elen centnaJa försvars
förval, tnin gcn. Dctla anfall gjordes till för e må l för åtskilliga 
för edrag ·och diskussioner , bland annat också i Sv enska Lä
kar.esälls·l<apet. Hudberg l og denna gång ej aktiv del i me
ningsyttringarna m en följde dock med ungdomligt intresse 
försYa rd för den rättsisa saken. EJfler den näsl:an ·enstäm
migt n edgörande kritik, som kom clctla sakkunnigeförslag till 
rkl , l< änclc sig Rudberg herätti.gad att m ed sjöförsYarels män 
hoppas , all eldsamma ej skulle leda till någon påföljd. 

Hudberg 1ansåg med rätta onlnanckt av marin ens hälso
och sjuk\'ård p å ett :tillfredsställand e säll 11Lgöra en livsfråga 
fö,r •sjövapn et och chrmed för h el1a yårl folk . 
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Rudberg var i många år läkare för hovslalen, och under 
rk dela.r av å ret, 1då hoYet vislades å 'luslslotl-cn Drollning
holm och Rosendal, tjänstgjorde han under långa tider som 
läkare hos konung Oscar II. 

Hudberg förde ledigt pennan·, och från bans hand stam
nm ålskilliga meddelanden och uppsalser a\· navalhygieniskt 
och organisatoris·ld innehåll i detta Sällskaps tidskrift, Hygica 
saml Tidskrift i milit1är hälsovård. Fr~m världsomseglingen 
med »Vanadis » och J'rån spansk-amerikanska kriget otl'cntlig
gj ord e h.a n i lid n i ngsprcss:en talrika r escbr e\'. 

Uå Hudberg e l'ler n ~ira 40-årig akliY tjänst ingick i pen
sionsåldern, voro lmns krafter obrutna och han.s Yerks·amhe ls
lusl livlig såsom lillförene. Han sökte tillfr·ed sställcls·e fö.r 
eksamma först i flera år såsom Lä·kare vid invalidtranspor
terna ÖV·Cr öster.sjön, och, när dessa upphörde, såg man 11o
nom ·några somrar såsom karantänsläkare å Fcjan och å 
Känsö. Sitt sisla år tillbragt.e han emel lertid oavbrutet i Stocl< 
ho:lm , sysselsall med slutredigeringen av sina .levnadsminnen, 
åt vilka han på S·ena re år ägnade lediga stunder. l\Ianus·krip
let ·lill desamma lorde fördigga i tryckfärdigt skick, och del 
är därför aLL hoppas, all hans många intressanta upplev-elser 
från ungdomslidens sjöfärdcr, från riksdagspolitiken och äm
be:tsmannaåren i Slackholm och ej minst från vistelsen vid 
hovd uneler dc pol•itiskl upprörda dagarna vid unionsbrottet 
år 1905 s·kola bliva tillgängliga för a llmänheten. 

Hudberg var i mångl och mycket originelil lill sin lägg
ning, od1 de, som kommo honom nära, voro ej många. Sär
skilL fmmlräclande var hos honom rl·et politiska inlressel. Ur
sprungligen liberal till sin äs.kådning, kunde han dod<. ej följa 
part.i.e,t•s slån<dpunl<t i förs·\'arsfrågan. Ulan alt Laga altliv de l 
i dagspolitiken föl jde han likväl slän.digt med aldrig svikande 
noggrannhet s·pelet om cle vikliga frågorna i riksdagen. l av
seende å dennas ledamöter fönärvade han sig en ingåend e 
persona·lkännedom och använd·e densamma, n~ir så behövdes, 
med stor skicklighet för främjande av marinens hä.lso- och 
sj u k \'å rdsintrc•ssen. Som 'l'Xem p el härutinnan må anföras, och 
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jag tror mig därmed ej begå någon indiskretion, hurusom 
Hudberg vid 1911 ars riksdag genom ·kombination i ~ n kom
p romiss kan1rarna (•mella·n rörande någ ra hcJ.t andra frågor 
- såvill jag minne s cmo l både Kungl. ~Inj :ts proposition och 
ett enigl statsulskotlsullåtande - lyckades ernå bifall, utan 
all ett o rd yttrades, till ett oförändrat sakkunnigeförslag rö
rande m ar inläkarkårens avlönings- och tj~inslgöringsförhål
lanclen. För ·det ::t'clministr·ativa arhetd hade Rudberg lika
le des en utpräglad fall enhet. Hans k1unsknper i våra författ
ningar voro lika omfattande som ingående, och diirmccl före
nade han ,stor skicklighet all i ~imhetsskrivelscr giva klar och 
tydlig form iH sin m eni ng. 1'vi\'clsntan lu~de Hudberg cl·es"a 
sina egcnskap·er i mångt och mycket att ~acka för dc fram
g~mgar, han fick glädja sig åt. Di-irtill hiclrog emellertid si-i
kcrligcn mi•nsl lika 'lllyckcl , om e j ännu mer, hans beslämcia 
uppfattning d·ärav atl me'ClicinSJk organisalian och a'Clmin is.tra
t ion sbiclse må,stc stödja sig på en f'as·l gr uncl\'al a\' m ed,icinsk 
vetenskap. 

Sin kärlek för sjö- och friluftsliv fullföljde R'udberg ända 
t ill sill sis.ta levnadsår i sin ~ilskade kanot »Ga rmen », som 
troget följde hon om a lit från »Vanadis » världsomsegling. 
Denna kanal höll han släds.e i oklanderligL skick och segiade 
den med lika 1lusl bland Söclerba\'söarnas komllr ev som .i våra 
sbirg:lrdar. För atl riktigt .förstå hans natur, måste man 
hava s·cglat med I\:arl Hudberg eJI.er sett honom ,sYar!hränd 
hyn oc'h strål~mde av hälsa, återvända från en sommarlur i 
Slackholms skärgå rd. 

Vid sidan a\' ·kamrater och vänner slodo som närmast 
sörjande Yi<l Hudbergs hår hans efterlämnade maka, född 
\Vi-echc l och hans tY~t söner kaptenen vid flottan Karl Gustaf 
Rud'berg ocJ1 i flottans resen· Sten Hudberg. En brorson till 
Rudberg är mm··i•nEikar•en av 1 :a gr. Daniel Rudberg. 

Heder å l Karl Hudbergs fosterländska g·iirning! Frid 
över han.s minne! 
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Axel Bernhard Juel-':' ) 

A.rel Bernhard Juel föd,d cs i Stockholm elen 15 n ovember 
1859, son av professorn i juridik, kam marrättsråd et Ju el. 

Såsom elev i Ku ngl. Sjökrigsskolan in trädde .T. år 1874 
och seglade under kadettåren å korYetterna »Norrköping » och 
»Sag'a», varefter utnämning till underlöjtnant ägde rum den 
2:J september 1880, till löjtnant 1H82, l\lapten 1890, kommen
diirkapten a Y 2 :a gr. 1901 och l :a gr. 1905. 

],J,cd dc lii!pr~iglaclc lekn,iska anlag som .T. llesatt, ägnade 
han s ig redan tic!igt å t den tekniska ljilnslcn, och under åren 
J 88-±~87 förberedde han sig .för sin livsuppgift ~ ar lirHeri
tjänsten ~genom :a ll genomgå artilleri- och ingenjörhögsko
lans lägre och högre lwrscr , varefter J. l<ammenderadcs till 
tjänstgöring i Kungl. ::\farinföryaJtni:ngcn. Fäslad Yirl detta 
iimbclsverks artilleriavdelning arbetade .J. rlärstädcs först så
som tjänstgörande officer och efter att under en del år hava 
Yaril chef för arti llcrideparlemcnt ct å Karlskrona station blev 
. J. chef för Marinförvaltningens arlillcriaydclning där han 
nedl ade ett gagnerik t arbete för m· t illcrivapnels utveckling. 

Flere för art,illerivapnct hclydelsefulla frågor förekomma 
uneler elen t id .1. innehade rlen'IUI befattning. Sålunda br.agtes 
den för far tygens striclshcr,edskap YikLiga frågan om dessas 
utrustning med moder na ano rdningar för eldens ledning till sin 
:lösning och förarbertena samt l<Ontrak tcranrclet av artilleribe
styckningen m. m . .för cle nya »Svcrige»-farlygen fullhorda
cles, Yil·kret senare väl får anses '\'ara ])],and de mera betydande 
uppgifter, som inom ~arlygsar tiUeriet förekommiL på S'enare 
tider. 

Under sin tjänstgöring i Kungl. Marinförvaltningen före 
log J . ett stort antal tjänsteresor utomlands såväl i och för 
kontroll och besiktning av a rbillerimateri:cl som ock i s tudie
syfte . 

*) M i nnC'sicc kninf.!\'11 :f ö rf<1 tta<l a:y led ;lmntl'n \ Y rstcr. 
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Befordrad Lill kommendör 1911 kvarstod .J. i Marinför
Yaltni'ngen ä n da t i Il dess han under 1913 förordnades till yarvs
ch ef i Karls>krona. 

Förutom hilnne långresor :till Västindien och :;vr,edelhavet 
har .J. deltagit i cH stort .antal expeditioner å flottans l"arlyg, 
varjämte 'han vi,rl upprepade tillfällen för.t be l"älet Yirl flottans 
skj ulskolor. 

Sedan .J. d en Hi noyemhcr 1919 uppnått pc•nsionsålclern 
cch därmed avgått fr å n Yansehcfshefaltning,en i Karlskrona 
utnämndes han till konlcr amira,] i marinen . .J. hosatte sig eft er 
avskedstagandet på sin egendom Sjöneyad i Halland. 

.Juels stora arbetsförmåga och gedigna kunskaper, gjorde 
att han togs i anspråk för olili: a ll]lj)>drag vid sidan av elen 

egentliga tjiinsl en, ~iålunda var han ledamol av kornmitten för 
revision av patcnll agstiftningcn, sakl\lunnig för armens och 
marinens dellagande i Baliiska ul.slällningen, lf'Llllmäklig i 
flottan s vcnsionskassa. Härtill må lägga s att .J. had e en 
mångfald kommilleuppdrag som mer eller mindre ans,löto 
sig till den tekniskt ekonomiska tj:änsten inom marinen . 

.J. Yar 'sedan 189 ] a,rbelande ledamot a'Y Kungl. örlogs
mannasällsl<apcL och uppflyttades 1919 till hcclcrsledamol. 
Han har inom SälJs,kapcl ,bcslritl hcfaHningen som sd\Tcte
rare och som viee ordförande. H.an var äve n ledamot aY 
Kungl. l~rigsvct,enskapsaka,clemicn. 

Ju'Cl va r till s in natur cnlwl, anspråkslös och fElrdfri. 
Tnom hemmet ägnade han sig åt konstnärliga hantverk såsom 
träskulptur, arheten i koppar m. m. och vid svarniolen till
bringade han många Lirnma r . Han hade e tt mycket gästfritt 
hem, och mång,a torde dc Yara, som erinra sig från stockholms
tiden ,(le bllfällcn, 'flå ha,n och h ans hustru samlade kammter 
och vänner .till ,det hem, dc inrättat å l sig å Djursholm, i Yil
hct hem håda makarnas konstnärliga smak k om ti'll uttryck 
i d:ct säll Yarpå detsamma hliYit byggt och inrett. 

.J. va'r g,irt med Ros,ali1e Augusk1 Björkman och hade i 

si t t äktenskap tvänn e barn: 'Cn son ~ löjtnant vid Smålanels 
artill,erircgementc ~ och en dotter ~ gift med kaptenen vid 
lipplanels artillerir,egeme ntc Reinhold Schenslröm. 
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Daniel Ulrik Wilhelm Linder. 

Den 13 m ars 1924 slutade i Stockholm iVilh elm Linder 
sill ver'ksamma liv. De sis ta åren hade han m·cd manligt mod 

kämpal mol t i!Uagande ohälsa, orsakad av ett inre lidande. 
Han hade rest till huvudstad,e n att h~{r,fiir söka hot. Detta blev 

cmclkrlicl förgäves. Sjukdomcn tog överhand och därmed 

upptr~iclaml e hjärtlidande nedlade honom på dödsbädden. 
Linder var född ,j Uppsala den 8 aug. 18;)5. Hans föräldrar 

voro profcss'Orn, sedermera domprosten, C \\T. Li~1der och 
hans maht A. U. ~l. Wallenberg. 

l-Ians JenuHl var en oavilrulen arbetsdag icke blott i flot
tans och sjöfartens tj~inst utan äv·en inom andra medborger
liga områden. 

Den första delen a v denna arbetsdag iignades h elt ål flat
lan. Han hörjacle sin tjänst i denna såsom extrakaelett å kor

vetten »NO'!Tköping» under dess färd till Sydamerika och 
Goda Hoppsudelen åren 1871- 1872 . På höslen 1872 tog han 
i n träd·escxamcn till Sj ö krigsskoLans tre d j e klass. 

Linder blev underlöjtnant vid H.ungl. flottan oktober 
1875. Befordringarna sk·edrlc sedermera med då för tiden 

normal hastighet och år 1H97 utnämndes han till kommen
dörkapkn av 2 :a gra,den. 

S11art steg emellertid befordringskurvan hastigt. Ar 1900 
förordnades nämligen Linder till gcnerallols,direktör och ut

nämndes tidigt år 1901, således fiir,e fyllda 46 är, till m·dina
rie innehavare av ämbetet i fråga, :som bekant medföranch? 

flaggmans v~irdighet. Ej långt ,förut hade h an blivit till kom
mendörl,apl,c n av l :a gra,ckn befordrad. 

Från ge,neraldir·eklörsämbctet fi ck Linder j slutet av år 
1919 tjänstledighet på grund av sjukelom och den 15 augusti 
1920 nådigt avsked. 

Vid flottan gjorde Lineler i Yanlig ordning sin första 
tjänstgöring, då som nu, väs·enlligen inriktad på egen utbild

ning. Som backso(Ticcr d eHog han i elen bekanta expeditionen 
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med fregatten »Vanadis » till Västindien, då vår sista koloni 
S: l Barthelemy ÖYerlämnad'es till ,Frankrik,e. 

l detta lands marin tjänstgjorde Lineler seelermera åren 
IKHl-1883. Häruneler finna vi honom dels till sjöss, dels 

som elev uti minskolan vid Broyardville å ön Oleron, ulanför 
Hocheforl. Här fick han i1ven undcrvisni·ng om det då nya 
l'iirstörelsereclskapel torpeden och blev sedermera en av detta 
Yapens för s ta vägröjare i vår t ~an<l. 

Efter hemkomsten hade han en tanke atl ägna sig ål in
dustrien och tillbringade tvenne års avs.kcd med tur och :be

fordran Yicl Hofors bruk. Dock återtog hans birlek till sjii
Yapnet sin riilt och han åtcrinlr~idde i <less tj~inst då dessa år 
förlupit. 

Tiden mellan återinträdet och utnämn:ingen till chef för 
l·otS'\erket Yar med ungcfiir lika ,ti<lsrymrler fördelad mellan 
sjökrigsskolan, stationstjiinslgiiring och flottans stab med lill

hiimnde ellc_r mellankommande sjökommenderingar. 
Vid sjökrigs·skobn var Linder såviil kadetl·oiTiccr som 

liir:ue i sjörnanska·p. En ay honom förfallad lärobok i sagda 
ömnen är elt minne !'rån denna tid. Under sin tjänst å statio

n en bestred L·inclcr bland annat den soTn kompanichef och 
ad jul·ant hos stalionsbcfäl ha varcn. E.n mera nitisk kompani
chef lorde Yara SYårt att finna. Han k~imle personligen varje 
man i de då så manstarka kompanierna och pl~igacle ofta Yicl 
manskapets sjiikommen,tJering gå ombord i fartygen för all 

ti ll respekti\'e cl.ivis,ionsofTicerare gint muntliga upplysn·inga·r 

om karlarncs s kiilsamhd, i synnerhl'l Yad ]Jekläc!nadcn an
ginge, varom Lind er särs k i Il vårdad c sig. 

Tnom staben L'l.Jpehöll Linde r und er etl par å r chefs,sk.a

pet för dess kommun i k'ati onsav delning. 

Bland Lill'ders sjökommenderingar må, utom expeditio
n erna med kadetterna n~imnas långresan med »Freja» till M·c
delhaYcl 188()- 87, då han tj~instgjorde som navigeringsoJTi

ce r, befiil som aydclningschef å »Bicncla» med 4 minlJätar, 

som det då 1hl'l lc, saml li ll sist å pansarbåten Thor, som chef 

~'\r 1900. 
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Lin der s mera m ·edhorgcrliga uppdrag vow av betydande 

vild. Så var han å r 1894-95 statsrevisor, 1895- 1901 s.tads

fullmäkl•ig j Stockholm, flerårig ledamot och ordförande i sty

relsen för Stockholms navigalionsskola, från 1908 tiH 19 19 

ordfö rande i styrelsen för Teknis ka hög.s.l"olan. Dessutom 

dellog han, ~iYcn sc.dan han lämnat vapnet, i ett fle r .lal k om

mitt ee r och u t redningar aYsccn·dc flottans sla tionsfrågo r . I 

Yi nlcrsjöfarts·k·ommitten för Norrland var han ordförande. 

Linder hade en stark karakliir, pålitlig och redbar. Dess 

mes l framträda n el c d r ag va r h.ängi venhe len l il! kall elsen, fö r 

JYhkter, som utlö:sle sig i det oförtrutnaste och mest. oför.tröt

[a,cfc arberl:c för det som hlivil honom anförlroll. 

Sjövapnet ocll vad därmed ~igde samband älskade han 

högt , ly han såg i d etta en betingelse för möjligheten att 

h~iwla .Uiderncslandcls oberoende . Som den store fosterlanels 

vän han var sa11~irlacle dc mörknande utsikterna för <less be

stående c(l'ektivitet honom mycket. 

Linfler Yar Lr•ofast och vänfast. Hans unclcrs'ätsiga fig ur 

m ed ·den säkra, trygga hållningen gav en om isskänlig bild av 

en typisk sjöman, av en, till v.ilkcn man, uneler hur.u skif

Lancl·L' omsrtä.ndighcler som h~ilsl, kunde fullt lita. 

Linder ägde c.n omfattande bildning och var en stor bok

älskar•e. Han hade ock under årens 'lopp sammanbragt ett 

ansenligt bibliotek. Han hade lält atl skriflligen uttrycka sig 

och a J,s ler av hans penna v·oro icke sällsynta i pressen, före 

trädesvis behandlade till sj öväsendet hönmclc spörsmåL 

Fr·iluftsvän, ·~ihkadc han jakt och fiske ooh hängav sig 

häråt så länge krafternadet tillälo - må h ~inda något Eingr e. 

Efter avskedstagandel slog han sig ned på landet å Qvist

rum, beläget i norra delen av Ealmar län, i en av ·vårl lands 

skönaste .nejder. 

Lind·er vm tvenne gånger gift. Första gången med Sigrid 

Lill iehöö·k, so1m av led 1893. SedeTmera tr~idcle han i nytt äk

tenskap med friherr innan Elin :Maria Pf.eifl', som nu öv·erlever 

honom. 
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Carl Alfred Leonard Christenson 

fö ddes i St römst ad den l oktoher 184(). Fadern var sjökap

tene n och skeppsredaren Otto Leonard Christcnson . 

E fl er .al l å ren 1859- 186 l hava m edfö lj t h::mdelrsfar lyg 

på resor rlill England emLarkerade Chris,tenson 1864 som ka

detr!: p å korvetten af Chapman, o mbord på viikel far.tyg han 

under eL~ följande å ren e rhöll sin Ö'r logsutbi ld ni.ng. 

Ar 1868 utnämndes han Lill underlöjtnant vid Holtan, 

befor dTades 1875 till löjtnant och 1884 bJl. 'kapten . 

Sina första sjökommenderingar ,som underlöjtnant full

gjorde Ohrislenson på kanonbålarna Gunhild och Hoglancl, 

varefler lum 1869- 70 medföljde Vanadis ptt ·en 10 anån aclers 

tån gresa lill ~IcdelhaYcL Scdan han under åren 1871-1875 

deltagit i kortare sjöex:pcdition·er på oli·ka fartyg såsom kan on

bå·ien Gunhild, korvellen Thor, monitorn .John Ericsson, kor

v etterna BalLler och af Chapman och fregallen Vana<lis tjänst

gj orde han 1875- 76 som kompanioilicer vid skeppsgosse

kåren. 1876- 77 Yar han kommenderad p å korvetten Gävle 

und er delta fartygs expedition i Allanlen och Indiska oceanen, 

en resa som varade i 11 månader och 20 daga r . 

Efler hem;Jwmsten komme!11dCTades han till cxerc is·s·ko

lan i KarJsk·rona, s·eglade sommaren 1878 på korvetten ~on

köping i Östersjön och ~o11·dsj ön samt påfö lj a·nclc sommar på 

samma far tyg, denna gång i egens'kap av ar.lilJ.eriofhccr och 

nav igcringsotl'ice'L År en 1880-1881 gör han sin t redje lång

resa, nu på frega l1en Vanadis i :M·edelhavet under n·ära 9 må

nader. De föl jande å•re:1 dellog Christenson i elt ,flcr.tal kor

tare sjöexpeditioner på olika fartyg, däribl and som sekond 

på John Ericsson 1885 samt som chef på Gunhrild 188G. 

Den hd .av å-r en 1886-1891, som Chrislenson .ej lill

bringaclc l·ill sjöss, tji.in s lgjonle han s·om .t ygof'ficer på Kungs

holms fäsrtning. 

1897 erhöll han förordnande all fr. o. m. J oktobetr vara 

inspektör för rikets navigationsskolor och utnäm ndes ome

delbart däref ter .ti ll k om mendörkaplen av 2 gr. i flot-tan . På 
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Yårcn ll'l9b placerades Cha·isk nso n p~1 .Stockhol,ms s ta tion sam t 

erhö ll a\'•sked .å r 19 0:2 \'id uppn ådd pensionså•ld er. 

Ch ri slensO'n , som \'a r en god sjöma n och en framslåen de 

ofli ccr, inYalcles 1HR2 till arbetande ledamo l av örlogsma nna

sii ll skapc t. Han stod då ännu i l ö j ln ant graclcn. 

lno m sälls>kap cl Il ekl ä dde halll 188:1- 1H8(i hefattningen 

so m bibliotekarie. 

År 1912 återfly ll ade Chu·islc nso n ti ll s in föcldseslacl. Där 

tjänstgjorde han som sj örullföringsbcfiilhanne åren 1914-
191 7. 

Den 2G mars 192.f s lut ade han sin leYnad eflerliimnan de 

hustru fiidcl HosensYi1rd sarn·l en son, ·lmpten Yid l\nslartillerieL 

Arthur Ekström.':' ) 

En tpr.w!,nad f'ör >SYenska flottan, en prydnad j dubbel 

111~1tto, hlTÖ\·ades \'{lrl land, då kommendören Arthur Ekslröm 

den R sis·tlidne j u ni efter en kort sj u kdom l~imnade delta jor

diska. .Son ay dåYa'rand e kronofogden, sedermora kamma:r

rätls rådc! B ror Anders Ekslri)m och hans maka Helena Mar ia 

Bergström, Yar Arlhu·r Eksbriim född i Lule:"! den 22 februari 

HHiO. ~Joclcrn dog tidigt , och fam ilj en flytlade sederme ra 

til l Stoe kholm, där den nordiskt lj use, finlemmade oc h fin

hylik ynglingen viick le uppm ~irksamhel genom sin s kid å k

ni·ng - en sporrl, som då för liden var ganska sällsynt i Slack

holm. \'•icl 12 '/ ars å lde r vann ham in tr~ide i sjökrigsskola n. 

Här gj-orde han s.ig sna rt allm~inl omtyeld, i synnerhet seda n 

hans IIrsprnngliga blyghel givi t Yilw f'ör ,hans glada ly nnes 

SJJrudi<lnde skiimtsamheL 

l'nderlöj tnant vid fiatlan 1879, hlc,· Eks t röm löjtnant 

l.SR3, kaplen 1890, kommendörkaplen av 2:a gr. 1901 , lwm-
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mendörk a pten av l :a g r. 1901 och kommen dör 1910. Yid 

up]Hl~Hid pensionså lder lio år senare övergick han till floHan s 

r esen·. 

U nd er s•in långa ljänsletid har Ekström nt öYat en m yck et 

omväx la nd e och rik Yerksamh e t, i nn efa ttande bland annal 

me.r än 18 å>rs s jiitj ~inst. Såsom ny utnämnd und erlöjtna n t 

placerad på I<arls k ro na s·lation, som regel var V'id den tid en , 

genomgic k han und e r l'ö.rsl.a \'in te rn tillsamm a n s med års

kamraterna exe·r ciss,kola n s hefäls·kurs och ulkounmend eradcs 

fö,Jj and c sommaw p i'l excrc i sfartygcl E ugoni e sam l nästan ome

d elbart därc f.t er på fregatten Vanadis' O:Yai11ligl ins·truktiva och 

intressanta 9-m å n aders lå ngresa li l·l :\lcdel haveL Efler Jy i} 

somra rs sjömä•lningscxpedili on er samt .t jän s tgö r~ng under 

Yintu·arna å s tationen, Yid skeppsgossekåren och i exerciss ko

lan ~i ,·e nsom i kurs vid gym nast is ka ccnbralinslilutet erh öll 

han hösl en 188(i tr e års tjä111st ledigh e t oför a ns tä llning i fran

ska örl ogs l'l oltan. Dessa Lre {u· skulle man nästa111 va•ra hö j d 

för all kall a E kströms glansperiod. l\Ied s in ovanliga fa lt en

h el för sp•råk, med sitt glada och a ngenäma -väsen, silt kor

rekta upplr~idande och si tt Yinnancle s~itt hlcY h a n snar.t m yc

k et uppb uren inom clm1 nya kamratkretsen och erhöll - å t

minst one från sjö:mans~'ynpunkt set t - mycket fördelaktiga 

komm en deringar. Efter någo t m er än ett å r s tj äns tgöring [l 

pansa>rfarlygen S uflren och Courbel embarkerad e han på seln

hösten 11-ll'l/ såso111 Yaklhayandc o[Iice r på de t fullriggad e 

iranspor tskeppet ~! agl'llan , som sku ll e föra passagerare, s lra fl'

l'ånga.r och depo rt erade till Nya 1\:·ail cd·onien. Som d enna ex 

p editio n i m er än el l aYsecnde ~ir märklig och n ågon likn a nd e 

troligen aldrig m er komm er a t•l för etagas, torde ert kortfa.U ad 

red•ogöre lse för tlensa.mma här \'ara berättigad. 

Den 1 december IRR7 H\'gi c k Magella111 fr å n Brest och den 

l i .samma :m å nad fr å n Hochc,forl , m edföra nd e <fr å n dessa 

hamnar, fö rut om sin till 420 man uppgående h esä tt

ning, 33:2 ,strafl'å ngar och tlep ortcracle jämte de ras Yaktare 

samt ()\'er :'WO mi li liira oeh e i,·ila passagerare, tillsamm a n s 

1,071 1pcrsoiwr, Yar·ihland (i1 kvinn or och 28 har n . F1iir Ilespi s-

4:1 
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ningcn under den långa sjöfärden hade utöver den vanliga 
skeppsiwsten ombordlagi ls en mängd s laktdju,r såsom 54 
oxar, åls·ki.!J.iga får, svin och kaniner samt en s tor massa fjä
de·rfä - höns, gäss, ankor, kalkoner oC'l1 duvor. Omede1bart 
efter utlöpand el från Hoeheforl överföHs skeppet a.v s·torm b il 
str01r fasa för dc hopgyttrade fångarna och passagerarna. Efter 
ett 1-:ort uppehåll vid Tcne1·iHa avgick Magcllan ,cJä rif,r ån S'jälva 
julafton. Några timmaT efter tillsegelgåendet föll en man 
över hord. Ekström, som ju st sinlat sin förmicJ,cJagsvakt ocl1 
befann s1ig i sin hytt, rusade gcnarsl upp på däck och på hyt
tan, då han hörde, alt någonting onmligt var p å färde. 
Han ser el en u l kastad c l i v hoj en ungefär 250 mc ter akter'" t 
och l.:arl cn ett tiotal meter därifrån samt hoppar genast 
i srjön för att bispringa honom, l1 inncr dock icke fram, 
förrän mannen försvunnit. Lycl<liglvis va r vädret vackert-, 
cch skeppet gick 'för å nga, så att den l<ä c ke svensken kunde 
snart härgas ay elen 'under ticlen sjösatta livbåten. Den övcr
horclgångne kom aldrig mer upp lill y tan. - Förutom det 
erkännande Ekström genast fick motlaga av sin fartygs
chef erhöll han den 2 maj lli88 ay Franl<rikes sp
minister »Tcmoignagc otlicic l dc salifaction pour acle dc dc
'~oucmcnl» samt i juli samma år franska hcderslcg.ioncn. Ef
ter framställning av fnmska Q·eger ingen tilldelades honom se
d enncra (1891) svenska gu~ldmc cla ljcn för bcrÖm'!>i,ga gär
ningar. 

Snart ,släckte Magelian av i maskinen, och nu vidtog en 
enast,åcncle segling för gynnsamma och ofta mycket friska vin
dar. På 71 d y~n tillryggalades l"ör segel - ulom då ckva
tro~·niS st.illa bälte passerades sa ml vid ctl par an dra tillfä llen 
hela fänl en til il Num ea på Nya Kakclonien, en distans stö rre 
än joTdcn,s halva omkrets. Uneler ·hela färden si,ld,ades ingen 
d eil av fa stland et - endast öarna Ma~o, Trinidacl, Trisla n 
d' Acunha, Diego Alvarez och Prins Ect~wards ö ( resp. 30. l 2., 
12. l., 21. 1. , 23. 1. och l. 2.) . Den 5 janu a ri passerades linjen, 
och nästan samtidigt erhölls sydostpassaden. Bidevind för ba
ho-rrliS halsar och »väl fullt» bar det av sydvart med en fart av 
7-10 knop. Efter hand rymde vinden, och f rå111 d en H till 
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elen 28 januari Jwnclc ~Iagc llan följa storcirke,Jbågen, Lills 
Godahoppsuddens meridian passerades på 45 o latitud. Nu 
hade »les grandes hrises d'ouest » redan vicltagil , och de hlåste 
oavbrutet samt und erstuelom med YMdsmn styrka. Skcppet , 
rullande och stampande, följde den uppnåelda parallellen än

' da till cless Cap Sud å Tasmanien - på Ekströms födelsedag 
- passerats. Emellanå t uppgick farten li:ll över 12 knop, 
unele r det att skeppet (änsade för två r evad fock och hotten
revade .stor- och fiirmärssegel. Sjöh~iyn.in·gen var understun
dom så svår, atl man uppskallade Yågor.nas höjd till 14 or l1 
deras längd till 1;)0 meter. ~-\v fruklan för isberg vågade man 
sig ic ke l~ingre sychart än till n. parallellen, vilket elj es t 
skul'ic 'h<J va icke obetydligt förkort al vägen. :\la tleticl hölls 
fö rstänkt utkik , dc vatt entä ta skolten " 'oro Yäl sl~ingda, och 
yarjc ha ldinune u ndersökles hafsvattnets temperatur. Ingen 
olycka inlrä!J'a.de emelle rtid mer än sköra,de segel och bräckta 
rundhuil, och ingcnlin g kunde ·skönjas ut om himm el och hav, 
yar·kcn is.hcrg, land el ler seglare, en(lasl cmc~lanåt valar, tum
lare , flygfiskar och sjöfåglar. Nä r Van niemens 1land passe
rats och vinden ,bedarrat, kunde borgbra·ssarna borrttaga~s ef
ter att und er närmare en hel månaels tid hava varit anlitade. 
KuTs~n saltes ncrclvarl, och den 4 mar-s ankrade ~Ia.gellan å 
~unH~as redd. Slraiiångarna landsattes gena,st, moltagna ay 
>:pjulheväpnacle lwnakcr, liksom d e deporterade dagen därpå 
a l!e des pins. 

:\lägra dagar cläre[lcr cmharkeraclc Erl;;slröm såsom kvar
lerschef å kryssaren F labcrt, i_i vcn <len fullriggad och försedel 
m cd pro:pc !ler m a .sk~ncri. I (iver .f j or t on månad eJ· uppehöl l 
sig denna kryssa.re i den vidsträelda arkipelagen, hesökande 
en mängd ankrurplatscr inom :'>Jya Hehr ickrna , \Iarquesas
öarna, Gilherls- och Säl!skapsöat,na m. fl. , därvid mycket fli
tigt anlitande lodet och alltemellanåt utförande ve rkliga sjö
mätningar . Den 4 maj 1889 hissades å Fabert~s storlopp »l 20-
meters-vim pcln » till tecken av l\·å-årig, oavbr uten sjötjänst 
vi d a ntipoderna . Den 22 i samma m ånad skriver Ekström i 
sin loggbok: »Sista farv~il till Hchriderna! Vi hade h aft mer 
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~i n nog a Y denna ög rupp ». - Ålea·esan a nlr~idcl cs n u genom 
Torre1s-suncl och S uezJu walen t·ill Cherbouwg, där kryssaren 
inlrä [l'ade flen 9 a ugus ti. 

H ciiJikommcn liJl Sverige ljänslgjmde E ks l·rÖ\ln n ågra år 
i E:aPisJu on a sam t på korla.r c sjöexpediti on er om .somrarna. 
1894 hleY h an kommenderad till flottans stab, 1896 förord
nades han tilJ marin a l'lach e i S: t Pclershu·rg, ·och samma år 
utn ä mnd es han til.l ad jutant h os koni111gcn . I el en r:J%ka hu
yu,cJsladen <lrog h an stor fördel ay d e lta adjutantskap och än
ntt mera aY s in inlagande personlighel oc h a\' sin grundliga 
färdighel i foranska sp rå k e·L Uneler de sex ~tr h an kvarstod 
såso m marina tta chc tjänstgj-orde han i 21 m ånader vid lega
tiom·n i S l. Petersburg, för ÖHigt i fl ottar11s stab, på Yakt ho•s 
k onungen samt på SIITl ii rre sjöexpcclitioner , d els såsom fJ agg
ad.iulan l, dels såsom sekond, ·d e ls såsom fartyg•sch ef. I flot
lans s ta b ularbetad e h an bianid annat en fört r ä(fhg skildrin g 
a y »hrigel mellan :Japa n och 1\..in.a », Yilken ulg~n1s p å m ili b .r
li tt e ral u·rför.en·in gens förlag 1897 ( 2-±-± sid·or j ~imte kartor och 
p la iTsc'her ) . 

1903- 05 var E•kslröm chef för exe rc is- och unelerbefäls
sk olorn a i Stocld1olm, 1905- 0() chef å korv etlen Freja ~mder 

långresa till Mcdelh av.el, 190G be Y ~iringshef~il ,lutv are i Stock
holm, 1907-09 c hef för sk cppsg'os.sckåre n i ~larslrancl sam t 
1909 ä nd a ·ti.Jl 191 9 ch ef' för und ero iTi cc rs- och sjömansk å rerna 
och hcv~iringshefälhanne i Slockho lm . Xä•stan varje sommar 
under dessa år va r han sjökommenclerad, 1911 så s:om f lagg
kapl en oc h för övr.igl såsom anlc lnlng.s-, cli vis·ions- eller esk a
de rchef. Särsk i lt und er dessa å r var h an mycket intr esser ad 
aY zoo logisk a och j synn erh el cnlomologisl<a studi er. 

1911 :ha:de han blivit uln tim ncl till ÖYeracljulant ho s 
lwnun ge n, och 1917 Yar h an ledamot ay en kommill e för ut
redning och förslag beträlian(le elen fö rsva rsEcnt.liga p ropa
gandan. Han var ock und er en följday år militär ledamot aY 
hri gshovr ~ilt en iivensom ledam ot a ,· dir ek tion e n för k onun gen s 
h ospital. Till leda mot aY de lta SiiHskap ul så·gs h an r edan 
189:1, och 190-± hln han ledamol aY krigsn·l enskapsakade-
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m ien. E ommendör av svärdsordens ] . kl. 1917 innehade Ek 
st röm e lt rnyck et s tort antal utländs ka ordn ar. 

PlikUrogen och nitisk oll'i ccr, vänsäll och hj ~irtegod som 
få ·sa•mt merendels g lad och i h ög gr ad underhållande, var 
E•kslröm en elen bäste bland .k amra ter . 

GiH 1921 med Anloinette Emma Louise Lagercrantz, e f
terkimnar han h enn e såsom närma.s l sörjm1de. Men i sorger, 
e fter den bortgångne dellager varmt ett stort an tal minnes
goda \'änncr och );:amralcr. 

Johan Theodor Pihlgren / ) 

H ell nyligen miiltc oss hudskape t a tt fiirr·e direktören vid 
marin'ingcnjörs·tatcn och kommerserådet Johan Th eodor PihZ.· 
g r en den 9 september gå tt tl'r tiden. Därmed -s·l·utade ett liv, 
som und er sällsynt lång tid s statstjänst had e ägnats åt s'kepps
hyggerict och el en aU:männa t ekn·isk a inclustri·ellls intrc·ssen 
d els unci L\r 37 år som ingenjör och elirektör vid mariningenj ör
s·taten , dels däreft er und er 14 å r som komm erseråd för ären
den röra n1de .beTgsh a ntering och a ndra indu s tri c•l·la näTin gar. 

Född el en 28 oktober 1845 i Ka rl stad aYlad e Pi,hlgr en stu
dentexamen i Uppsala år 1863 sarnt utexamin erades å1r 1866 
från t eknolo.gi:ska institutets i Sl'ockholm rnckanisl<a fack
skola , vareHeT han under e tt å r:s tid Fraklis·or ade vid M,o tala 
\ 'erkslad . Vid denna tid för siggick em ellertid d en genomgri
pande omläggning a y ·kri gsfartygs k•onslruktionerna inom fl:ot
torna•, lllllcl er vilken dc gamla scg1lande trälinjeskeppen ut
t r~ing:Cies av ångdrivna, hel)ansi·a cl e och abepansrad e j·ä·rnfa r
lyg m ed a,IJt större fa.rt er. Alt detta skul,le väcka s tort in
t r c:ssc fö r den un ge ingenjören var h elt n a lurligt, 1nen Mt 
ingen mod erniserin g ell er erfarenhet h eträfl'a nd c dessa nya 

l~ 
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kr:igsfadygstyper fanns inom landet, s·ökte Pihlgren och Yanu 
såso1m förste syenske e lev inträde i Eco·le Imperiale d'app lica
tian du Genie m a rilime i Pari,s - den högre mariningenjör
skola, inom vi·lken {lera aY mariningenjörstatens mecHemmar 
Yunno sin fackmäss iga yrke·sutbildning, innan .anställning och 
utbildning av marinens tekniska befälspersonal ändrades ge
nom omorganisationen år 190G. Efter att haYa deltagit i sko
lans teoretiska kurser samt de'Ss till arsenalerna i Tou.Jon, 
Hr,e.,;L och Jndrct förlagda praktis·],a utbilclni•ngskurser utexa
minerades Pihlgren i mars 1870, ·varefter .han under en t'id 
uppehöll si·g i Frankrike på uppdrag av Kungl. Förvaltningen 
för Sjöärenrlcna, för att i St. Chamond överntka tillverkningen 
av stålmantlar till gjutjärnkan•oner, en l everans, som t·rots 
a tt ]u·iget mellan Frankrike och Tyskland börja•t, verkligen 
kunde fullgöras, tack va·re Pih'l grens per-sonliga ingripande 
även hos de högsta myndig1beterna i Paris. 

Återk,onTmen till SYcrige hade Pihlgren under fyra år an
ställning som ingenjör vid Mota·la ·verkstad samt företog un
der denna tid för verkstaelens räkning resor till Frankrike, 
Österrike, Ungern och Rys•slancl , Yarvicl han bland annat år 
1873 fungerade som kommissa:rie Y id Svensk-:\f ors,ka maskin
avdelningen på utställningen i \Vien. Ar 1875 förordnades 
Pihlgren ti1l extra .ingenjör vid mariningenjörstat,en och sam
ma år även liH ordinarie ingenjör samt erhöll 1877 fullmakt 
på sist n'ämnda befattning. Under sin ingenjörstid vid flottan 
tjän<stgj'oTde Pi:hlgren vid ingenjördepart·ementen !såväl i stoek
hölin som KarJs,Jn'ona och i mariningenjörstatens chefsex,pe
clition sam t var dessutom tmder :flera 'år kontrollant vi:d ny
hyggnwderna av kanonbåtarna Urd, Rota, Skagul och S•kä~g

gald samt torpedbåten Hugin, den hos Thornyeron i England 
hY'g.gda .första sven ska 1: a kl. tor.pedbåten. Vidare fick Pihl
gren i uppdrag att hos Ctensot i Frankrike övervaka tillverk
ningen aY pansanplåt för pansarbåtarna Svea och Göta samt 
dellog i le,neransbesi1ld.ningarna a,y bl. a. nyssnämnda pansar
hålar, korvetten Freja samt torpedbåtarna Munin, Freke och 
Ge re. I sambaiul 1ned kommenderingarna . till England och 
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Frankrike företog Pihlgr:en på ofl'iciellt uppdrag studieresm i 
d essa land för att ·skatra wp-plysningar och vi'nna e•rfarenhet 
beträ fland·e krigsfartygsmateriel ens utveckling och nya bygg
na.clsmetoder. Hans rapporter från dessa res:or äro synner
ligen intressanta och måste för då pågående nybyggnader inom 
\'år flotta hava Yarit av aJ.lra stör,sta värde. Förutom den 
egent·liga in:genj.Öt'stjänsten fick Pi11'lgren även tid att ägna 
sig åt lärareverksamhe ten och var således ·lärare i ångfartygs
konstruktiO'n vid K. Tekniska högskolan i Stockholm, från 
clct d es.s avdelni ng för skeppsby,ggeri startade år 1877 till 
1888 samt lärare vid maskini:stklassen å Stockholms station 

i 880 ti!ll 1885. 
Förordnad till direktör vid mariningenjörstaten år 1888 

·samt å•r et efter utnämnd var P ihlgren chef för ingenjördepar
teme,ntet i Stockholm 1889- 93 oC'h i Karlskrona 1896- 98 
samt överdirektörsas•s:istent 1893- 96. Under denna tid del
tog Pihlgren i leveransbesiktningarna av pansarbåtarna Göta 
och Thule samt ·kanonbåten Svensksund. Dessutom hade han 
åts.kilhga tj änsteuppcl ra g av mera civil natur bl. a. verkst·äl
lande av undersökningar beträffande den föreslagna nya post
förbindeijsen TräHebor:g-Sassnitz, .förordnande att vara jury
man Yid världsubställningen i Chicago 1893 samt ledamot av 
eentral·kommitlcn ·och förvaHningsutskottel för 1897 års 
kons·t- .och industri utställning i Sbockhohn. 

Redan tidigare :hade Pihlgren av civildepartementet haft 
i Uipp-drag att biträda vid utred ni·ng av diverse t'ekniska f.rågor 
l'Örande hanclehmarinen, Yarigenom han väckt även de civila 
stat'sinstitutionerna~s uppmärksamhet. Vid uppkommen ledig
h et inom Kungl. KommerskoUegium f.ör.ordnarles Pih:Igren 
ockiså fr. o. m. 1898 till kommerseråd ·och byråchef för ären
d~n angående bergshanteringen •och andra industr.i·ella nä

r:ingar. 
I denna ansva rsfulla och lu·ävande befattning utövad e 

Pihlgren en bet)'ldelseful'l Yerksamhet samt ledde många om
fattand·e utrednings- och organisati·onsarbeten. Helt naturligt 
utnyttjad e s Pihlg•rens rika er farenhet även såsom ledamot av 

l 

l 
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kommi·ll 6er och styrelser inom och utom land el för fr~imjand c 

av d en .svenska inclu s lri·en s intre s·scn . Ar 1912 erhörll Pihl
gr en a vs·ked 'OCh drog sig t illbaka a lt njula e tt Yälförtjänt 
:> o l,i.um c um <Cl ignitale» . 

lnom styre lsl' n för land e ls förn~imsta tekni ska sam man
slutning, Svenska Teknologföreningen Ycrl< a de Pihlgren under 
en fö.ljcl av år, slut·l·igen som <l ess o rdförand e. 

År 1888 blev Pihlgren l edam ol av KungL önlogsmanna
sä ll skape l samt avga y vid sä l·lskap ets ·h ög lidssammanlr·ä de 
189 2 en 'Synnerligen intressant å r sh erält e'lse. I denna för e
kmnm er b l. a. en r edogörelse Iför petroleum·s a nvändande om 
bord såsom bränsl e i ångpa nnorna , varur m å a nföras: » ~'l e d 

såda,na sill'ror för ögo nen 10c'h då, sås·om .det ·synes, aHa fö rsö k 
u r t eknisk synpunkt ·slagit ganska väl ul, m å man Yäl fr å•ga 
sig, vaw för icke .d eL ,iJrågm·ar a nd c bränslet kommit till en 
mera a llmä.n praktisk användning, .oclh d ett a så mycke t mera 
som masuten är lätt att m ed elst pn.mpning taga ·ombord och 
»kolnin g» sål unda bör .kunna s ke från elt ,fartyg ti'll ett annat 
äscn i öppen sjö och uneler gå ng, och Tinga a rbe te ·fordras för 
d dni·ngens utförande, varigenom eldar ep er son a lens antal hö r 
k unrna minskas. » De tt.a skrevs för 32 år seelan och visar huru 
långsamt el en t ekniska utvecklingen stundom går för att prak
t iskt utnyttja en till syn es klar och ·lycklig ide. Ty för s t i å r 
hava in om vår {rlo.Lta dc först a s venska krigs fartyg b es.tä llt:s, 
som äro avsedda a lt u tes lutande eld·as m ed ·brännolj a. El L 
anna t område, d är Pih•lgren i å rsb erättelsen Slpår en ny typ 
framdrivningsmedel, m en där utvecklingen gått hastigare, är 
p e trole um smotorerna som fart y.gsmotorcr. Be träfJ'.and c dessa 
anför h an ·e fter a lt h aYa i k·orth e t beskrivit 111as,J;jne•ri e t p å 
en för vår •landsman, ingenjör A. :\Tobel, i Schweiz av a lumi
n ium byggd liten m otorbåt, Mignon ; »Krigsmarinerna hava 
doc k h åll'it sig fr~immande för dessa och clyli·ka ma,skiner för 
si na fart ygsbåtar och detta av - som de t synes mig - en be
r ät tigad fruktan för ·sys tem e.n s ( cl e äro nämligen reda n 
mån ga) erldfarligh e l. Även 1häruti k an man ju dock m ed skäl 
v'ä n ta sig fö rbättrin.gar». 
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Pihlgren nu dessutom ledam ol av Kungl. Krigsveten
skapsak aiClcm ien , Schill'ibauteclmisch c Gesell sch aft i Berlin och 
l'as·sociation lechn-ic1u c maritime i Pa,ri·s. 

Ehuru Pihlgren s livsverksarn het efter hand kom a tt i allt 
större grad inriktas på civila tekniska områd en bibehöll han 
städs e m ed ungdomli g li vlighe t ·Och kraft sitt stora intresse 
fö·r .f,lottan s och sjökrigsma teriel ens utvecklin g. Även på äldre 
daga r saknades Pihlgren ock så säll an vid samm a nträd en, där 
skepp sby·ggeritekn isk a frågor behandl ades, och där hans pa 
rik erfa r enhet gr unda ck utta lanelen präglades av en alllid lika 
iiprpe n blick och först å else för den modern a utvrcklingen s 
krav. 

Rolf Cronstedt. ':' ) 

Den 18 september i å r m·led Rolf Cronstedl i si tt h em å 
Skeppsho lmen . Chänlat Yar bud et om hans horlgång. Ti!i 
syn es fri ,sk och s la rk h ade Cronsleclt nämnd a dag kommil 
hem från sin dagliga tj åns tgöring som ch ef för arlill erictepart c
mentet å Sirockholm s varv. 

Cr·onsleclt föddes å Söderfors i Uppland el en Hi oktober 
1872 . Han yar son till k a.binettskamm arherre n gr eYc Otto 
Ca·simir Cro ns teclt och ·denn s m al<a , .född Tamm. Hösten 1887 
blev Cr·ons ledt sjökaelett och utn~imnd es å r 1893 till uncl er 
löjtnant vid Kungl. Flottan. Beforekad till löj Lna nt 1897 och 
till kapten å r 1902, utn ämnd es Cron s teclt år 1916 till kom
mendör·l< a pl en ay 2 :a gr. i m arine n . Arbetande ledam ot av 
de tta sä llskap blev Cr·onstedt år 19 16. 

Tidigt inriktad es Cron s tccl ts in trcsse p å elen militär-tek
nisl< a tjän s ten. Genom studier vid Tekni·sk a högskolan åre n 
1895- 97 fö rskatrad e h an s ig teorc lisld unelerJ ag fö-r si n kom
mande huvudsakliga ve rksamih et in om vapnet. Uneler som-

·*) ~ inri('Sti'Cknillgcn förfc~tta• l <lY !Pil8motcn Ornbcrg. 
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maruppehållen mellan l ~islerminerna och under några diirp;'\. 

följande somrar tjän•stgjonle Cronstedt v,jd minövnit1.gnr i 

Karlskrona och SLackholms skärgårdar. 1905 och l 90G v:1.r 

han som chetf å handminfartyget Gunbild ledare fö r de utbild

ningsövningar, som tU voro förknippade med flottans min

va,pen. Det arbete, som »Gunhilds» chef därund er nedlade, 
hlev i flottan väl känt och erkänt. 

Efter att hava genomgått ·sjökrigs:högsk olan åren 1898-

1900 kommenderades Cronstedt till K. Marinförvaltningen . 

.\ detla ämbetsverks artillerianlelning, från år 1915 som assis

lent och tidYis som tjänstförrättande chef, tjänstgjorde Cron

stccll under en lång fö ljd av å r, tidvis avbruten m· intill år 

1909 förekommande sj ö kom m cnde•ringar ·bl. a . •s·om ar l i lleri 

o fl'i cer å »Fylgia» u n der ·d ess lå ngresa 1907- 08 t i Il Med elha

vct och Indiska oceanen. År 1919 blev Cronslcclt ch ef för 
a rtill eridepa rtementet vid Stockholms varv. 

Uneler si.n omkring 20-åriga tjänsteti,rl i marinens tek

nisl<a överstyrels-e deHog Cr·onstcdt i dc fle1sta därunder före

kommande artilleri-tekniska spörsmål, till Yilka·s lösning på 

tillfredsställande sätt hans kunskaper, arbetsamhet ·och goda 

minne i hög grad hidrogo. Endast då sjukdom därti ll tvinga

de hon·om unnad e han s ig någon tids ledi1ghet från det trägna 

:-trbetet så·som i ·slutet av år 1919 och början ay år 1920, då 

sjukdorn av allva•rlig art tvingade honom att uneler 3 måna
der söka vila. 

Cronstedt anbe tacle med det orubbliga l•ugn, som enelast 
den kan känna, vilken tiHfuno behärskar sitt arbetsområde. 

Och arbetsuppgifter, som förelades honmu, voro både många 

och S\'åra. Utan alt därmed vil ja för-ringa värdet av andra 

pers·oner•s ar:bete, må det vara mig tillåtet att framhålla några 

av dc a-rti lleri~prohl em, i vars ]·ösande Crcmstedt tog en yerk

sam ·del. Sådana voro införandel av brisanta sprängladd
ningar i artilleriprojektiler oc h utexperimenterandct av härför 

lämpade brandrör - brisansrör - , vilket senare torde vara 

e tt av de svåraste :problemen. att lösa inom ar tiU.erivelcnska

pcn, bestämmandet ·och anskaffningen av artiller,jutrnstning 
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såsom kanoner, ammunition ·och pansar fö·r »Oscar Il» , »Fyl

gi•a » och »Sverige »-farlygen och av n:wdern haubitsm a teri el 

för kustarlilleriet , och många andra. 
V·i•d krigsutbrottet 1914 sl·~illdes bl. a. stora krav på den 

mohilise•racle flottans tillgodos eende med artilleniammunitions

cffekter. Det osedvanligt s.tora antalet rustad e fartyg ntrörde 

nämligen artilleriskj ntningar i långt större omfattning än den 

frecls.norma1a, varvid äYen striclsammunihon i 'icke obctydli•g 

mängel togs i anspråk. Flottans krav i ifrågavarande ane

e n<le bl evo Yäl Lillgod·oscdda. 
Crons lecll var känd för siLL goda minne. Kanonernas ut

gångsha•stigheter, projektilvikter och öniga ballist,iska siiTror, 

egenskaperna icke blott hos olil< a l<rntslag, utan även hos de 

o lil<a Jeyerans.erna inom varj e slag m. m., aHa dessa uppgifter 

f ull'n·os alltid till hands, omsorgsfullt ·ordnade i det goda min

net. Detta må hava varit m edfö tt, men ett .gott minne ];:an 

icke underhållas utan genom •sådan träning, S·Om följer ett 

osv ikligt intresse. 
Bla.nd Cronstedts arbetsgärningar må icke förglömmas 

det av ~1 1011om ullförda a rtillerisl iska förstlingsarbetet på det 

i nclu s lri ella krigsorganisalionsområcleL. Nied reda och klar

het har h an i tabellform sammanställt det beho\· av råämnen 

a \· olika slag, som •i krigstid kräves ,för att tillgodose er sätt

ningskravel ay artilleri e fT eklcr. Detta arbete har varit och 

i.ir a lllj ä.ml en god grund att ·bygga på. 
Vi·d hilliandet av K. MarinJörvaltningens standardkom

mission beordrades av hell naturliga skäl Cronsteclt som med

le m år 1919. Föniss·o skall hans i •denna kommission ut

fö rd a arhele bl,iva frukth~ira-n·cle. 

Cron sledt gick mången .gå·ng sin ege.n väg, men alltid elen, 

som han sjä lv ansåg vara r~ill och sann. En sjä lvs ländig per

sonl ighet, som aldrig tröttnade att läm na upplysningar och 

råd till den , smn begärde s·åclana. En »l;:amrah i detta ords 

ntekraslc bemärkelse var R-oH Cronstedt. 
Cronstedls huvudsakliga livsgärning i flottans tjänst var 

icke direkt knuten till sjötjänsten. Men hka visst som det är, 
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a tt flottans stridsharhet i högsta grad bero r av ma·t eri elens 
och vapnens beskaJl'enhel, lil<a visst är rlet al·t Cron,stedts livs
gärning i flottans lj ~i nst har varit till gagn och skal.l bliva av 
beståencle Yärde för denna stridsbarheL 

Den 7 februari i år gifte sig Crons.tedt. Hans maka, född 
Ekcfell, uweler och syskon stå nu närma·st sörjande efter ho
nom. En vidsträeld vänkr e ts inom och utom flottan sakna 
h onom. Hos dem skall förYisso länge forll eYa Rolf Cronsledts 
mi nn e, aktat och ärat. 
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Anförande på högtidsdagen av Sällskapets vice 
ordförande vid nedläggandet av sin befattning 

J . Sr-l111eir/ll'r. 

Fr.agan om Yidl:tg~I!Hle av s~irskilcla, mera permanent a 
a nordningar för d'örsntrs~irendenas ·h e reclning var aktueH å ren 
närmast c flcr sekelskiftet, men synes därefter hava alldeles 
råkat i glömska. 

\'id behandlingen Lmcl e r 190-t års riksdag utaY en av hr 
Carlh eim-Gyllensköld Yädd motion om å tg~ircl e r för utr ed
ning a\· särsblt dc i jämförelse med andra länd er dryga kost
naderna för vårt lands föi'SYarsv ~i scnde •upptogs av ·stl:!-.lsutskol
lel frågan om en särsk i ld ]Jeredning för försv~trs~ireo'clen. Ut
skottet sl~1llclc sig l viY iancle mot elen a\· motion ~ircn föreslagn a 
Yägen, n ~imligen tills~illande av en parlamentarisk kommitte , 
men ansåg det där e mot nyttigt , a lt frågor, sorw rörde riks
försyard i dess helhet , gjordes till föremål för b ehandling av 
en per111ancnt ko111mission. Denna borde exempelvis b es lå 
a\· cheferna för dc b{tcla då varande försyarsd eparlemcnten , 
cheferna fiir general- oeh marinstabe rna samt andra .framstå
ende milit:ircr i eller utom tjän s t. Kommissionen skulle över
lägga och framställa försJag i ~irenden rörande landets all
.ruänna försvarsorganisati oner m . m. ävensom h e handla fr ä
gan rörand e lämpligast e fönleJning a\' påräkn e liga medels
lHlg~tngar mellan krigsmaktens olika grenar. 

Denna fråga upptogs Yid nästfö ljan(le års riksdag mo
tionsvis a\· hr G. O. "\V;tllenbng, so.rn yrkade, a l l r iksdagen 
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- under framhållande av alt försvarsutgifterna under få år 
stigit i en oroväckande grad - vill e i skrivelse tiH Kungl. 
:\1 a j :t göra det uttal a nd et, att erford erlig planmässighet a n
lagligen skulle bliYa ,lJätlre tillgodosedd om fr ågo•r , som äro 
a tt hänföra till försvarsförbereclelser, innan dc inför Konungen 
i statsrådet fiircdrogos, bkvo b eha ndlad e i en s~irskild för
svarsberedning bestående a,· 

s l.at sminist e·rn, 
n tri kcsmi ni stcrn, 
krigsministern, 
sjöministern och 
finansmin i s t ern 

cch Yid vill<en honle närvara 

chefen för generalsta·ben och 
chefen för marinstaben. 

T ill försvarsberedningens förfogande skull e stå cl l stän
digt kans l i, bestående av l Y å ofl'icc rare fr ån arm l~ n och två 

från marinen. 

;\ 'lell anecndc på stalsministerns ingående i beredningen 
yar motionären beredd på den inYändningen, att uppllraget 
skulle alltför mycket öl<a dennes redan förut tunga arbets
hörda. Försyarcl vore e mc ll ert i d rikets viktigaste ange lägen
het var j ä m le förs Yarsbudgclcns om f a ti ning redan i och för 
c; ig ställde den i första planet. Ut r ikesministerns uppgift 
!'kttlle yara att me d sin l<i:inneclorn om det politiska lägel mo
der era eller forcera försvarsförbercdelser. Vad finansministern 
helräfTaclc , komme h an helt säkcrl att mera systematiskt kun
na fylla sin uppgift såsom sl<atteminister , om han genom att 
dellaga i clc i ngåen d e överläggningarna rörande försvaret kun
de redan långt i förväg skönja vad som vore a ll vänta i avse

ende på penningbehoven. 

Man bem::irkc h urusom el en först ifrågasatta b eredningen 
u tgöres av endast militära ledamöter , und er det i den senare 
statsministern och tvenne andra av dc civila statsråden 

ingå. 
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::\Iönslret till en elylik försYarsbcredning var hämtat från 
England, varest r edan vid tiden för motionens framläggande 
fann s »the d efence committcc of the cahin et » med analog 
sa mmansältning oc h utrustad med en permanent ·byrå. Den
na beredning had e i England för egåtts av en J.-ommitte av 
uteslutande fackmän, m en erfaren hrtcrna frå n förhå•llandcna 
under boerkriget hade lctl till att densamma förändrats till 
alt erh åll a en mera politisk karakt·är. I den engelska kom
millen äger dessutom prernibi rm inis lern inkalla även andra 
per son er bin dc nys snämnd a; sålunda pläga i regel förutmn 
chefen för generaislaben och )) the first scalord» - närmast 
motsvarande vår marinstabschef - jämväl d irektörerna för 
mili tära operat ioner till lands och ti ll sjöss ingå i kommilten. 

Vid en parlam ents l1eha tt i augusti 1904 om »th e dcfcncc 
committec » vitsordade den c'ngclskc premiärministern alt 
kommittE-ns m·hete Yaril av oc rhörd betyllelse. Tr~iffa n dc 

framhölls a tt dess förnämsta värde kanske kunde sägas ligga 
dräri a lt såv~il politici som lant- och sjöofTicerarr t-nlllgos att 
si t ta ned vid samma bord och d i skutera försvar sfrågan, kors
förh öra varandra, framställa åsikter , framkalla inv~indningar 
och slutligen enas om hestämda heslu t med protokollförda 
motiY. Elt viktigt mål för kommilten skull e alltså vara att 
lösa mellan lant- cch sjöfiirsyarel uppkommande slitningar. 
Sir Ecl·wanl Grey - då med lem av underhuset sedermera Eng
lands utrikesminister under Yärldskriget - ansåg all kom 
mitten , om den rätt sköttes, Yorc ett medel, varigenom ctYck
t iv i te t hos försvare t j ä m t e god c kon om i kunde å·stadkommas. 
- Särskilt ansåg ~' vara av vikt att premiärministern person
ligen och i direkt berör ing med fackmännen deltog i hand
läggningen ay frågan om ledningen av landels försn1rspolit ik 
- en av landets a llra viktigaste frågor. 

Såsom etl viktigt mål för Yår svcnslt a försvarsberedning 
framhö l·l m ot ionären frågan om avvägande av förhållandet 
mell an armt'n och flottan. Den frågan måste skärs·kådas ur 
alla möjliga synpunkter. Ur effektivite tens, ur folkmateria
lets, ur de ekonomi ska r esursernas, ·beskafTenhc lcn av en 

Il 
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1 
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cn~ nlu e ll fi end es anfallskral'lers och cle politiska förhållan

elenas m. fl. synpunkter. 

Del tillfälliga ulsko ll , som hacle atl behandla molionen, 

s tä lld e sig m~·cke t sympat iskt lill densamma . lnlct tYiYel 

rå dd e, anförde ut skotte t, all man icke känt be ho\'et av större 

plunmiis sigh ct, mera samarbete mellan förs\'arcts olika gre

na r och m era hänsynsl<1gancle till land e ls e ko nomiska bär

kraft. Unele r såcl:Jml fö rhållanden ])onle (]el kunmt för ut

s~il l as. att det icke kun·de 1/riijrt liinyc innan en fiirsuars/J cr cd

niny /Jlcuc inom rcucrinyen inrättad genom dess ege n försorg. 

Ehu r 11 cll'l in galunda kunde anses olämp ligl al l rikselagen 

loge initia liY i denna fr:"tga - s~irskili med h ~insy n ti ll av 

riksdagen redan förul gjorda llltalanclcn om del iinskYärda 

:w ii ka(l planm~tssighcl i Yåra fiirsntrslJcredclscr - ansågs 

li in·~il m otionen av fermelin sbil ic ke höra till n.Jgo n Andra 

hm1 1mtrcn s ålgi,ir cl föran leda. Det formella skiilcl angavs 

Yara, a tt införandel aY e n försYa rslJer edn ing skul le föra med 

sig en annan form fö r ~i r e nclenas h ehandling än ·Il en i rege

ringsformen angiy na, cch un·der såda n a förhå ll anden bord e 

m ol ir)ll en haYa b ehan elials aY konsli lutio nsulskollel. 

Tju go år hm·a snart l'iirgå lt sedan nyssn.iimnda utl åtande 

ayga Ys, ul a n att något s lcg lagils mot inrättande a\' h är avsedd 

l'iir sYa r sher edning eller n[tgon an nan institution i samma 

sy fte . l\r:net på iikad p la nm iiss ighe t i Yå ra fö rsnt rsför.ber e

dclsn har man i slällcl sö kt lillgoclose p å andra yägar . Så

hm·d a anmodades cfll' r ski lsm ässan från No rge chefe rn a för 

generalstaben och för m ar in s tail en att u.ppgiira en samfälld 

pl an fö r rik e ls försyar . Sc dan denna plan bliv it utarhctacl, 

uppdr ogs åt en kommillc' all sä rskilt med h ä n syn till pla

nens f ina ns ie ll a sicla granska och aYgiYa y ttrand e över 

densamma. 1\: cm mill <'•n, som ur sprungli gen heslod av polilici 

fr ån olika läger jämte militärer, avlämnade s itt betän kan de 

i d ecember 1910. Dessförinnan h ad e likväl dc kornmiltcmed

lcmmar, som li llhiircl e det lib erah-t partiet, beg,~irl och erhåi.Jit 

e ntil'digancle fr å n uppdrage t. 
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Tnnan denna kommilll'S försJ ag hunnit föreläggas riks

dagen inträ!Tacle höslen 1911 regeringsskifte, i det alt det 

libcral::1 partiet kom till makten. Arbclet på försvarels plan

higgning Jactcs nu efter andra linjer. At statsministern samt 

å t chefer na för lanlförsvars-, sjöförsyars- och finansdeparlc 

m cn lcn uppdrogs att i samråd tillka ll a sakkunniga för att 

bilda beredningar till r åd och b it räde vid u tredning av fråga n 

om rikels försYarsväsenrlc. An talet sådana beredningar yoro 

fyra, näml igen: 
en för den ·finansiella utredningen, 

en för härens och fiolla ns resp. betydelse för försvaret, 

en för utredning om möj liga besparingar m. m. och 

en J'ör utredning av spörsmå l angående ÖYningsliclen. 

Samt li ga ledamöter vcro poli lici. Beredningarn as arbe-

ten, vi lka u t fördes i intim konlakl med regeringe n, yoro icke 

~;!utfö r da, då regeringen dren 19 14 avgick. 

Då efter v~irldshigcls slul fråga uppsto(l all minska för

SYarsbördorna, tillsaltes i nOYL'mlwr 1919 rle n lwmmission av 

1-l- ledamöte r, som antog hcniiznningen »Försnusre\' ision en». 

Den hestod uleslutan(lc a\' riksdagsmän, ·bland vilka ingick en 

högre oll' ieer a Y armen, sedermera generalstabschef. Ungefär 

ell å r efter kommissionens lillsätlning tillfördes densamma 

en hiigrc sjöoil'ieer, vilke n dock enelast erhöll sä te, icl<e stäm

ma i reYisionen. Sc·krelcrialel ut.gjordes a\' en högre civil 

iimbclsma n s;1som generalsekreterare saml en regem enlso!Ti

ccr fd1n ~trmt'n och en från marinen. Såsom saJ<k,unniga bi 

lr·~iden tilll<allac!es (lcsslllom flera olliecrare och ciYi lmilil ä rer 

iivensom unclero!Ticerar e. El'lcr all fuT ut haYa, i enl ighel m ecl 

sill ·uppdrag, aygiYil fiirslng om provisorisk a \'ko rlning a\' 

ljiinslgöringsticlen för de \'iirnp likliga uneler fredslid flYga y 

fiirsYars reYisionen si tt slut liga llcliinkande den 15 mars 19~3. 

Ehuru maa så lun da uneler cll' gängna dec ennie rna i kom

milteer och hereclningar sliidsc hchandlal fiirsyarsfr~tgan i etl 

s:nnm::ll1hang, •under del a ll tidiga re vardera fiirsy arsg rencn 

Yanligen hehandJacles för sig, så hnr likväl inld åtgjorts l'ii r 

:'tstaclkcmmancle aY n~tgon pe rman ent gemensam institution . 

t\() 

l 

]l 
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Tvärtom hava <le tr enne slora utredningar, som under !Hl 

aduwcl lad period företagits, ulförts i från varandra r ~itt vä
se ntligt avvikande former. 

Scdan har visserligen elen förändringen inlrält, att dc 
håcla förutvar ande försYars<lcparlcmcntcn blivit sammanslag
na till .ett depart·cment, men b ehoYet av en institution, 
som sammanför rcprescnlanlcr för försvarels olika grenar 
har därmed ingalunda upphört. Likasom <lcl tillf~illiga nt
skoltcl på sin tid uttalade, al t uppr~itt::mdet av en försvars
beredning alls icke ::111sågs Ligga något hinder i v~igen för rlc 
båda förs,·arscleparl e rnenlens s l ~i.llande uneler en chef, likaså 
kan man nu siiga, alt sistnämnda förhållande icke minskat 
hehovel ay en försvarshcre<lning . .Jag skull e snarare \' ilja säga 
tvär tom. Så länge i regeringen ingick en krigs- och en: sjö
minister, och dessa Yoro militärer, så fanns dock möjlighet 
ti'Ji en gemensam och fackmiissig beredning av försvarsären
den inom regeringen. Sedan dessa {ackministrar ersa lts av 
en i r egel civil försvar-;minister har regeringens direk ta kon
ta kt med dc militära ledarna av försyaret upphörl. En orga
nisation, en försvarsh creclning, som satte ålminslonc stats-, 
ulriJ..:cs- och försvarsministrarna i direkt konlakl med de 
högsta målsmä"nncn fö r försnuels båda hm·uclgrcnar, synes 
alltså haya en slor uppgirt alt fylla. 

Jag a\"slular med följande måhända nagoL överdrivna 
arelur det horoskop, som motion~iren aY 1905 ansåg sig lzunna 
ställa på den av honom föreslagna försvars,hered ningen. »Fö r 
all framlid vore dessa oiindliga politiska försvarskommitteer 
avskalfade, vilka sagl så mycket och - så Iil cl. Förtroende 
och tillförsikt skulle el'lcrlräc!a hittills varande och nu rå~ 

dand e O\isshelslillslancl ». 
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Flygvapnets organisation. 
rön'llrng· hi\lld inför Sjöoffic-nssfillskapd i Stoc-k]H11Jll 

<lrn :20 non'mbcr 1.9:24. 

Del kan möjligen fördalla egendomligt alt en ofl'iccr, som 
ej har någon direkt heröring med ,flygntpnel, håller c lt förc
drag om delta vapens organisa!io'n, ,cch jag bör chirför kansl\ e 
fi)rulsl<icka några cnl om vad som från början drev mig in 
på cknna fråga, Yilkcn jag tidigare har behandlat i en uppsats 
i Tidskrift i SjöYäscndl'l. Förra hösten, sedan jag tilllrält 
chel'skapel ÖYt'r sjökrigs'hiigskolan, fann jag \'id en gransk
ning ::t\' del sä sent som i sepil'mi;cr 1923 fastställda unrlcr
,·ist ingsprogrammet, all f'lygyapncl berördes i så ·gott som 
,·nrje mi1ibirt ämne . Yarenda militär l~irarc måslc i större 
,cl lcr mind re utsträckning behandla clet nya Yapncl, och det 
yisaclc <;ig näslan omöj ligl all så ~n·gränsa för eläsn ingarna i 

de olika ~itnnena, alt kkc i många fall tYå eller lill och med 
flera liirarc kommo alt föreliisa i)H'r samma delar av del nya 
yapnels vnksamhet. Redan delta påvisade lydligl dc olika 
ntpnens heroende av Ya randra. Och ju mera jag hade til'l
Eill c att följ a föredrag, en skussioner och sjökrigsspe l, <lesio 
klarare framstod för mig <lel oupp lösliga sam/Jandet mrllan 
clet nya \'::qmct ·och de gamla. .Jag kom alltmera till den upp
fallningL·n, atl sjö,försntrels verksamhet måsle i mycket slor 
ulslr·iickning uppbyggas på clclla samband, alt vi hell enkelt 
ic ke kunna reda oss ulan clt n~ira sa marbete mccl luflstrids
l<raflcrna, och därifrån Yar stegel ej långt till den övertygel
sen, att clctla samband mås te he lryggas genom en ändamåls
en lig organisalian av d.cl nya vapnet. 
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Då elen nu aYgångna regeringen sin försvarsproposition 
föreslog en utl>rylning ay flygyapnct ur dess hittillsvarande 
ram, och dess ombildning till elt fristående Yapen vid sidan 
ay armen och flottan, framförde jag i 3:c häftet av Tidskrift 
i Sjöväsendel för innevarande å r en del erini'ingar angående 
f'lygvapncls st~illning i försYaret. I dessa erinringar framhölls 
att den föreslagna organisationen sannolikt var den bästa 
tän]d)ara lineler förutsättning att en sammans:Jagning av flyg
Yapne t nödv~indiglYis sh1lle äga rum, men alt det föreföll 
som om ctl h~iltre resultat skulle vinnas genom en ntyeckling 
av nu gällande organisation. Som bekant löst es icke frågan 
om flygvapnets organisation vi<l 192-t å rs riksda•g, m en för
s,·ars u·tskottel samlades niislan cnhäHigl om ett organisations
förslag, som i fråga om flyg,:apncls frigörande fr å n försvarets 
håda hilliiisvarande huvudgrenar gick ett storl steg längre än 
regeringsfö rslaget. Och clclla ~ir icke goll omen då frågan 
nu sk a ll åle ruppt~1gas vid 1925 {trs riksdag. 

Då den na fråga hos oss debatt-erats har av förkämparna 
för etl .fristående J'lyg ,·apnen ·ofta hiinYisats till motsntrande 
ullänclska organisationer. Det ä r emellertid icke så a lld eles 
givc-l alt en organisalion, som l<an vara 'lämpli g på ,annat håll, 
d·ärf'ör iir den fiir oss lämpligaste, och går man frågan något 
närmare in på liYct skall man dessutom finna a ll meningarna · 
kunna \ 'arH ganska delade ifråga om fördelarna av elt fristå
ende flygya pcn ~iven inom liinder, där en sådan organisation 
genomförts eller varii föreslagen. Denna fråga har också un
der del gångnn året Yaril föremål för ell synnerligen slorl in
tresse in'Ol n elen ulhindska sjömi litära facklitteraturen, oc)1 
fhir gjorda uttala nd en torde vara vål värda e ll övervägande 
innan frågan hos oss uppt ages Lill lösning . Några a\' ]Htvud
punklcrna i en del aY dessa ultal::tnclen s kola här i korthel 
omnämnas. 

l maj·häfl et 19~-± ay Journal of the Royal Uniled Senicc 
lnslilulion finnes infiircl en »Gol<l ilfedal (:\Tayal) Prize Essay 
for 19:2ih över iimncl: The Achantages and Disafhanlages of 
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a separate Air Force for the Royal ;...'ayy, Förfaltare är cap
lain ;...'onuan, H. :\1., och då hans tävlingsskrift hc.Jönats med 
are t s guldmcdallj får man y~i] fö ru tsätt a, alt i densamma fram
fö rda åsikter ,delas av å tminstone flertalet sjömilihira med
le.nunar av det stora engelska militärsamfundet. 

Författaren söker visa atL alla ope ra tioner i luften, vare 
sig Ö\',er land e ller hav, enelast äro delar aY större militära 
eller maritima operati oner; att sådana operationer måste ut
föras under kontroll] och .l edning av militära eller sjömilitära 
myndigheter, och att elen personal, som bemannar f,Jygfar
koslerna und er dessa operationer, måsle vara so'lda ter eller 
sjömån lil<a väl som flygare. Marilima och militära fl yg
Ya}1en, som ut•göra delar a \' flolta och arme, som äro utbil
dade, ledda, underhållna och bemannade av flottan och ar
men, äro nÖdvändiga för de två lHl\'Ucl Vapn en, SOUl icke kun
na operera 11lan dem .lika lilel som ulan kanoner 'OCh Lorpedcr. 
För ett frislående flygvapen finnas inga uppgifter; det bästa 
som etl sådant vapen i krigslid kunde göra Yore att dela sig i 
lvå delar, ansluta sig lill flolla och arm e, och försöka att så 
snabbt som möjligt anpassa sig för dc uppgifter , där det 
Yerkligen behöves. 

Det nödv·iincliga samhandel m ellan d e två flygyapnen 
y j[[ författaren ordna genom inrältanclel av en central fl yg
skola, som i stort setl skulle crh~tlla följande uppgifter: 

rflyguthi 'ldn in g, 
utbildning i konstruktion, sköt se l och und erhMl av ma-

terielen, 

ularhelande ·och utgivande H\' handböcker, 
f'örsök och experimenter, 
m a l ericlanska ll'nin g. 
Dessutom borde finnas e n milil~ir och en maritim flyg

skola, som skulle ombesörja elen för respektive huvruclvap en 
c-r forclerliga spccialuthildningen, och som ifråga om försök 
och e~perimenter skulle stå i intim kontarid 1necl central-
sko lan. 
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Fö r falta ren slutar med föl j ande hopsummering a\' 
fr;;lgan: 

I krig finnas, och ha alltid funnits, tvenn e operati-ons
föremå l - för det första fi endens städer; för det and ra fien
dens fartyg. Släder k u nna ( norma lt ) anfall as enelas t av Janc!
sly rk o r, fartyg a\' sjöstyrkor. Hä rifrån härleeler sig, genom 
hela hi stor iL'll, uppeldn inge n a v staternas viipn atle styrkor j 

flott o r och armeer. Luflc n erbju(l er en tredje a nm arschväg 
mol cle två ursprungliga opcra tionsföremålen, men den er
bjuder icke elt tret/fe opcra tion~;förcmål. Då c l t tredje opc
rali •ons t'ör~må l saknas finnes intet ex isl ensbcr~illiganclc för 
e tt tredje Yapen. All upphöja luftstyrk an lill ett tredje yapcn 
är d~irför osunt ; oc h att under fredslid faslhål'la vid ett så 
fund amentalt missgrepp kan enda s t leda till o lyck a i krig. 

T Tysklanrl får som hc l<ant enligt fr eds för edraget icke 
finnas n~\got flygn1pen. Från kriget finnas emelle rt id en h el 
del erfarenh eter, iiv cn i orga nisatoriskt h änseende, och giYet 
ii r a ll man med intrrsse följer fl ygvap nets ulvcoldi n.g på an 
dra hå ll , s~irskilt i bcl rakianclc ~w Tysk'lanrls vbirnl ös hct i luf
ten. J en a v ),Iarin c H.u nd scha u anordnad »P rcisa usschrcihc n 
192-h ha r första pris tilld elat s en tävlingsskrift , som ju s t be
rör luftvapnets organisation. Fiir.fatlarc är o ·ber le ul cna n t 
z. S. Kessler och ämnet lyder: !s l die Organisation der Luft
'\Yall'e a ls clritt c selhsEindige Streitkrafl berechtigt '1 

För faltaren medgiYer all lanken p å e tt själYs läncl igt flyg
\'apen \·icl .för sta påseendet fördall er hesticka nrl e. Dc tre ele
menten jord, vatten och luft s kull e då få va r sill vap e n. Han 
Yi sa r em ellertid att sjä l vsl~incligheten upphör redan i fr å·ga om 
stödjepunkterna ·och dessas s k y del sam t förbindel se rna ba k åt, 
nöch~indiga för ·fra m för a nd e a v materi el m. m . Hö r ii r fl yg
Yapncl heroende aY hären ell er .fl ottan. Han fr am hå ll er Yi
da rc alt några he sl~imda strategiska mål ick e kunn a upp
sidilas för ett sjäJy.sbincligl rl ygva pcns verksamhet. Till att 
ll es~itla fienlligl territo rium l ~i mpar det sig ej , annal än möj
ligen i kolonialkrig. Eri·gfiiringen lll C\C Yi.i l d iirför en »krig-
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!'öring på djupet », en »l<amp mot civilbefolkningen », aysccnd e 
aH framkalla en s l<räc kslämning, som skulle tvinga den fi ent
liga regeringe n li.ll fred . En så dan krigföring leder cm cll cr
lid li'll mo tangrepp, som även av den i luften u nderlägsne 
luwna g2nom föras på ett ycrksaml sätt, och fn!ldan för re
pr.essa lie r kommer cHirför at L ve rka å terhållande å tminstone 
så länge som motst ån daren besitter e tt slridsdngligt flygva
pen. Även av andra gr under b li r en verksam »krigföring på 
djurpct » ganska osannolik. Krigserfa r enhelen visa r Yiss.cr
ligen all skytlclel mo l n attliga fiygangrepp ej ~i r efl" ckli\'1 , även 
om del vunnit i styrka under krige ts Slenare år. De nattlig;~ 

::tnfalien äro emellertid ej avgörande. Vill ma n nå ett verkli gt 
nylla m ås te man önrgå till daganfalL ~len då framträd er 
strid splan els överlägsenhet iiver det lunga hombplan e l, och 
d å cl cl senare alltid måste tillryggalägga någon viig för alt n å 
sitt må l utsätt es del fiir f::tran av att på vägen bliva förintat 
av fi.c nlliga s tric!Sipl an. »Kampen mOll civil'bofolkningen » och 
»kri.gföringe n på dju p et » kan cl~irför erl<ännas som en ri·ktig 
strategisk p.rincp enel ast unde r .förutsättning at l dc fientliga 
luflslridskraf.tcrna förint as. 

Kunna då dc .fi cnlli ga luft strid skrafterna förintas? \'id 
hes va raneld av dc.nna fråga fr amhåller författaren, a lt ett 
a vgöra nd e slag väl kan utbimpas både tillland s och lill sjöss, 
m en ej i Juften, och d cl la av den anledningen att (kt iir omöj
li g t att på en gång föra cll rs lörrc antal rfl ygplan i e lden. En 
esk ade r p å (10-80 p lan torde vara den stö rsta .som fr am
gångsrirld kan iföras, oc il m ~tnga fackmän sälta sifl"ran till 40 . 
Unel er det störs ta »luftsl ag », s·om utkämpad es und er kriget, 
n cclskö to ty1skarna 83 fientliga flygplan , men delta anta l mot
s\·ar::td e ej ens dagstill w rkninge n i Engl a nd och Frankrike 
yjd sam ma lid. Tyska rn a kund e också m ed sina 18,000 plan 
unel er krigets sista sk ede behålla en fullständig handlings
frihet i luft en mol engclsm ~i nnens 22,000 och fran,smännens 
20,000 flygplan . Ett förint a nd e av dc fientliga luft stridskraf
terna 1fiircfallcr dörför ic ke gcnorn•förbarl ens 1 e lt f ram lid a 

krig. 
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Av dd hiLtil1s sagda drar förfallaren dc.n slutsatsen, atl 

då dc slratcgisl'a principerna äro ok lara, ocl1 då flygvapnet 

~ir avhängigt av här och flotta .för skyddet av sina stödje

punkter, kan det ej vara lal om en »s jälvständig luftstrids

kraft». FlygYapnet är elt nytt och viktigt, ja oumbärlig t 

hjäli]Wapcn i krigföringen, men endast dt hjälpYapen. 

Författaren övergår därefter till alt behandla flygvapnets 

samverkan med här och flotta, och finner i .likhet med den 

ova n an.förda engc·Js·ka författaren alt här ligger tyngdpunk

ten. En krigföring utan flygvapen är numera otänkhar. Flyg

konsten är emellertid icke del avgörande, utan grunden för 

organisationen måste Yara konslen att rikligt tyda och ut

nyttja vad man se·r un.dcr flygningen. ~den härför behöver 

också dc båda huv•udvapnen var sin specialuthildadc flygpcr

s·onal. För sjöflygaren är vidare sjöman'skap en huvuclbc

tingelse. För honom ligga icke svårigheterna i luften, utan 

<le hörja egcnlligen först på vattnet. Starl och ]andning i dy

ning och sjögång, arhetcn med clrinlllkare, in- och utsättande 

på Jartyg falla mera inom sjömannens än inom flygarens om

råde. 

Av den intressanta uppsatsen skall jag ytterligare anföra 

cncla:st clt helt kort uttalande i kos-tnadsfrågan. I fråga om 

påståendet att organisationen av ett enhet.ligt flygvapen äYen 

betingas a,· sparsamhetsskäl inskränker sig författaren till al t 

citera elt uttalande ur ~forning Post den 18 mars 1922. 

»Om här och flolla hade var sin lufttjänst, så skulle re

geringen spara m iljooner, och fönaltning.s kostnad e rna skull e 

bliYa Yäscntligt mindre. För ögonblicket äro de delvis för

(lu.bblacle. Ty lufttjänsten, som endast till namncl är själY

ständig, ingriper överalll i cle båda andra tjänstegrenarna. » 

I septemberhäftet 1924 av Un ited Statcs Naval Institu te 

Proeecdings •finnes införd en uppsats av captain J ·ohnson, 

U. S. ?\a vy, över »The Proposal tfor a United Air Service». Ett 

sådan t .förslag har nämligen debatterats i kongrcs.sen och 

pressen och noggranul studerats inom dc båda försyarsdepar

tcmentcn, men ulan att föranleda någon Yidare åtgärd. 
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.~\'e n denne fört'at·larc erkänner att försiagel vid första 

på-seend e girvcr intryck ay att Yara både e!l'cktivt och ekono

mis•kl, men detta intryck skingras vid en närmare gr~mskning 

av frågan. Han •berör i sin uppsals enelast det marina flyg

väsendet, och uttalar här samma uppfattning som de båda 

förut ~mförda författarna, nämligen att flottan bchöYer sill 

cgel flygvapen, fasl hunclet Yid densamma, och med en pc1 ·· 

sona!, .som iir Yäl förtrogen mell ·sjömilihira förhållanden. 1 

samyerkan med flottan ser han flygyapnels förnämsta upp

gift; del ~ir först då alla dc olika vapnen hr.ingas Lill elt gr'· 

mensamt uppträdande, som ell ver.kligt resultat kan nås. 

I fråga om de ekonomiska synpunkterna komm er han till 

samma resultat som den tyska förfallarcn. Flygvapnets sam

manförancle till cll cnhelligl. •Ya])l'll medför skapan(let av en 

hel del nya befattningar ulan molsyar.andc indragning pa 

andra håll, och organisationen Lilir härigenom dyrare. 

BcträfJandc konstruktionen av ·flygplan framhålles att dc! 

är ettmisstag atl tro, att lant- och sjö·flygplan i slort sett äro 

av samma typer. Även om ·flottan i vissa fall använder plan, 

som startas på hj ,ul, så bliva dock dessa av olika konstruktion 

än motsvarande lantflygplan. De måste kunna starlas från ka

tapulter •och bringas alt stoppa på en mycket kort elistans p[l 

landning.sd~ickcn, och måslc därför vara starkare byggda än 

lantflygplan.en. För de senare •är del vidare ej nölhiindigt alt 

begränsa ·vinglångclcn, uneler del all dimensionerna på sjöflyg

planen måste bcst~immas med hiinsyn till dc fartyg, på vill<a 

de skola om;borcH.agas. Då antalet ,flygplan, som kan med

föras ombord, a!Hid blir begränsat, måste fiollan sl r ~i \'a efter 

en utveckling, som gör all sam.ma p lan kunna anv~inclas för 

olika Hp;pgiHor cxem.pelvis torpcclskjutning, bombkastning 

och spaning. Shilligen bli r också utruslnin.gcn {ör sjöflyg

planens navigerande v~iscnlligt olika. 

I förbigående lorclc h~ir ·böra inskj ulas, aH ·om vi i vårt 

land också und er en lång tid framål komma att sakna flyg

moderfartyg, så bir detta rcsonnemang doek i .stora delar till

låmpligt även för våra .förhållanden. Skall flygvapnet kom-
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ma lill verklig nylla äH'll för sjöfiirsvarcl måste vi slräva efter 

alt åtminstone kunna medföra dl mindre antal plan på cli:irtil! 

lämpade .stridsbrtyg, och lil<as~t efter alt organisera en rörlig 

has genom omhyggnad a\· en äldre pansarbM till flygtlepåf'ar

lyg, Yar lill ju oc kså förslag sedan länge föreligger. 

Förfaltaren berör tillkornsten ay den nuvarande engelska 

luftorganisationcn , som triidde i kraft den t april 1918. Sjö

krigcl ,·ar då praktiskt laget slut, i det all U-hålsfaran var 

anärjd och den lyska högsjöflottan maktlös. Till lanels där

emot var .si tuati onen mycket allYarlig för dc allierade och 

de ras seger långl ifrån säkerställd. Del Yar därför naturligt 

att den brittiska hären .från l'lott.an begiirde dc förstärkningar , 

som ej ,·oro absolut nöclY~indiga lill sjöss. Hären led brist 

på flygplan, medan flottan däremot var vä l förseeld me(l så

dana, oc h då sjökriget p ra kti s kt laget Yar ÖYer .b clöLs att för

:;.ti.irka dc hårt p ressade armecrna med flatl ans flygvapen. Att 

en sammanslagning av clc båda vapnen därvid \'Crkslällde.;; 

ilerodde på att det ej ans~tgs praktiskt a tt »låna ut » flottans 

l'lygntp cn ti ll hären och stäl la personalen uneler ledning av 

armens myndigh e ter. ~~Ian fruktade som en följd härav slit

ningar med åtföljande bristande cfl'cklivitet. Del h ela var en 

milibir niidYändighcl, som flottan samlyckte till i tanke att 

den var ÖYergående. 

R edan 1920 upptog emelle rtid amiralitetet frågan om åter

upprättan d e a\' ett maritimt ·flygvapen, ·och senare framställ

ningar från såvä l flottan som armen hava utvisat att opposi

tionen mol d en nuvarande ordninge n är i stad ig tillYäxt. Sär

skilt inom nollan ~ir man missnöjd mccl utvecklingen ay den 

maritima ·delen av flygYäsendel, och anser att .flottan är be

riiYac! ell av sina mest värdefull vapen. 

För ege n del vill jag h ~ir tillfoga ett par erinringar. Den 

engelska organisationen har tlllwnnnit 11nd er cH rent nöcl

hige, som tfordracil: utomordentliga å tgärder . Anl ed ningarna 

l i !l a t t ·or ganisa tio n en <ficl.- si n nm·a r ande ·u t form n in g äro yäl 

ej så enkla, som elen amerikanska ofTi ceren angivil. En hel 

del ·oms lä ndigh clcr hava nog där~i,·id inverkat, bl and annat 
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nöch·ändighcten a\· atl und er ett synnerligen ny(laningsarbel e 

und,·ika konkurrens om industrin och rekrylmalericlct. Att 

en av anledningarna Yaril den a\· författaren angiYna, n~im

ligen fruktan -för slitningar, om delar ay del ena \'apnct sinlik 

ställas under ledning a\' personal ,från det andra, kan dock 

tagas för gi•Yet. Då nu nödl ~ig ct upphört men organisationen 

hihehållils, och delaraYdel nya tredj e yapnel nu måste tjänst

göra hos cle häda andra , h;na sli tningarna hliYit regel , \'arom 

många ullalanden från det engelska amintlilctct h~ira ctl 1.-raf

ligl viltneshird. l minnet hör ~ivcn hållas, att. Englands nu

\'arande hcliinkliga undcrl~igsenhl'l i luften iir e ll allmiin l 

],~inl .faktum, och all denna underlägsenhel kraftigt hiclragi t 

li ll a lt l amsl~t Englands politik und er efterkrigsåren har b e

styrkts av uttalanden frå·n många häll. Om sålunda organi

sationen bibehållils .för all trygga England i luften , s ~t har den 

ic ke fyll l sin uppgi fL 

Det 1för e fallcr också som om man 1 England i praktiken 

\'Orc på ,·äg a l-l iivergiya den nya organisationen. I deu års

berättelse i flygväsende för år 1923, som i februari 192-± aYgi

Yits til l Ku n gl. örlogsmannasä ll s kapct, angiyes bclrä!l'ancl c 

d::: t engeLska fl yg yapn els organisation , att ell mindre antal 

a\' de för ·f'loltans !'lygyapcn aYsedda flygo!l'i cerarna förut Ya

rit sj öo!l'icerarc, men all !'lcrtald Yorc fr~immande •för flottans 

YePksamhet. Enligt unrler delta år utfärd ade hcs l~imm elser 

shola numera, d els alla Yid flottans !'lygs.paning ai1\'~inda o!li

cerare \'ara sjöofTiccrare, dels 70 % a y Yicl »lhc Flcel Air Arnn 

tjänstgörande otl'icerare ,·a r a uttagna bland flottans ollicerare 

och tillfälligt öwrfiirda till tjänstgöring Yid Royal Air Force. 

Bc.s l.u t har ä \·en fall a ls om a ll det manskap från Hoyal Air 

Force, som tidigare ing~ttl i elen ex tra 'lwntingenl, vi lken fin

nes å vm·jc :f lygdcpåfartyg, sk all crs~iltas m ed man s kap fran 

floll.an. Dessa hcsl~immclscr inncb~ira e ll erkännande aY he

hoYet av sjömans kap för Yicl marinens flyg,·äscndc tjänst

görande .persona l, och dc utgöra e tl s tort steg tillbaka mot elen 

~i l clrc •organisa·lionen. ~Ian sku ll e kunna li' ll ~igga all cle inn c

l1~ira en d om iiYcr den n ya orga ni sa ti onen, som tydligen h ar 
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Yisat s ig oförmögen att skapa för samarhele med 'flottan läm
pade flygfonnationcr. 

Sir Herbert Bussel har i NaYal and Military Record ut
Lala l, atl amirali tetet genom dessa dispositioner vunnit en 
betydande framgång i kampen för sin ståndpunkt, d. v. s. 
å terupprättand et av ett eget flygvap en för flottan, och han 
anse~· alt denna ståndpunkt på grund av påtagliga, på sunt 
förnuft grundade sk~il förr eller senare l<ammer att yinna 
gehör. 

l ·fdga om enheUigt ell e r uppdelat flygvapen har ett ut
ta lande av intresse även gjorts av överste ScmpiH i Royal Air 
Force, Yilken ofl'icer tjänstgjort som cbef Jör den brittiska 
flyg1k ommiss.ion, som haft i uppdrag att ordna elen japanslica 
flottans flygväsen. Även i Japan har fö rslag var it framställt 
om uppräHand c av ett enhe tligt ,flygvapen, men det har för 
kastats sedan premiärministern , sjöministern och ett antal 
alll'ira lcr i ledande s tällning »klokt nog på det kraftigaste satt 
sig enwt detsamma». Detta uttalande av en ofhcer i det sam
manslagna engelsk a flygvapnet är ganska betecknande. 

Slutligen kan nämnas alt italienska marinministern, ami
ral Tl1aon di Revel, uttalat, atl han i motsals till sin förut 
hysta åsikt, cifter lång erfar enhet komm'it till den uppfaH
ningc.m, atl flygväsendet bör upphöra att utgöra en organisa
tion för sig, och att det är lämpliga re att uppdela detsamma 
mellan armen och flottan. Då man vel alt elen nuvarande 
i la liens k a {Jygorganisalionen Lillkommi t på :Mussolinis eget 
iniliatiY, och att Mussolinis sj ~ilv i egenskap av kommissari e 
innehar :högsta ledningen av det sammanslagna 1f]ygvapnet, 
före!faller detta uttalande av en av Mussolinis egna ministrar 
i högsta grad anmärknings.värt, särskilt som det knapp ast kan 
haYa fram·l<onnnit utan ~Iussolinis medgivande. Uttalandet 
Ly der på att man även i Italien börjat k:omma tiH insikt om 
at l el en nya organ i sa tionen vari t ett missgrepp. 

Som synes gå samtliga här å t ergi vna uttaland en i samma 
ri ktning i fråga om gr.tmderna för flygvapnets organisation, 
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och clci torde Yara gansjw svårt all i elen utländska sjömi'i
L~icl faeklllkraluren finna e ll uttalande, som går i mots:llt 
riktning. .Tag har åtminstone icke ,funnit något. I de tre a' 
111ig refererade t idskri ftsnppsatsc:rna betonas starkt nödvän
clighelen av att åstadkomma en intim samuerkan mellan flyg
vapnet och de övriga Yapnen. Själv haT jag i min upps:ds 
i Tidskrift i Sjöv,äscndet betonat samma sak och därvid fram
hållit, att sambandet mellan det nya vapnet 'OCh dc häda ;il rlrt' 
är så starkt , all n1an numera svårligen kan tänka sig några 
operationer, vare sig till lanels eller sjöss, utan samverkan 
med Lflygyapnel. Denna samverkan hl'ir så omfattande och 
:tY så llJiångs l;: ifta,nc1e art, atl det nya vapnets huvucl saldig :1 
Yerksamhct kommer alt förläggas hit och ej till luftvapnets 
sjäin tändiga uppgi1fler. 

Går man till grunden skall man nog också finna atl flyg
Ya,pncls s. k. sjä lvshi ndig:.1 uppgifter i själva verke l ha en 
myclu·l ringa omfattn ing. För det marina flyg\'apnets del ha 
s,\som självst~indiga uppgifter angiYits lufttorpedanfallet, luft
bombanfallel, elen strategiska luftspaningen lill sjöss och sjö
gränsens lufthevalming. Det är sannt alt både lufttorped
~lnfallct och lulftbomhanfallel kunna rutföras såsom sjä'lvslän
diga företag , men en sjiislyrka, som är :fullt fri att v idtaga 
lämpliga motåtgärder , torde hava synnerligen goda utsikter 
alt unrlandraga sig följderna av anfallet. Hell annorlunda 
ställa sig förhållandena om luftanfallet rildas mot en sjö
styrka, som ~ir inYecklad i slrirl mot en molslåndare ;på sjön . 
:\IolmanÖYrl'r kunna då ej företagas utan att nt iiva en mycket 
ödeseliger innrkan på sjöstriden, och om en sådan sjöstyrka 
ej är i stånd all avvisa lu.ftanfallel merl egna luftslrids·kraft er 
föreligger stor fara för att detsamma resulterar i anvarsamma 
L'örluster för elen anfal ln a. Som regel mäsle man därför 
strä\'a c fler att angripa fienden samtidigt på och unrler vall-. 
net och i luften; enelast i undantagsfall, när el et visa r sig 
omöjJi,gt at l :'\s lacl'lwrnma en sanwerkan mellan rle olika vap
nen, bör rlel sjiilvstäncliga luftanfallet tillgrip as. :Men när 
dessa undanlagsfall före ligga kan ej avgöras a \' en bef~ilbavare 
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i luften, utan avgeirandel måste ligga hos den , som ansvarar 
fö r .ledningen av sjöstridskrafterna. 

Vad elen sjiistrategiska ltd"tspaningen helrätfar konliner 
\ä] dL•nna sorn regel atl ulföras a y luft stridskrafterna ensam
ma, m en den upph iir därför icke alt slå i etl mycket nära 
samband med sjökrigsrörelserna i ÖYrigl. :\Ian spanar ick e 
mot norr, om man ämnar giira en utbry tning mol si)der, eller 
mot Yäster, om en fientlig flotta Yäntas från öster, utan man 
spa na r mol del håll , där de fiir sjökrigföringen nö<händiga 
uppgifterna stå alt in h iimta. Luftspanarna kunna liknas vid 
flo ttan s ögon , men då skall del också vara flottans huvud 
och ic l' e nägot annat huvtHl som bestämmer varl ögonen s kola 
tilta. Det biir i iivrigt ihågkommas al t spaningen i Juft en slår 
i ett myckel nära samhand nwd spaningen på Yattncl. Spa
ningsorgan c>n i lufte n saml på och u nd er Yatlncl bö ra Jwm
plettera Ya ratndru, men härför fc r ch·as en gemensam le dning. 

Sjögr~insens luftbevakning slutligen är ej he ller någon 
isolerad uppgift, ulan endas! ett led i en större organisation, 
clär ~ive n andra organ -- k uslsignahiisendel och sjöstyrkorna 
- k omma till anYi'tndning. Luf'lbev·akningen kan uneler 
lämp liga \'itclcrleksför hållanllen pä ell synnerligen dfcktiv t 
siitt komplettera dc and ra organens yerksamhct, men även 
clå bör den företrädesvis användas inom områden, som ej 
överblickas ex empcivis ay kustsigna.lstationerna, där ju en 
ytterliga re bc Yakning är Ö\'er flöcli g. Ä\cn här triicler oss så
lunda samarbetet till mötes, och sj ögrä nsens lu.flhc\'akning 
!:ör som följd h~irav ordnas av cle lldälha \ are, som svara fiir 
sky dd et ay fa r\'atln en utanför de olika ku s tområdena. 

Som en sammanfattning av del hittills sagda vill j ag fram
hålla följande. Fall kunna naturligtvis inl rii fl" a, och komma 
s~i ], ert att inträffa, då förhållandena ej medgiva en samverkan 
mellan luft- och sj östr id skra fte rna, vare sig det gäller bomb
och torp edanfall, st rategisk luftspaning eller sjögränsens luH
bevaloling. :\IcU1 om man fram stäUer den fråga n, huruvida e lt 
h ä l tre re si u l ta t ernås då flygv apnet vid h~ir ·berörda operatio
ner uppträder ensamt, eller llå del uppträder i sanwcrkan mccl 
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sjöstridskrafterna, så tord e knappast något annal svar kunna 
givas än atl d el bättre r es ultatet ernås vid sanwerk an . ..Vlan 
mäsk därför sträva efter alt i första hane! åstadkomma sam
verkan, där en sådan är möjlig att ordna, men härför fordra s 
d els en gemensam mililär le(lning för dc sjö- och luftstrids
krafter, som kunna komma alt O]Jere r a tillsammans, dels att 
l uftstridskrafternas personal bibringats elen ·för samverkan 
erford e rliga föru lbiJdningen, och o rganisationen måste sörja 
fö r att dessa Yillkor fy llas . 

J ag öve rgår nu lill en annan sida av f'l ygyapn ets själv
ständiga uppgifter, där icke direkt samarbete m ellan sjii- och 
l u ftst ricls<Iu·afte r , men v~il mellan arme- och marinflygare k an 
tänk as äga rllm. Som exempel på sådant sarnarbete hava an
givits luflbombanfalJel i)wr havet och bekämpaneJet av fient
liga luftanfall inom vårt eget skärgårcl sområcle. [ fråga om 
lu ftbombanfallet över haYcl torde böra erinras om elen oYa n 
aniförda lyska författarens utta lande om Tiskcn av en krig
föri <lg på djupet och en kamp mol ciYilbefolkni ngen, så länge 
repressalier från motståndarens sida ]-:unna Yäntas. Var
ningen ~i r siikcrligen befogad, och det fö refall e r därföT ej till 
rådligt att åtminstone i början ay elt krig »s läppa lös» flyg
Yapnet mot fienclclanclcl. Det hör inriktas mot dc militära 
målen ti·IJ land s eller sjö.ss - i Juften finnas ju endast de 
SYårappliiekla flygplanen, som röra sig med stor h astighet, 
och dc utgöra inga himpliga mål 'för bo mbanfall. Jvlcn vi lk a 
av målen till lands och till sjöss, som i först.a hand bi)ra a n
fallas, torde u nder alla omständigh eter vara lanl- respektive 
sjökrigsledningens sak all aYgiira . Uppgift erna, ehuru själv
ständiga i ul 1fö randcl , h liYa därför i grunden blott ett led i 
1uig<fiiringen till lands ell e r till sjöss i stort sett, och ett visst 
Slamhand framlriicler sålunda även här mellan luftvapne t och 
övriga vapen . Delta samband s lärkcs i vacl angår sjöoper a
tioncrna, om luftanfallet kan kombineras m ed en frmnstöt 
av flo ttan , a\·secndc att sp li ttra f iendens uppmärksamhet och 
a tt bärga hesällningarna på havererade flygplan och däri
ge n om minska ·pcrsonalförlustcrna. - Huruvida clir ekl sam-
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Ycrkan mellan lant- och sjöflygplan ])Ör äga rum v;id sådana 
luftanfa 11 ~i r en sa k, som Lord e få avgöras vi d var j e sär,skilt 
tillfbille , och som närmast blir beroende på tillgången av ma
te ri el av ena eller andra slagl'l. Som regel torde samverkan 
bliva sYå·r att ordna på grund av respektive plans olika flyg
egensJ,aper , oah den hlir i varj e fa ll så obetydlig vid en jäm
förelse med samvenkan mellan luftstridskrafterna och övriga 
vapen, alt den ej hör få vara avgörande för or ganisahonen . 

BcJ,~impandct tav luftanfall inom kustområdena är elt av 
de mest sv~trlösla f'örsvarsprob1cm, som Yi kunna komma att 
ställas int'ör under h·igstid. Anfallsföremål en äro många och 
ligga 'llhpridda över olika eldar av landet, och följderna av ett 
lyckat anfaH kunna Ycrka i hög grad förlamande på för
svaret. För l'lo ll ans dd går Lanken närmast till operations
baserna, som dock å tminstone ti ll en Yiss grad kunna ersättas 
a\' privaltindustrin. Det :hiir sålunda ihågkommas att såväl 
kust{J.otlan år 1905 som Göteborgseskadern uneler yärldskri
gct i huvuds,ak voro baserade på Götehargs pr~vatindustri. 

För håcla försyarsgr cnarn:l kunna nämnas militära anstalter 
av olik a slag, l"ör r ådcr, för tillverkning aY krigsmateriel an
Yäncla induslriclla anläggn,ingar o. s. \". För arm ens del till
komma de långa och ytterst t;vårskydrlaclc kommrunikations
lerlcr na till lanels med deras många konstbyggn ader, som ge
nom etl lycka t 'flyganfall kunna s~itlas 'Ur funktion för längr e 
eller lwrtare tid, och det tord e ej Yara ,för mycket sagt att 
armens operalionsduglighet till stor del är beroende av det 
skyeld mot anfa,ll från luft en, som kan her edas dessa leder. 

Skyd<lel mol Juftan·f.al len ligger dels på marken i form 
ay lufty~irnshatterier och s'trå lkastar e, del s i lnflen. Skycldet 
på marken är n og gansl'a yerknings lös t uneler mörl'"er; uneler 
dager ~och Y;id klar si ·ld hör det å t minstone kunna givas den 
verl.;.an, att dc anfall ande flygarna hållas på en stor höjd och 
att sålunda homhkastningcn fiirsYåra s. Skydclet i luften :har 
nog ej heller stor Ycrkan ;under mörker, men hör under dager 
ku nna göra t'n god rinsats i för,syare t. Utgår man, 'liksom d en 
tyske förfa ttaren, från a tt daganfallen äro dc far'ligastE', så 
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inses läN atl en mycket Yi ktig uppgiH här kommer alt påvila 
,flygvapnet, och det medgiycs gärna att tanken på en kon
centrering av alla dc lnflstriclskrafter, som lämpa sig för aY
\' ~irjand e av fara n i luft en, ].;.an synas li gga nära till hands. 
1 praktiken torde dock en sådan konccnLrering licke kunna 
genomföra.s. Förlägger man eH större ·antal stridsplan till 
någon central punkt med uppgift att skydda ett visst större 
område, så kan man utgå ifrån ,att de vid allra flesta anfa'll 
k om m a för sent; fienden har redan hunnit verkställa anfallet 
och anträda återfärden. Om vi icke ha insett det själva redan 
i fredst1id så kom m er nog erfarenheten u n der krigs tid my c k e t 
snar t att lära oss, att åt minstone de vik tigaste skyddsJöre
målen måste få sitt eget luftsky dd. Härav följer emeUerlicl 
en uppd elning a v j,aktes k ad ra rna till olika om r åd en, varvid 
gi vetv is sjöflygp'la ncn ko.rnma alt tillcle'las marinens skyelds
för emå l och lantfl ygplane n armens. En koncent r ering av så
dana ,f(>r särski lt uppdrag avdelade eskadrar, som ej äro sla
tionerade aHtför långt ifr å n varandra, kan .i'll 'län,Jws möjlig 
i de .fall , ·då man i förväg har kännedom om a nnalkand e t ay 
fientliga luftstridskraft er och kan heråk na elen tid, då dessa 
kunna väntas överskrida sjögränsen, men så,dana fa'll ]mmma 
al'lt.icl a ll hlint rena nncl antagst"al l. I allmänhel kommer nog 
luftanfalle t så överraskande, ·att en lwncentrcring av för
svarsknrfterna ej hi nner genom{iiras , Htan de ol1i,k a försvars 
styrkorna få Hpplaga str:iden var för sig mol den anfallande. 
Ett exempel tord e häst åskå dliggöra de lta . Rapport har in
gått om att e n fientlig .flyge skader siktats utanför Stockholms 
skärgånl , där jaktes kadra r finn as förlagda dels Yid ku sl:{lo l·
lan, dds yjld H~ig crsnäs och dels invid Stockholm . Det ä r 
om öjligt a lt veta om a nfa ll et gäller kustfloti an i elen y ltre 
sk~i rg,ården, flygstationen Yid Hägersnäs eller någon anlägg
ning Y1id e lln i hunHlst aclc n . En lwn cen lrcring bakåt bir 
otä nJ,har, då d ~irigenom kustflott a n och '.flygstationen skul'le 
Limnas u ta n s,J<ydcl i luften, och en konccntreri ng u tåt hi n
ner ej genomföras. Kustflo ttans jakHlyga re !få däd"iir ensam
ma llpptaga d en första stöt en. Gå r anfallet Yicl a rc JJiir del 

47 
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flygaroa från H~igcrn~is, som därn~isl ,få göra s in insals, och 
försl om anfallcl forlsäUes iinnu ·längre in blir del Sloc]{
holmsflygarnas lur. Delta exempel torde vara ganska klar
görande. Rcgc'ln blir säkerl att de olika jakleskadrarna f~1 
uppträda var för sig till a\'Värjande av luf'lalllfall. Tillf·ällen 
komma dock 1sannoJikt att inlräHa, då elt samarbete mellan 
jaklt'llygplan ifr[m armen och flottan kan åsla<lkomma s, och 
då fordras givetvis en Y'iss samövning meJJan dessa. En så
dan kan emellertid myckcl vä'l ordnas ä:ven med skilda flyg
vapen och är säkerligen vida !äLtare ordnad än den mera om
falhmdc samövning mellan flygarna och dc häda övriga vap
nen, som måste komma till ·stånd även cf ler organiscrandct 
av et t enhetligt ,flygvapen. I varje fall är ej hcl1lcr samöv
ningen av jaktUygarna en fråga av sådan bclydcnhel, atl elen 
bör Yara aYgörancle för organisationen. 

Bredden på dc oss omgivande vailnen gör att f,iendens 
flygplan i allmänhet ha en tämligen lång vägsträcka all till
ryggalägga, innan de nå sill m ål, och detta innebär ju elt 
viss ! skydd. Anfallen kunna åtminslone rj komma s~t täta, 
då cle anfaJ,Jandc ha lång väg att ,flyga för kompletterande aY 
sina hombförrå<l. Firnelens ansträngningar komma därför 
säkerligen a tt inri ktas på alt framflytta flygbaserna Nll Gott
land. eller eventuellt Åland, eller alt förhigga flygdepål'artyg 
inYid våra kuster eller till och mrd i oskyddade delar ay Yåra 
skär-gårdar. Mol sådana åtgänler måste det kraftigaste mot~ 
slånd göras, och motålgiinlerna för farans aYYärjande synas i 
första hand höra inriktas pa alt med sjö- och lu('[stridskrafter 
angr,ipa fiendens sålunda fram~lyll.acle flygbaser och flyg
depåfartyg. Då clet i iivr'i,gl är av vikt alt m öta fi enden så 
långt u t som möjligt framlr~ider hehovel av e tl slarld mari 
timl flygyap en, som b:'kle i fråga om organisati on och perso
nal.ulbil clning är fast lmndel Yicl fiollan och därigenom skic
kat att samarbe ta med denna. 
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Flygyapnl'l ~ir l'lt led i för sYarel och virl dess organi.sc
randr maste e[lcrs lräYas all ur clc på vapncl nedlagda kost
nadern a få ul slörsia möjhga dl'ektiYilet uneler kri g. Yap
nels 'hu,·ucluppgifLer iiro all söka i sanwerkan me<l de övriga 
yapnen, och hur organisationen i fredslid iin må ordnas, så 
komma erfa renhetern a under elt krig myckcL snarl att fram
h ·inga awlelandet aY slörsta delen aY flygYapn ets mat eriel till 
direld sannerkan me<l arme oeh marin. Den 1nalericl, som 
kan rcserY r ras ·fö r dc själYslitndiga uppgifterna, ~w yj,Jka 
egentl igen atersUt humbanfallen ÖYer h an l, hlir mrd 'tt fl yg
V3]H'I1 aY yar hegriinsaclc ombllning så olJcLycllig, att den 
]Jestämt icl.;c kan ljiina scm und erlag för h ela den milil~ira, 
l eknis k a o c h ad :n i n i strati \'a o,·gani salion, som försYarsu l s kol
te l hinkl sig. De Jll'ililära skälen peka därför på en m·gani
;;a li on i [ya hell <.;ki lcla k arer, fast anslutna lill rrspektiYc ar
mC.n och marinen. Här l igger själva grllnclen lill orga nisa
tionen. Genom ansl·utningen till försYards håda huyudgrcnar 
försilkrar man sig clcls om en rationell ledning ay del nya vap
net under krigstid, dels om den för samarbetet uneler krig 
:1 öclv~ind iga samöYningen under fredslid mellan flygyapnct 
och öniga yapen, dels slulligen om en v ersonalrekrytering, 
<lär pL'rsonalL'B genom hl'la sin föregaendc tjänstgöring erhål
lit den hiisla möjliga fi'n··u th'il<1ning fi ir sina nya uppgifter . 
Efter slutad tjiin:tgöring ,.i<l fl~· gyapnl'l ålrrgår också pcrso
nalrn nutomati~ld till sill gamla vapen och kan diir se sin 
!' ram t id tryggad, i ställrl l'ii r alt hchiiYa frukta för en pcn
sioner;n,g Yid jiimfii r l'iseyis unga iir, 'ilkct måsir hliva fallet 
Yid ctl sjährekryterat fl ygyapcn, där sysselsältning ej kan 
heredas för all den personal, som ej hin grc himpar sig för 
tjiin,;lcn i l ufl en . Den för arm~- och mar inflygarna rr·ford cr
liga samvöninge n ]·an vicl en s[tdan organisation Hill ordnas 
gL'nom en gemensam flygsl,ola mrd vissa begränsade uppgif
ter. HuruYida dessa h ii ra om f a l la den första flyg n lhildni n gen 
iir en sak ~w mera un<kr ordnad betydelse, oeh diir Elmpligen 
dc el<Onom i·ska hiinsynen kunna yara dc ~wgörandc; lHt \·nd
'ildcll ligger pa all en geme nsam nthil(lning i str idsflyg ning 
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kommer till stånd, då ·det endast är där som ett verldigt sam
arbete .mellan arme- och mar.inflygare :under vissa faLl kan 
länkas äga rum . 

I fråga om de tekniska och administ·rativa delarna av or
ganisationen .kan det vara att ihågkomma Morning Posts ord 

om att lwfttjänstcn, som endast till namnet är självständig, 
övcra'llt ingriper i dc båda andra tjänstegrenarna. Bildandel 
av etl fristående flygvapen ko!I11mcr att medföra inrättandet 
:lv en hel deJ nya bcfattninga'l·, utan motsvarande indragningar 
på andra håH, och organisationen blir härigenom dyrare. Att 
skapa ny·a tekniska och admini.strativa organ, samtidigt med 
att sjäha stridsmedlen kra1ftigt nedskäras, 3r ju i ÖYrigt en 
rätt egendomlig åtgärd, som endast kan leda till ökad in
ciiektivitct hos fiiTSvaret i sin helhet. 

Som en hopsummering av vad jag här anfört vill jag till 
sist framhålla, att elen organisation, ,som Jni'Jitärt sett är star
kast, och som samtidigt ger det bäs ta utbytet av på flygvap
net nedlagda medel, enligt min bestämda iinrtygelse är en 
organisation, ·utbyggd på den nuvarande grunden, d. v. s. 
med skilda f lygYapen för aTme och marin. En or,gani1sation 
m ed ett själystäncligt flygvapen blir militärt sclt mindre effek
tiv, och genom dc av organisationen orsaka·dc duhbelilJefatt
ningarna för vi s sa le knis.J<a och ad mini1strat i va or.gan, samt 
genOlm den lidiga pen si o neri n gen a v största d elen av flygper
sona len, kom m er den al t g i va c l t sämr:.· utbyte av f ii r vapnet 
anls•lagna ·Jlle'Clel. Och man hm tillägga, att ju mera organi
sationen frigör flygYapnel från dc håda hittillsvarande huwlcl
grcnarna a Y försvare l, j u mera man stnäYar efter att låta flyg
Yapncl vara »sig sj·älv nog », desto svagare och desto mera 
ekonomiskt ofördelaktig l<Ommer organisationen att i prak
tiken Y i s.a sig Y ara. 

Frågan om flygvapnets organisation lösles icke vid årets 
riksdag, och detta Yar nog ,Jyokligt för förs·varet. Här,igenom 
vanns tid att upptaga frågan till förnyad omprövning, och 
man vill i det längsta hoppas att mera hånsyn därvid skall 
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Lauas till n1pnets användning u111der krig, än som skett i för
•;y:rsutskoHets förslag - om möj.ligt så stor hänsyn, att de 
iJuiua vapnens krav på ett nära samarbete med 'Clet nytill
kom~u1 vapnet helt och fnllt tillgodoses. Enelast därigenom 
kan den största effekten dragas ut ur de på försva.ret nedlagda 
kostnaderna . 

G. Starck . 
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. 
Meddelande från främmande mannere 

.\J I'L1' 1'·'1cH 1< · It·an :\l ar i n·~ l <<llr· n~ l l tt·ik t·"n11,·lni n p·. 

:\(IY<'lll1Jrr J!l2 \. 1 

England . 

I ,;n•ntiJa.url n1 ed rl t•.n <tllm:1nn;1 t'< ' littkliun aY Ilultans pr' l',; onal nY al la 

,c_·r·arkr· , ::;I( Hll lH-l . ;-; r·~na·~Le tiLk·n YiLHag·i!·~. har tii.Ycn anlil'als.g'l'H'th~n undergä1t 
·rn m i.!11sl;n in.g. t · nrkt· de s.c•na,;t.P :Z ' / , '"'" n :lwr dcn ,.;amma m .i1nsknls nw<l 

en flll lliral , LW1 Y•it'L'<Ill1 i'l'C1 lt ·r rl('] ] ,;_ju kllllll'l 'a.n uin111•1_'['. Tnilig·rrl kommer d·Cn 
YLlocl'i ig;lr<' all Jw,;.l;i(ra,; mril. en ;t,mi·ral. l Hl Yi CP'Hlll intl cr o e:[ r t 1·,, kunlct·

n·miral<·r ·. l<'ii r nät·~·at· anrli• Iinnoe·s l wf'.att,n·i ,n .~ar t'ijr :-J\l Il<:tgg'ln:cln clär· u ti in

-J, eg riJll" l d e m Yi'll <llll1i'l'<Jiilrlet oci11 'i L-1ntL U;t r,•iltt·kLionrn ;1y graclen ii r 

g.c,nomf'(ird, komm er li·et att finners k\',<W ii <:tmira.l er .p i\ .akt iY ·stat. Dd 

ser dä1·I C>t' ut ,;nlll om <lm it'<lii ld .ct an ,.; a·g·>' >itlblwlt ·a nta l lJ C•:itä1J ni n g,- 

inn·elra\·ar· c llllot DJ,·t'atlninC'at· Yant Yi il r1n·ägt. 

('\TaYal ;uJtl .\l·il i tat·: H r·r·nt'li J3 n.kt.. ·i!J.~ ''- ) 

En n: i'ig·t·n i J li'YIInpurl •ntg·iHn rl!"tii'J' tlJt'·,.;lit.mtnL"L' att. J> L' r·miLl er.at 

·man,;•ka•p :lill :tl•cs 1; omma ·Omlwr·Li a ,;i n ;J f;tl'L \·g i Llncl:[) åt n itl' ~o:m l1älsl 

llniCl r t· .na tten. fl cnn ;t tillatcl sc ·HOSI 'S Y ~u·a c ll ]H'Yi·s pi\ d·et gorht upp
för rundeL lrns J'Jnll:Jns JI Pt'•Sunal ned1 pit d,•t Jiil'lt·nrnrk. 'So m nl'l'i c·et:anna .Jnsa 

f'iir 'sill ro .. lk. För tl ·c L m anskap . . :;om JJar silt .. 1lr ·cm i 1lät,ll'e.tcn a'Y '5·ta,i cn . 

:tr tid nutller·a sA Y ~H IJ I'linat 'lll Cll lk·IJI!llllllllil;.atinncr a tt ntil o~· a tilllwing·a 

·n aL t·e n i land. En :IH'l drl ill.·c·nänLit•r dock o.mlJ,onl a of::tl'tyg;n 1Jur· se,;l 

det •iin ö.r nel1 ·l:i 11itlc•1 sen att l'it göra 'l[ e. t 'li 'JlP.S.ka. l t :-~s U1 ög L. i sy11Hwr:il et :-~x 

d·Pm . • som crnk"m,ma t;ill 'stml·c n .m ccl se na :kY·cil b l>[tc:·. 

0Yannii.mnl(l a o rd er ·slut m· .el nek m ecl d'öl.janrl c ~m rninQ·: '' \ !·en d et iix 

ickr moningen •atL Yar m a.n tar för Yana alt f-!'liril tl et.' '. 'l'l ll sl.åoctet i:fr ~t>2' (t 
år ·C ll mccl .~·h·:-~ml e l'ör manskap å fal'l ' .~. snm e.i ät·o inlagda iJ YiU'YCt ;tt. 
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1JI'gagna ''i·s n\· li-kn<~nll l' rii W g!1et, solll l irliga r e lillcl,•lab l> Cl'lllill''l'at 

lll<l'll '"L1J> Jmn !'at· l ,-,g :t y,u·\·e t, n i1mligcn a i. t. J;omrn ~L ·i n a Yat"Y l' l Y'iLl rrlla 

l i< li'l' tmrkt· n;~J l c n. ('\';n.al a!1[1 .\li1ii.;1r\- H cL·ord. J;j o,kl. i 92't. ) 

Fl"llil_jlcilan"n K l' ppl'l ~1r nu uii.s l:tn Jilnlig ]' ~L van ct i P c•mi)rokr. 

1 l en i1 r· hk,;"m s Y ~ t erlJ;1lcn Bt'll kr ;<Y Trll nr·n :-er o fl-t'- l''r.n 0~111 JJ 1\ol1a pi\lJiit·

jarlr·~ 1\II X . . l~:lrul'll d r, då \le tidigt ncisL1 (tt' •lJl iva .färdiga, varit under 

l>Y ,L!gnnil i n i11' <1 >'< ' :\. :t r , IJliYa d e JJl anti dP ]J,;-~sLa aY ::<in l'la:ss . l 6torlek. 

l'·<lt'L nch ·IJcst.ycl,,ming· likna dc m rm Lit.ta J;rYssar·e ·ii.n jagare från ticl•c n 

[ij'''' !;~·ig el. ,[l eras litng1l 1itr 98 m.; dc pl accl!llco l r L 1./:'>0 t,o.ns. Vicl -\0 .0011 

l ri;"l' . . J;.omnlct 'll.r• ·il l t göm en far l m· :~G k n ov !3 c•st.)·ek:ning·cn u t .. glircs itY 

:,- 11 cm. k arl.. 1 lli mm . JurtY·ii.rns.kan. , 2 "p ollll[J"ms" sflmt G lorpetlt'llbt•t·. 

l(<']']'Cl ,;l;al.l ~Jij r'}<l ,,.;ioa JWOYlurE' r nnd·Pr ins•t,unotlandc Jc.l)rnari 'samt •in

sel lf a,s i Ljitnsl i senare Llel·cn aY mar,;. Ilen kumrn ee alt lilleleJas Mt•.t l cl

hetYcil'lollaaJ 'cill'lll J.erlal't "LH't)' '-'' Jiir· lecllj c _jag:J l'lfln t.til_j cn i s t . J. []ott.il.i-

Förenta staterna. 
s. ~\. 

l ·n,iet' dL' ' ''!l <l"tl' ~t r il l siiYnt inga rna Jyc·k arJ.c·s cl et fiir lurtJskcppct 
' 'l1 enandoalt aLt födi i_j cc Yili den dAt·t'ö r ;tY·:;cdd-a d111a::ten il å ngfm·tyg,e l 

P;<. LoJ,fl. n ctla fartyg Jil1g förlii.it. JAtfbL cppet il1acle en 300m. lAng kaJ) el 

shva•nclr• und·er ·s ig .tii'1L _I lll<li1 Ö\T·er.mlr Jån.g:samt till s man lyckades f<:t1s tgura 

knJJP I'n å Pal·o:kn. nrt Yill s'nas ·s·om om ,r lt omYänt t;iHväg.a.gångssält 

,;J;ul·le Yar ·a Jrl'l't'fl lll' ctkliskt, rl. Y. '' - nm angat·cn ·-;}i1h mcrnu\TCracl c fö t' a tt 

f<'\n p·" ,J;nlJ eln. 
Lufbl;cppet Jiggc·r Ytll fC>rl.<J,j l Yid 'masten. tlå u1·t blås·e,r, m en i lugnt 

Y:'\d•cr .11 ar lit'"' iJ•klra ,],el en Lenli ens .a lt. S'iin l;a sig. så att flytanrle barlast 

n~;h k J,itm.pa's ·l' i·, , . . ;1{[ •llålla Li r t;:·flll1'1mt ol ro•t'.isnnlall:. 
(L e Yad!Jt, 5 'l10Y. 192..'!. ) 

FC,rsöl' :l t anL ~ ,[,fi'IL'Ls m e el alt ti 11 1sj ö ss 'lwmp l•eH em uJ cnsinlötTc"tll el 

H ·f'lyglJ ittar fr· im .t'art:·,g-. J~ lt tot'[J l' Li•fl)'g'[)lc1'11 'Cl'il öl l sålul!lda ut;m för San 

11 i' 'S-l> s i t t ]Hitns l ciörråd förnya t fr ?i.n r· n j ag<ll'C mctl'e 1st ·en slan<g, under 

,]d a lt _j .ag.amn ntlladc 20c. F l:·f!pla nc l :-;iit·,k ~rkirl'ft ce å tce upp oc'll f,or·t-

s ;~tlc ~i.n f~inl. ( l ~e Ync'.llt. 5 n oY. 192 't.) 
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Frankrike. 

'.l'ill. l'iiljtl as Ji<'l'tillllall>ri~l. i :111 ,;)·nne!'l1d ·Jl<t man~kH[J, SO'I II ,-il[ 
fi'rrhi nda tii." LiJ.I tjänst uLii\"•c r ;]ton hlC!'Slad!-;'aLie Y•ämp likt:;lirh'.n <t\' l ~ ma
natlr•J·. r,;(ikr'J' rnmn Yilr\':1 ·s:tdnnt "l'll lilldr·ln r LlrbamnHt a n ~··n l . iga a\·li"r
nin;,;· ~l'iil'llla!l<'l' ·l'ör t;Lngl'l' li1l,.; t,i:lnsl. l l t'L Jlllunls 800- 1,000 J'J'<Ult'~ löne
Lilkbgg- Hl 'ligen. ,\,·lö•ning·rn uppg-a.1· till ~"!., J're,; per ;lag. ll r·s,;•uLom till 
k:omnr:t undcr,;ti.id, inkYat'l~l·ing-sllidnug, ,;amt Ji'•·t' YHI'.ie bnrn :!:lO rft·r·s Ji<'t' 
:1 r: l'ör d-el tTt•dj e ll nnwt Lir l.ilt;l:,;gi'L 'i81J rl't-cs per 1'\t· O'l'h lika •ln)·e.k rt fi"rt' 
YHI'.i-<' )"Llc l·lic;nr·c tllam . :-;tulligcn 11 tghr -ett :s lags :ns·kt•tbpt·cmil' p it 10,000-
n.ooo r, ... , lill undcnrffit·r·,·:tl'<' "r·li 111:mskap Y-id aYskrd nrtrr 10 till J~ i'u ·s 
l_j:t>nst. E~fkt· 20 ttrs an:;litllnin.C( >' l'liall••s p•cn,;io n. 

( \!;witH' Rtlnilsc-IHU I. n l;_t. Hl;!',_ ) 

Ryssland. 

F1·:"111 d•·n 'i till >Jc.il nwll den 7 s-l'pLt•mllcr i~iirrtog ,.,.,ska öslors.iöJiol
Lan iiYnirn:,;ar. lli"ii':L I l i r! c Hut;" .slagskl' ]Jpc t \larat (<'X. l' rlro-paYIO\"Stk ). 
l;J·) ·,~sal'<''ll _-\u nrL·-a oel1 fi<'l''l' ,iagn1·,· n,· ::\o\'ik-typen. Under u\'ning-al'll:l 
ko'llllllO ·.\larat o.r·:l1 Jl<'ra av _jagarna ända jn i Jh"tnuigcrJill·klc.n. .\nd:un:'\J..-1 
llll'd öYrnin:,;cn Ya1· .synharli.gr n i f•ii 1·~'ta •li rwd aLL pr·uya 'tarat oc l1 a rrställa 
f(ll'~ök rn cd Doncz-J;oi!'L för all •Ji lruna v m •Jetsa.rnnm ·skull e .J;l.mna crsii.tta 
de di tt ills -ao\"ränlla eng·elsl;a l;•olcn. U i>:.'f föt· nollan är fum.irat l'anzcr
ila,n:;·ki_j O!'IJ :>tahsc·lref l;apten :-;[iepano\\'. Foll;,kummi:s~a1·icn Gulldill iii' 
l_j :'ln~.lgöramle :tws flnttd1dcn. 1)1'[ Yil·l ,;ynas som om do l')'>ika farlygc·n~ 

u ppLPildanrh• i dl' pobka fa rY(\Ilrwn Yitek.t sl-< •L' upp·ll i·äi'k:ioHrlll'llCL i \\-a r 
'"'II H:t l. .\!fln pii.sto tl d:tr· at t. t)·ska ot·h I')"Ska sty rk OI' i)'I 'ITI'CnsaiTII. dl'l.ta.g-il 
i d<'ssa Liv.n ingar. ncttR ilr· d(Jr;k ·oriktigt. T)·ska farty.g JJ Cil'·unn o sig f'll
<l fl'sl :tY rrn li·llfiUlig<llcl -samLirl igl ll1l'li dt~ •ryska. i rl essa J'nn·nLlrn, lll<'ll 

'1)"1\korna. Ilade rlol'k ·iekoc ·siktat yarand-r::t. 

ih.ning-cn 1l1ae Yis:tl alt öslrl\'.iiHintlan il~<'r fiirfogar ij\'-l"'t' LYa sjl>rtuf!·
lig:l s lagskcp]r aY Gang ul-Lypr·n ( .\ l aral od1 Pari'sjka.i a h"ormnuna r·x. 
Sr•wtstopo l ) . norwz-koll'L t:1r 'ha\"a ,-.;sa,L "iS Lillt'rr ds.ställanrlr sa att H)"S"
land ];an glira sig nlll'l'<)Cnd c :w nlhnd5ka l;ol. 

( .\lHI'iilf' Hunrbeliwu . nl'l. 102'!. ) 

'" , -681 -

Tyskland. 

1 'n dl't' t. iden ~~l sl' pl.- :J ok l. \"O I'O ,;_ju ·lri;hkrnfterna furenade undt·r 
dt •ll n:·a tl tög:;Lt• het';i_UtaYHI't'll Yit'{'Hlllira l .\f cnnrn:--;,~ n otit f'Ut'PIUt!'P :-;aJn(,y

n:n(-!:11' .i :--lnn.h,jl>n .. \"id dl'ras ~ lut ilYC!ing·o H <llluY<'r· ml'<l :l.:a ul'll :l:t' llal\"
fl ult i ljerna till Yill'\" l'iir dr·n artig-il Ö\'e.r·,;)·n·en. ll.lld·e r d·!'t all Hnum,.;r·tiJ\YCi "·· 
lt<r<ili.IHII'S sam.t J :a oe:11 't :c llal\",f"lui.Lil.i<'l'na rpa-llöT,jadr• )Tkcss·kolenlhild
n illliJ'<'Il. :-; l\gPlfHI'L)"gl'l ~ioi1P l'örl'Lo.c;· ;•o öwlings•exp ·edi~iun tnl'll tillderoffi
r•· l·•,;:-t,; ]Ji L·an.Lei'THl i Katl .cg·:ll.t. SkO.'-j'l'l 'il<'k lll'ill NrH'I Is_ju n ·samt anlupt.-c :i\··r·n 
ll<t'i'd:mgt•J·fjor'd•en. :-;l;olkr·)·"'HI't'll 13<'1'i ·in lllru ·~t,adL'S fiir· t'XJII't l iLion till 
OYI•;·~ -~- sl!la 1fa:n-ct ltcn ol"11 s l;all i llör_jan fl\. nrrYelllill rr :lYIJ"<l till \';i,;tinrli cn. 
'tl'i'l-an-:\ •m t'l'ika 01'111 .\kx.i-ko. 

1\r ·~· ~·SCU~-p·n _\l t'flll :-ii1 ile-U' jitlllt1t!"il:-i il \ "Fl. I'Yt•l, j ]\j ,•J tJdt_ dt'Hgif:-; lll' aklh· 

l,i:Ln,;l. ~~n rlcl aY dess IH'S:illnin1' ll lC'"Öl' .-t:"lll llll Pn a\· sla,.,•s · l;e J>J II'~ l l •·"scn~ 

ht•:<·:lt L n i ng. 

lien J.;uta. kt')"s-~an·n "_\"' ä1· il l'.n fö r':;ta krig-s.l'a.I'L)·.g ~ll)" b'F rnad. som 
ut.t'ö1·b ·dler· \"<•r,,;aillt•,;f n'd·c n. .l en tid. dii. :mdn1 .nali-on r' l' ii\"ei'!-;'R lill en 
~~r < l'ld: :-LY il,000- 10,000 tons, ö1· Ty.,;kland ill ii•kl'ii.nkL ·Lill. <tll llH~" '' ·kl')'-s·sare 
:w Er,;aLz-L{'. ipzig-klasscn.s .,;l.ur·le l;. G.ilOO ton,;. •Ki')":>sm·en ":\'" ·:ir li•k\·;it 
lilol f.r'il.itl av tutn)·,ttjHndf't aY tid n)·nstr i t ckni:,;kt :l l iins·L'l'lldl' O\" en nn

S<'Ill ig t fiirill:Ht1'arl -L J" p . 

Il ~ Uill ~.amm<t antal "''"' a ant'CII'IIa !'la·~'" -insLcclll't'·:'lll·e l ~> <"III. .J;ann
l1l"rna :lro upps tällda i l'al'l)·.g-ets lll i LLi'l ~i n.i c så all. .all1cl kunna :l\"rf)i\·a 
lil'l'dsid·c"eltl. mHtn· del aU dei.La. kund r ,-;k ·r enrla.sl lll Crl ' /, H\" liClit ::mlalrt 
k:tfl~> .fl <'l' a Ersatz-L ripzig J;r)·s"HI11H1. :-;rumtidi-gt lllitl' iht•n ~LJ\·r·l d cn öka l ~. 

I s l ällo·t fö1· •P.nkl a lo rp erltuh er IJa\"ct dt r•lliJ ia ::;.adana i nfl>rb. .\ tRs k.inCl'i•c t 
hlir lrt i'] J'i ll.PI' m ed J;ug-gll,iUb•lllYib: ling. Yill,e l m ·c-ilg-er <'Ll förmi'tolligar<' 
YHI'Y:ln.lal l)t'l i h·:itt r·t• r>l;onurni :tn rit• ilir·r•.kt J;opplad1· m'-~" · liiiWI'IlH. Häri 
gcn"rn liiU' iilYcn mö.i'ligg,j ol'ls <'11 lliLLli'"-~ inll-t>Ln ion.g a \· nmskinrunlm<'.ll -
r nda~l tYärslwpp-sskntl. 11l,an gcnomgar•nril' 1;'\ ngsl; cp Jr Ss-koLI. ·.\l an Ilat· Y<trit. 
Jyqrng-l"ll a ll ;ns·Lå l'r:'\n ~rtL inl'i.inr r•nlHu·t nl,jccllln.ing. crnr·tlan J·<trL )·gp t Yi il 
<'X pr•il ii. Li nrrwr till •nll nndel knmmr'l' nll 1JJin1 .liån\"isat lill alt an.Yäntla gan
ska lll)"l'·ket kol. Ol_jl'fiitTårll'L llfll' dnr·J;: i"rl;:ab tilil ' /, :lY ~ IJ •c l-a IH·:lnsl c. fih·
rilil<'t. run-tle.r· <Id all d·<' lsHillliHt 11 "~l·satz-l,eipzig-klas~cn <"lld•asl ulg,j< rr·tl e 
' / ,. G·cnom dessa :Ugill'l lcr o1·•l1 r· n d;•l J;o.n~Lt'llklin.nf<l'Ur•IJ:ltlringar :kan 
m:~n ,-~in ln sig r•rl1ålla l1.i"rgrv l'art llf'•li nl;linnsradrirn :-UlS< 'S hli'"<l ökar! till 
ornk rin·g (;, :,ooo. 

F at"t.'·g-eh sjöYiil'ili ,c;·lwl IIHI' ,förh:tLll'ilcs i)'l'num en Jångrr•. in.IJ)·gg·d 

lHH'I'. l1öjd J'nllJJnJ.and rd)r )·ggl1 <11'11 ltiit;'l'{' iiY{'PIYygg•nad. Jl cn lät ta fÖI'I·i,ga 
m:-1skn ·l1ar '1'-r·sa Lts mr.d r·n lri·podnHh l för elcll ed.ni.n<gc.o. :\ \" ·llftl<arna h·änf!·a 
cn·dast !li\iiY:'ltarna. tlll rk•r rläYt' J'ti"ll': tie iiHiga in- ol'IL uts:il,l <J's mrdl'l.st lyft
h olllllllH I'. F u1· ord·<Tiin· r·föl·ing. r. ldll'dn.ing, insl:lppnins· (\(' Il utpumpning 
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il\' \ 'H lli ' Jl 'il! Il l \'1'11 l i 1:11 it>ll:iii!Htl'illl illPH' llel\':1 alla '1111tlPl' kt'if'' l.' ( 1!1'11. (''f l i'l' 

d't•hn.lnDw n111na t'l'l'art•111Jdt•r li iiOlllll"'h. 

S:nnl'l'lis· Y·ikl lwr l:q.;h Yid lw<i llninc;c·.n,; )JckY<il llliC!:ll c l. J·'iil·,;to

l':np·t·n aY ha{'kt ·:n tl("~lt tJ\·c~ rhyg~·n:ld t' n. rni·n~kninp·f'n <l\. ktd~hoxal'n ct ·nch 

dt ·n lill fiiljd :tY • "!.i t'l'l ilnin .~· r rli llt' •'rad• · lw~i\tlnin,c;•l\11 11WtkiYa all l' tt Jw

t:·dJi ,,d l:i[ÖI"I"l' IILI ')' Ill>llli' j ll'l' lll<lll J;a•n 'il\·:;,•,; för dt•J1,;CJIII1111a~ ]lt'kY>i~l11 1 ig·ll el. 

•wl1 11'1'\·nad. 11 1'1 l'l'l•''J ' l;l·i:.:·d '11iijd:1 an,;prakt'[. llliii'J •i't till ,trndn:;rs iL\'1'11 C!' P

nom ,;[i't!'l'l' i!ll')'llll ll'l' !'i'i!' kltltl 1' 1'11ii :i lfiit'\'ill'il1g. JJ[\llrP lYtHI- ·nC'IJ ']HULl!l 

n i'Llnin:.:·w·. l l·iHbl.uga, m :c l"k•elrtTI ••t·ikök "L':It <lr;;l;ihl a LiSI''IIl11 fiit· 1mc1CI'

n ffi<' eral >t' ot· ll lll':l thka]'· 

l''nrlnJI'l:; .lilll'·lltldilnl'n·,;ion •'t' iii'": l. iin .~d Ii d. J'JO.,, m .. JJrrdtl, :;li'•e;;l:l 

l '•., 'I II .. iljupg iknill' 'l ., .. 111 .. drplar<'IIH'nl, no.rmal l li.Otlll tn·n,;, fart ~!l kilO]'. 

l\rY,;,;art·l1:; ll":-'' .~·11nd Ii ;'l t' ·!'i'll'dt·i·•jt.:; 1 ii i Jii·l.id rtY J1rht pet p1'r,;o11al. 

n~t)n 1nP~t thH··k pa J.!Tll'nd nY f'f"H·:-; r\n ~tl lt\YPI' <-Ht~ ;n· tn:~tcri~c l t'ran Huhe

"'llll'iH ivt. "ki'O\'t'l 't\1' i ,;,i ll :L IIUI'tllldt •lm· ftll'tligt 'l l jlJl till iii'J't' dilrk. P:lll 

ll <ll ' "''il l•ttl'him' l' hlil·a Yid ar,;skLf'll'[ l'ill'il i.~·a fi'•t' inmonlt'l'inu· sa alt fiH'

Iyf!·c J ka n liipa i1\' slap cl n •i J1i i l'.ii111 8\' l ~l'!:l. n:t tl\'Cll •tlt' i.llt'P :ll'lle[e.n ;} 

i i l'll 11\ l'iirt!n l il'l mnh ,·al ':!11tlt• .uT :ltl. ritkn:ll' m;tn mrtl a l l kt·:·s:i:I I'P n skal l 
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Kungjorda patentansöl<ningar. 

D l 
D.iarie-1 TT fi · 

atum. nmnJner '- pp nmngens art 

~rl-2·~· 4780/:20 _\ n"' 'ilning Yi tl o·l.i<'<· itl11 i.n f!."'1JlJ1:u·;tl•·r r;.,,. nf.mar "'',1< 

1702 :!O 

1429 ':28 

11 /~J-24 34:25/23 

44/23 

980/:!3 

ti,·Iikl. Il. 1,;. l ·~ rit'bon . .:\P\1' Y tll'k. 

.\ nnril11ing 1·irt iii'Ot'. C. 1•'. :\ l a~r11u:;,;o11. :-'ii<lerli'll'.n s 

\ 'ill:l :; tatl. Il 

Tutlt•' lad ar:t. J. ,,. \\'ikslr•"•m . FfJr~ . 

. \ onnlninf!· 1·i t1 Yrtlli'nsli\.ntl,;rl'>r fi.it' an.CJ·vannor. l3;ih- ~ 

·· ud' ,\c \ YilC.fl\ , L 'i m i l·r LI , Lo ndon. 

Fa,;lkliltnninc:,o:uJortl ning ['iir .snö i'L'Il, lå,c:. \Yire. Lll

lingar •t•ll••t· :;L[i nger. T . A. ' !' ungen . TIHJillSIIJ:tl·u. 

Norge. 
Hat·k:;lagni11;:·,;anlll'tlni.ng Y: tl •ldti::·:.:·y;lxl:\r , s pccit•lll 

l'iie I UI'hintl rim:c t'aJ' I )'f·"· lokomo!i1· o . d . _\.-Fl. 

lo.i llllt''S I r ii m :; .\ ng t u I' IJ in , :-' toek'llolm. 

18/~1-24 Hli0/21 _\pparal för rrngiil '.inc; a\' rtngpa nn etuJ)t' l' ocll d:·Ji,Jd 

189l j2:! l 

1519/20 

25/~J-21 37I G/22 

nwll f'I,;J. d l 11··:-,-cknw d i·u.rn. Lalor iz ing Corp•OI'<c

lion tt.l' _\merit·::t, Del.roi l . 

-'l'l litral. för re nlllasni.ng RY illl [O'jJ:tllne tul1 cr Iriin t; llt J 

<ll'lt IIYI•ikt. 'IH t"tlds·L ett t1 ·:·ckmedi nm. ll 1nmuml l 

[JU\\'Cl' ;.,;jl'Cciai J)· >Co111p .. Tl rtroit. 

l l t• f: l t•t·inf!·,;:lll01'dnio:.: för h trbincr. O ~ l ag11c, E:ri'Sti-

;w ia. . l 
Ancml n in.'( Yitl ulombon l:,.;mot.o r el·. Jo.lln~fl.n Bt·o

tiiP t':; l~ n.~·i n l't'ri n g Lorporal.io n . Soulh B enu . 

. \. F. :-'. 

1741/23 ,IJ :·dl"a.uli~k rlriYal1ot·dn in g l'l>r ,f ul'LYg. H . .J ensen. 

"l 810/23 

2/10-24 278'3 /:20 

1\:t';J.f . .!:t'!'i"). 

_\n ortlnin:.:· ,·iLt laYt' L.I,agc f'•i.i r •iL l u [ ll'ct.l'tyg u pp sLi\IJcl a 

skjut1·ap0n . :-'eiJ tlC'i(l er & C:ie·, Pari•s. 

_\ pp:t l'al fi\1· tilll'iir; ,,ntlr i J;onstanl flt r:lläll ::mtl c a1· cn l 

blantlni.n.g aY IJ I·itnnJ)nr sas oc:l1 en J' iirh eäniJ in g:cn 

Ullllrrliitllantl l' g·as l 1dl r lt!Js t arl c r mecl yL I'ut"ht':l il - 1 

11i ng. T:l1e :-: u,·f:ll' f' Lnmllus t ion COI1l [tal1y I11 M I'-II 

J•Ctl'illt'tl. l'\t' \Y Y n1·J;. 



D t 

l 
Diarie- l a ·um 

nummer 

2/10-24 
!"l/10-24 

1821 /2 1 
:202Jj2e! 
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Uppfinningens art 

H11~t fiir <' lrhi'U<·t'. C. Li\c·IL Pola. d'lstria. Itali en. 

11atd:h·c:r-t. .'\ilamlnuzl' \ ··ennootsdwp Ho.Ucrclamrsch c 
:-t cu·!ll in cniabr•ick -·Brnal ", Hottc. t·-cla:rn_ 

3512/23 Anonlnin~· 1·id ~.i'äiYicbanrlc tankar· föl' ·up)J'ta.gandc 

8Gj2:3 

!G /10- 24 1177/22 

1356/21 

23/J0- 24 2425/21 

l G/11-24 1961 /23 

13,Jl-2J 2608/20 

20,' 11 -24 3780/20 

3775;21 

27/11-24 3548/22 

31i24/ J 9 

4014/:20 

2140/21 

31 /24 

a1· l'ör·cmål ui1tler· Yattcn. C. O. Kj cllgr·en. 

Oskar Fr<' <lr·iJ; O!lJOL'3' -

La,J.nin~:;- •nl'lt lo·ssn.in .c>.H·Dut·dning -för tanrk•L1rtyg. 

\\-. IL /'J nr:ru~ul anlll 00 mpanY, Li:mitPcl , St:.\Jl'or-cl. 
Eng-land. 

·r~ilning·-~ anul'<lnin,g vid ~~-koYlar· föt' ångtrunl)i.ncr. .\.J;

lii•IJ(Jiag r• t L.i 'llll ,'\'S lröms r\ngtul'lJin, Stock!Jolm. 

Fis•k t•JJat. l, yJJr•ck Oc ean Han··c•stet· Co., Inc. , :--lew 
York. 

H)-dt·ns-tat:is-kL .påYr·r·,t;a-rl .,.;-u;:rin.g'i1nor·clning ['ör un

ll<·r·ynLlcn:;nJinnr -nc,lr liknantl•e . \'ickel'S LimHccl, 
London. 

c\p]Jat·at föt· sLnli)IJning aY .fat'L)·g,;:;J;:yoy unel er Yatt- 1 

.nl't. T_ •. r.nll.Q !':S·C n, ~· taxang·e l'. 

. \vfyrningsil n0t'fln ing. sp el' i el•lt avseeld för fadygs

p,jcbl't'. Fri •cd. Kr·.upp. : \ kti cnges·eHsc,IJaf.t, J~ss e.n. 

,\n ordni ng !'lir al"':"ig·snR.nile 1mt1rr vattenlinj en från 

rar·Lyg ~v kloakYaltcn. ;n falls~~mn cn -ocll clylikt. 

.T. Slonc & Compan)- LLn1itrx l , D cptfor'd, Bn.glancl. 

Fastgöning,sanor·rlning för· ri.trhl ning,slJåta-r. I. ~~

.lotHJs:;on. )forTkö]l'Lnf'·. 

l(on ll•cns Yatwn itYirdar·l(.._ O. ' l' _ Cl-or:i•us. Freclc-ri .k .s-

·h crg. nanmark. 

~krrl •knings-_j:Ir-n_ l'> Ju1wn~sn n oc:!1 O. S . Oli.is·on , Gö
t ellnrg. 

Framclr·iyning·-sannnln ing för YRttcn- ell er h1flfar

ty,>,;. H0tclrki,;s llvdraulie Pt·opellr't' Gornpany. 

Limi-Lcd. Lonclon. 

:-;:ikring,;n.nordning Yi<l hnm<lt'Ör' föt' pro_j ckt•il cr. .T . 
B. Scmplc. ScwicklcY, :\_ F. S. 

TPlllJW t' C t'·i n,c:·san u t'rln i-n~- fi', r· ln'flll-rirör _ :\ ktlel) o lag-c L 
Fliil'-llr'S. BO'f'nr·:;_ 




