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Berättelse 
över Kungl. örlogsmannasällskapets verksamhet under 

det förflutna arbetsåret. 

Sällskapet har varit samlat till 7 ordinarie sammanträ-

den, ya nid avgivits 6 år·sberättelser, nämligen: 

i Artilleri och Handvapen av ledamoten Ekeroth; 
i Torpedväsende av ,Jedamoten Wijkmark; 
i• Navigation och SjöfaTt av ledamoten Ekstrand )· 

Häls·o- och Sjukvård av ledamoten Asplund; ' 
Skeppslbyggeri och Maskinväsen av ledamoten Halldin; 

samt 
'i Sjökrigs>konst och Sjökrigs:historia av ledamoten Biörk

lund. 

Dessutom hava anföranden hållils: 

av SäHskapets dåvarande vice Ordförande, ledamolen J. 
Schncidler om »Försvar·särendenas beredning», av ledamoten 

Lrmdq vist »Om behovet av lokalstyTkor », varjämte ledamoten 

1'iselius uppläst en översättning av det föredrag över »Stra

tl'gi ska ·och taktiska krav vid konstrukt·ion av örlogsfartyg », 

scm Admiral o.f the Fleet Sir Dovelon Sturdee hållit infö·r 

»the Institution of Naval Architects» under april månad 1924. 

In·om Sällskapet haYa följande förändringar ägt rum: 

J! ·d diiden avgått: 

2 Hedersledamöter, 
3 Arbeta nde I~edamöter samt 
4 Korresponderande Ledamöter. 

1'icls l.:ri(l i Sjöväsendet. 4S 
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Uppflyttats från Arbetande till Hedersledamot: 

Konteramiral J. C. Sclmeidler. 

Tillkommit: 

A1~betande Ledamöter: 

Kaptenen vid J{ungl. F 1lottan 1ll. E. Giron, 
Kaptenen vid Kungl. flottan H. H. l. Strömbäck, 
Marinläkaren av l :a gr . .l. E. A. B. Carstens -Jo~ 

hanns.en, 
Marin~ngenjören av 1 :a gr. E. E. Löfuen sam t 

Kaptenen vid K'ungl. Flottan G. A. Blix. 

För närvarande u l göres Sällskapet av: 

Förste Hedersledamöter ....... . . .................... .. .......... . 

Hedersledamöter, svenska ....... ............................... . 
» utländska ................................... . 

ATbetandc Ledamöter 
Korresponderande Ledamöter, svenska .. . .... . ... . ......... . 

» )) utländska 

Summa 

3 
38 

2 
110 

18 
3 

174 
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Minnesteckningar. 

Herr O rdförande! 

1:\lina herrar! 

Då Kungl. örlogsmannasäJ,Jskapet nu har samlats för att 
fira å rsdagen av sin grun dläggning, är det med en gäTcl av 
aktning våra tankar främst ägnas de ledamöter, som under 

årl'l lämnat vår krets. Dödens skörd har varit riklig i det att 
ej m indre än n1io ledamöter mejats av hans lic. 

De äro: 

Hedersledamolen Lagercrantz, 
LeelamDien Hönblom, 
Hedersledamoten Bros l rö m, 

KO'rresponderancle Ledamoten Lagcrholm, 
Korrespondera n d c Ledamolen Hildebrandsson, 
Ledamoten Sta.rck, 
Korresponderand e Ledamoten Edlincl, 
Ledamoten H·i~hson samt 

Korrespond erand e Ledamoten .Nordquist. 
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t 
Henrik Gustaf Lagercrantz. *) 

Bland dem, som skördats av döden sedan Kungl. örlogs
mannasMiskapet senast firade sin högtidsdag, är även Vice
amiralen H. G. Lagercrantz, f. d. Be'fä,lhavande Amiral i Karls
krona. 

Han föddes Ii Stockholm den 27 maj 1856 och avled där
städes den 14 f ebruari 1925, ·således i en ålder av ej fyllda 
69 år. Han var tredje sonen till sedm·mera statsrådet Carl 
GustaJf Lagereranlz och dennes maka Augusta Emerentia Ca
r·olina Zethelius. 

Sina första steg på sjömansbanan oah rinom örlogsvapnet 
tog Lagercrantz, då han år 1869 såsom extrakadett embarke
rade :på den redan då åldriga korvetten »af Chapman». Att 
[1an var med denna 1bana väl tillifreds framgår därav, att han 
året därpå sökte och vann inträde ·i Kung1. Sjökrigssk:olan. 
Att vapnet å sin sida blev med honom väl tillfreds framgår 
därav, att den sålunda inslagna banan :förde till dess högsta 
poster och viceami1ralsgraden. 

År 1877 utexaminerades L. från bemälda hildn:ingsan&talt 
och utnämndes till underlöjtnant vid Kung.l. Flottan. Efter 
knappa fem års förlopp skedde befordran bll löjtnant och 
efteT ytterligare sju år till kapten. Kommendörkapten av 2. 
gr. blev L. 1899, kommendörkapten av l. gr. 1902 och kom-

''') J\linnc,,;ll'(k n.ingcn i[1· fulf<1ltnc1 m· IlcllL'l·slccl<tmolon GLLstaf 

Dyt sscn . 
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mendör 1905. Flaggmansgraden nåddes med hans utnämning 
ti ll k on teramiral år 1913. 

Kort ·innan L. den 30 sept. 1919 avgick ur aktiv tjänst 
]Jcliinades han med vice amirals grad. 

Under de första officersåren fulHö ljdes det då tiHämpaclc 
utbildningschemat för unga oflicerare, börjande med den s. k. 
befälskursen i exercisskolan, som åtnjöt ett stadgat anseende 
såoom det mest osympatiska, den helens militärpedagogik ut
tänkt. De unga sågo däri endast ett klumpigt instrument för 
sl iiekandet av en i deras ö-gon riktig uppslmt:tning av det egna 
Yiirdet. Följde så hacksofficerstjänst å korvetten Norrköping · 
i Item lands och angränsande farvatten samt å »ångkorvetten» 
Balder under långres·a till Sydamerika -och Kapstaden. Sedan 
börj ade subalterntjänst å Karlskrona stabion och varv, om
växlande med två vintrars kommendetring till Gymnastiska 
Cw tralinstitutet i Stockholm. 

År 1886 blev L. kommend erad till Kungl. Sjökr;igsskolan 
sasom kadettofficer. I denna b efattning kvarstod han i fyra 
~t r och -bestred därunder den därmed förenade lära-reverksam
heten. Efter slutat värv rvid Sjökrigssikol:an användes L. åter 
i ~l ationstjänst, nu vid StockJholms station. Han var instruk
ti onsofficer och äldste instTtuktionsofficer vid exeircisskolan och 
cbef för matroskompani. Härpå följde tjänstgöring i l\brin
fiirvaltningen, i Flottans stab och som t. f. chef för Sjöför
S\ ar sdepart ementets Kommandoexpedition. I förvaltningsd i
re k tionen i Stockholm var L. en tid ordförande. 

År 1903 utnämndes L. tiH chef för Marinförvaltningens 
in tcndent.savdelning och 1908 1blcv han tillfö-rordn ad var·vs.chef 
i Ka,rlskrona och två år därefter ordinarie. På denna post 
kvar stod han tm 1913, då han utnämndes till Befälhavande 
Amiral, tillika SttationStbefälhavare, i Karlsk rona. Från denna 
lll'fattning avgick ihan, .då begärt avsked ur aktiv tjänst den 
30 septem'ber 1919 'beviljades. 

Inom den nu angivna tidsramen för !befordringar och mer 
el ler mindre fasta t j äntster i lan d falla natur'ligen en h el serie 
~.iiikommenderingar och befäl till sjöss av med ticlen alltmera 
Yiixande hetydenJhet. 
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Under >kadettkåren deltog L. i åtta expeditioner med kor

veHcrna »a f Chapman » och »Nori·köping». Färdema utsträck

tes till Östersjön, No·rdsjön och .:\Torra Atlanten, varvid en gång 

Island och en gång Norra Amerika b esöktes. Utbildningen 

på dessa med endast segel framdrivna och med slätbo rrat ar

tilleri 1hevä r·ade konetter kompletterades därigenom, att vid 

slutet a.v varje expedit ion en ka'!1onbåt i och för övande av 

ång1fartygsmanöver ställ des till ch ef ens å kadettfartyget fiör

fogancle. 
Backso[l'icersresorna äro redan omnämnda. 

Lagercrantz var seelermera sjökommenderad längre eller 

kortare ·t,ider rvarjc år (med unelantag av ett enda) intill år 

1903. 

Glanspunkten, å tminstone blanc! dc tidigar e kommendB

ringarna, var tvivelsutan den å lfrcgalten Vanadis 1883- 1885 

uneler dess i flottans annaler beryktade jordomsegling. Från 

denna m ed förd e L., lil.-som övriga deltagare, en skatt av crin-

1'ingar oc!h minnen. Ännu i dag kunn.a ä ven ick e deltagm·e 

få nj1uta av dessa , när några av elen arlltmera sammansmäl

tand e skaran av » v .anadismän» i liv fulla berätte'lse.r lå ta dem 

pass·era ·revy. Några :h aYa ock så förenals med och erhållit 

rang av Marinens »'Slandard stories». 

Som kadettoll'icer deltog L. i fyr a övningståg, dels å kor

veHen »$aga», dels å fregatten »Vanadis». 

Sitt ilefälsleckcn som fartygsch ef l1issade L. första gången 

å r 1892 å 2. klass kanonbåten, tf. d . »ångkanonskonerten» 

»Sigri'Cl». På denna tid drevs ännu m ed kraf:t segel•exercis 

även å denna certens fartyg. En om lyckt sport var a.tt, sedan 

•stän ger ·och Tår nedtagits , signalera »sätt a lla segel», då ma

növerns si·ulpunkt var hissandet av en gigan tisk_ flygande 

·bred fock och någon gång ett hnproviser<at uncler.ledsegel. 

Sina sekondår fuJ,Jgjorde L. dels å pansarbålarna »Svea» 

och »Göh», dels å elen gamla, honom så väLbekanta konettren 

»Norrköping ». D etta var en av de sis ta gångerna elen stolta 

synen av detta fartyg <tmder fulla segel kunde glädja sjö

mansögat. 
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Åter blev L. fartygschef, nu å torpedkryssa rc, å chefsfar

t y~od Drolt, å kadettfartyg samt sedermera å pansarbåt. Å 

D lt t, det var å r 1900, hade han äran ·alt föra vår gamle sjö

m ,tnskonung p å hanls efterlängtade tur till västkusten, d~ir ihan 

vilade u t från r egerings1bes tyr en. 

År 1903 va.r L. avdelningschef och fartygsch ef å »Dristig

heten », år 1906 divisionsch ef å pansarbåten »Gö ta » samt år 

1 p 1 O esk aderchef med hefälstrecknet blåsande från pansar

l l' ren »Äran». Debta var ha ns sista sjögående befäL 

Även .j kommitteer ocfh utred ningar av militära frågor 

r nn L. användning. Så deltog han på sin tid i utarbetandet 

ll\ e tt gymnastik- och ibajonettfäklningsreglemcntc för armen 

och .flottan ooh år 1904 Iförordnades han deltaga i en utred

nin g angående ny plats för ,flottans station i Stockholm -

e 1 av de många ,för sarnma ändamål, •vars arbete ej lett till 

nago t som helst resultat. 

L. togs i anspråk också :för a llmänt medborgerli·ga upp

gifter. S å var han lä111ge .ledamot av Karlskrona stadsfullmäk

lir4e och Blekinge läns landsting. I <båda dessa korporationer . 

m·d lade han dt högt skattat ar1bc te. Han var ledamot av 

l· ungl. Krigsvctenskapsakadcmien. Kungl. örlogsmannasäll

sk apet tillhörde han seelan å r 1895 och var und er en följd av 

ar dess ordföTande. 

Lagercrantz' JJortgång lämnade •en s tor tomhet :bland d en 

~k ara vänner, som han vetat samla, sa<mt i övr·igt inom hela 

dl'l vapen, åt v i.lket han vigt ett h elt livs oförtrutet arbete och 

d örtröttat intresse. Naturen hade begåvat L. med ett livligt 

l~ nne och ·en avundsvärd ljus syn på människorna och livet, 

'i lket ock hjälpte honom över många av dess vedervärdighe

te r. R edan .sc.dan unga år var L. ibland kamrakrna en spri

da re av .glädj e och levnadsmod och så förbl ev han tills de t 

sj ukdomen bröt in i :hans liv. Uneler långa sjöexpeditioner 

va r denna hans läggning en verklig tiMgålng och även det mul

naste tjänsteansikte på bryggan klarnade upp vid ljude t av 

(i us taf Lagercrantz' »leende» i gunrummet. 



-640-

Han var vänfast och ridderlig. Det goda hjärtats och 
sinnelagets håvor sparde han jcke med njugghet åt blott 
en intimar e krets. De räckte långt utöver denna. 

I tjänsten hade han stora fordringar - icke minst på 
sig själv. 

Han hade ett synnerligt lyckligt sätt allt taga människor, 
att få dem med sig 'för nåendet av ett vis'st mål, vilket också 
gjorde, •att han med lätthet tog och förde befäl. Detta ko111 
honom väl till pass, då Kadskrona fästning und er världs
kriget mobiliserade och stridskralfler av skilda slag där kon-. 
centrerades. 

Varvschefsämbetet intresserade honom mycket, oCJh han 
skötte detta med ·ovanlig dr~ft, städse hållande i sikte varvets 
uppgift i och för den flytande materielens moibilisering. 

Det .Jåg något hagi•skt över Lag,ercranlz' sista år. Ett 
slaganfall bröt helt oväntat elen livlige mannen och ett f ler
årigt, plågsamt s.j ukläger fjäHrade honom till dess döden slut
ligen kom som en 'befriar.e för ihans trötta ande. 

Han var i äktenskap sedan år 1881 förenad med Grevin
nan Fredrika Wrangel af Saus,s, som överlever honom jämte 
sönerna Carl, kapt,en i Kungl. Flottaills reserv, Magnus, köp
man i Stocl<,holm, och He1uik, löj•tnant v·icl livregementets 
,husarer rsamt döttrarna Charlotte, gift med kaptenen vid Svea 
Artilleriregemente L. 'Vernsteclt, och Elisa'beth, giH med kom
mendörkaptenen, Friherre Beck-Friis. 

Karl Zacharias Rönblom. * ) 

Den 13 februari i år avled i Stockholm majoren på k ust
artillerie:ts reserv stat Kad Zacharias Rörublom elfter enelast 
några dagars sjukdom till följd av hlod:förgi.ftning. 

*) Minnesteckningen författad av •Kustartilleriofficer•. 
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Rönblom föddes i Stockholm den 30 maj 1874, son av 
sji'11,aptenen Zacharias Rönblom och h ans maka född Eke
crnntz. 

E fter att hava genomgått någTa klasser i Söclra Latinlär·o-
vcrket va nn han år 1889 inträde i sjökrigsskolan, besluten att 
ägna sig åt sjöofl'icerens kall, som för a1onom m ed den ned
~i nda kärleken till sjö.livet varit hans pojkårs dröm. Denna 
sk tt lle dock icke förverkliga•s. En vacker officersexamen av
Jade han vis.serli gcn 1895, men transporberades följande höst 
efkr f ullgjord provtjänstgöring till uneleDlöjtnant vid Karls
li r•m a ·artillerikår, som han seelan tillhörde, tills elensamma år 
1902 ingick i Kustartilleri<Ct. Ull'der dena1a tid genomgick han 
åren 1896- 1898 artilleri- och ingenjörsskolans allmänna kurs, 
cf'lc1· vilkens avs•lulancle han utnämndes till löjtnant. Kom
nH nclering till tvåårig kurs vid Krigshögskolan fö,ljde så ~·e
rhlll 'På hösten samma M. Seclan ihan efter återkom•sten till 
bre1n sonnna.ren 1900 en tid tjänstgjort .som r·egem enlsadju
tan t, blev han omedelbart efter kustartiHeriets uppsättand e 
kommenderad hH befälskurs vid Flottans minskola och kom 
rhrmecl in på den tjänstegren inom vapnet, där han1s nataw
li ga runlag och föregående utbildning kommo till sin rätt och 
diir hans verksamhet som truppofficer och lärare förelenskull 
lii n nat de djupaste spåren elfter sig. Åren 1902-1904 ge
nomgick han Sjökrigshögsko·lans allmänna kur:S och utnämn
des, inna•n han avslutat densamma, till kapten. Härdter bör
jade hans egentliga trupptjänstgö·ring. Förflyttad till Vax
hol ms Ku•s'tartilleriregemente 0Jlev han där chef för ett minör
kom pani ·och inlade som elen skicklige och nitilske minören, 
el t Is som lärare i underofficersskoJan de·ls som chef för rege
mente ts mineringsskol•or •stma förtjäns ter om p ersonalens ut
bil dning och det .fasta minförs•varet<s utveckling i övrigt. Den
na Lid blev dock tämligen kort, ty redan i april 1908 kommen
elerades han till ordinarie tjän,stgöring i marinsta'ben och helt 
hade han ej fått ägna sig åt trupptjänstgöringen ens· runder 
dessa år, då ~han under tre av de fyra varit ledamot i den 
s. le minkommissionen. 
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Rönb lom kom snart att b li en de många utredningarnas 
man och hade många järn i c,Jden, ,sedan han hörjat sin t jänst
göring i mari:ns'taben. Förutom denna :sin egentli ga t jänst, 
som han hestred uneler en t id av sex od1 ett halvt år , inne
hade han hela ticlen befattningen smn lärare i lmstfästnings
lära i Sjökrigshögskolans allmänna kurs och uneler fyr a år 
som lär are i min- och sprängämneslära vid sjökrigssk olan 
samt däTefter uneler fyra år ,s·om .Järare i kustfästning,slära 
vid sjökrigshögskolans fortsättningskurser. 

Å:r 1909 började Rönbloms kommitteuppclrag, då han tiU
kaJllacles som sakkunnig för omarbetning av reglemente fö r 
Marinren del III. De organisatmiska förlbättringar som i och 
med detta reglemcn te, fastställt för 'tillämpning från j a~mta1ri 

1915, blevo införda, äro att till ·största delen Lill:skriv:a Rön
bloms lförljänst. Under 1913 ställeles han till CSD :s fönfo
gande för ar:hetcn inom andra försvarsberedningen och ti ll
kal:lades 1914 för beredning a v ärenden rörande sj öförsva,r.et s 
ordnande, vilket uppdrag sedan under f)~ra månader fortsa t tes 
i 'riksdagens försvar:sutskott. F rån l novem'ber 1914 ~stod han 
under tre månader hl'l CSD: s fö11fogande ,för att :biträda vid 
utar1betandet av statsverkspropo,sitionen, elt uppdrag, som se
dennera ånyo amförtrocldes åt honom v'a1rje år, så länge U1an 
kvarstod på stat. Dessutom hiträdde han inom sjöför:svars
depart,ementet vid flera tillfäUen med utarbe tandet av författ
ningar. 1915 tillkalla-d·e:s han :att biträda vid ut•reclni ng a ngå
ende a.n arinens :redovisningsväscnde, vi lket uppdrag var ade i 
två år. Jäms,ides hä,rmed hiträdde han i ,slutet av år 1915 
under lvå månader vid en preliminärr utTedning inom sj öför 
svarsdepa,rtementct angående lönereglering för marinens perr·
sona,l, 

Den 31 december 1915 utnämndes Rönblom t ill major ocih 
konunenderad~e:s som stahschelf i kommendant sstalben i Vax
holms fäs tning, men denna befattning fick han icke ti ll fälle 
att ,j någo n s tön·e u tsträckning ägn a sig åt, ty dels slu tade 
han icke sitt uppdrag i ~sjöfö~rsvarsdepar temcntet fö rrän den 
20 'februari ~och kom mender ades re cl:an den 14 mm·s att inom 
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n1ar ins labcn bi träda vid utarbetande av krigstjänstreglemente 
[Öl ku stfästningarna och jämsides hän11ecl under ett par må
nader m ed utredning inom sjöfönsvarsclepartementet angå
en de vissa åtgärder för sjöförsvarets, stärkrancle. Efter att 
unde r januari-fellJruari 1917 hava stått till CSD:s förfogande 
,för u lar,betande av propositioner återinträdde han i sin be
fa tt ning sam stahschef, men hade då hos honom tanken re
d a•l y,aknat på sta~rtande av något föPetag, där arbetet skulle 
.bl• mera inlwmst:bringande än det militära, och så hörrjade 
h: •1 organi,seranclet av elt nytt försäkringsbola,g. I okboher 
H 17 erhöll han avsked med tillstånd att lönlös kvarstå och 
fllj jande år hade han för,säkrings:aktiebolaget Sv,enska Verita s 
bil dat och inträdde i detsamma som dess förste verkställande 
direktör. Från år 1918 var han major på reservslat vid kust
art ille riet och gjorde sedan desrs ,endast dc ohligator,iska repe
l i li onsövningarna vid regementet. 

År 1911 ~belönades Rönblom av Kun:g.l. örlogsma,nnasäU
skapet med dess stora guldmedalj för en av honom ingiven 
l ii vi ingsskriH behandlande »minvapnets stntegiska uppgilft 
och taktik», vilket yar en sällsynt utmärkelse, då denna me
d.tl j icke utdelats på 25 år. Också kalll:a,des han 1·edan föl
jmuk år till ledamot av sällskapet ·och var år 1915 dess för e
dragande •i minväsende. 

Karl Rönblom var en man av mindre v~anliga mått. Av 
n <~t uren 'begåvad med ett sällsport klart huvud och en kropp, 
fci r v ilken, icke blott när det gällde utan även eljest, vila var 
el t ,snart sagt okänt ,!Jehov, åstadkon1 'han understundom al'
hdsprestalioner, som gräl1isade till det otroliga. Denna hans 
ar,het,sförmåga, heleelsagad av gåvan att så i tal som skrift 
l' amlägga tankarna i kort, enkel och sällsynt Tedig form, 
gjorde honom snart uppmärksan11nad oc'h, såsom det av hans 
många 'Uppdrag ,framgår, mycket anlitad . För utredningsar
'li l'ten var ha-n som skapad och de, iSOm under sådana hade 
nöj et samarhe l'a med h onom föll o o:fta i förundran över han s 
fii n någa att en kelt och lätt reda ut även den ti];] synes mest 
tra ssliga h ärva . Ock så fann han tydligen ett nöj e i dylika 
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arbeten, och som ett bevis därpå torde kunna tjä na hans år 
1924 till CSD inlämnade, av honom cn.sam utarbetade föTSla cr 

t> 
till lösning av försvars fr ågan, ett digert akt<Stycke om 1,000 
trycksidor, inneh ålland e upps lag, .s•om m åhända under a ndra 
förhålland en skulle vunnit mera beaktande, än som nu kom 
det till del. 

Så som en liten episod belysande Rönbloms frams täll
ningsförmåga må a nföras, hurusom det he·r ättas, att när han 
h öll ett av sina föredrag inför rför.svar.sberedningen en av leda
möterna dter alt ·en stund hava åhö.rt anförand·ct vände så g 
till ordfö·randen med anhåll an att få avlä gsn a ·s·ig llmcler föl
j.ande motivering: »Det tjänar ju ingenting till a tt jag siUer 
h ä r och låter övertyga mig, j ag kommer j u inte a t t rösta Iför 
i alla Ifall ». 

Rö111blom va.r nnder den tid ~1an tjänstgjord e vid tTupp 
mycket fo-rdrande ej blo lt mot andra utan även mot sig .själv 
och blev, då ha n på samma gång var både hum a n och rättvi-s 
mycket upp slw ttad av sina underlydande. Bland kamraterna 
torde nog det stora flertalet icke lärt s ig känna honom, u tan 
sågo i :honom endast den dem överlägsne, m er a ot-illgänglige 
och .slutne, självständige mannen, samtliga dock erkännande 
hans. stora ibegåvning och framstående fö·rtjänster. För dem 
åt er, smn lyckats ·komma honom när,mare, var han d en på
litlige vännen, S'Om städse var r edo att räcka e n hjälpsam 
hand, och den gode, av dem nu verkligt sakna:dc kamraten . 

Rönblom var tvenn e gånger gift, första gången med As t·rid 
Eidem, :som, innan ännu två år lförgått, lämna:de honom som 
änkling, och andra gång.en m ed Ella Prager, som nu med två 
minderåriga ilJarn överlever honom. En son i första gifte t är 
sbuderande vid Uppsala universitet. 
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Dan Broström. *) 

\' id h udskapet om Dan Broströms bortgång gick en s·kälv
n ing ge.nom allt Sveriges .Jand som sällan. tillförne. En av dc 
sammanihållande länkarue i folkets kedja hade brustit ; k lang
en va r dov när den länken spra ng, och tonen ekade i mörkaste 
m oll mot våra klippor och föreles vida ikring runt världs
haYcn, långt 'bort till fj ärran länder. Dan Broström, en av 
de ~id l as be Iförgnmdsfigurerna i det nutida SveJ.·ige, en man 
a\ sä llsynt stora mä lt , var borta. 

Hans historia är så osk•iljaktigt Iförbunden med Sveriges 
m ,tri tima, ekonomiska och politiska liv under de senaste de
cennierna att åtminston e vissa kontur·er av den miljö inom 
vilken Jhan vc·rkad e även måste uppdr agas tför a tt b ilden av 
hans livsgärning ej skulle bJ,iva a-llt för ofulls tändig ; den kan 
ii n<lå ej tolkas inom e lt så begräns,at utrymm e •Som detta. 

I Kristinehamn, staden som för en klinkbyggd Väners
skula, seglande för förlig vinn, i sitt gamla vapen, föddes 'Dan 
Broström den 1 febr uari 1870. Fadern, Axel Broström, hade 
1KG5 köpt sin första Väncrgaleas av Kammarherre O. NOT
denfeldt. Två å r senare ägde han ytterliga·re en liten s.kuta 
oeh u t:böt nu landbacken mot däcksplankorna, tog djärvt ibe
Li le t och .s.e•glaue J öl' förlig vind över Vänerus stora va lten 
l ill Göteborg. Vid tiden för sonen Dans födelse hade kapten 
Bros l•röm insett ,s,egdfariygens underlägsenhet i konl{}urrens·en 
med ångfartyg. Han inköp le därför skon erten »J o'hn», in
salte en ångmaskin i fartyget , förde sitt nyförvärvade sk·epp, 
hlla t »Aktiv », under ett par å r på Göta Kanal och därmed 
\·ar g ru nden lagd till de rederiföretag, som i snah b följ d ska
p.tdes a v denne betydande man och utvecklades av hans vida 
lller b etydande son. 

Afiär erna gi.ngo för förlig Yind. År 1883 f.lyltade Axel 
Bros tröm sin ver'ksamhet till Göteborg, hyrde kontor, som 
utgj orde »del i clt rum » i hus·et n:r 11 Pnsterviksgalan, och 
U l Yidgade detta allt ·efter som behovet växte {ö.r att ~s lutligen 

hl' h öva ·h ela den stora fasUgh elen Packhuspl an n :·r 5. 

·:·:') Minnosteckningen författad av ledamoten Edvard P e.vron. 
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År 1890 anställdes sonen rDan som bokhållare å faderns 
kontor; år 1898 ingick han som meddelägare i firman, vilken, 
när Axel Broström år 1905 sh1tade sina arbetsfyllda dagar, 
helt övertogs av sonen. 

Broströmskoncernens rederier. 

År 1881 ibildade Axel Broström Ångbåtsbola,get Ferm i 
Kristinehamn. Begynnelsekapitalet utgjorde 90,000 kr. och 
föl jand.e år beställdes bo1agets första fartyg, ångaren »Frigg» 
om 280 tons d. w., vilken insattes i fraktfart på Väner- och 
även ös,tersjö[lamnar. 1885 ägde bolaget 4 små, goda trä
ångfar tyg, men fr. o. m. detta år övergick Broström till järn
och stå]ifartyg. 40 år senare uppgick 'bolagets aktieka,pital 
till 2,230,000 kr. och oaktat tre ångare under kriget min
sprä,rugts ägde rederiet år 1925 ett sammanlagt modernt ton
na,ge av 5,650 tons d. w. 

Det sålunda i liten skala av Axel Broström staTlade å ng
båtsbolaget skulle genom Dan Broström komma att utvecklas 
och efterfölj as av en mängd andra bolag, vilka tillsammans 
i närvarande stund bilda Sv·eriges största rederikoncern. Ut
rymmet medgiver icke ett närmare ingående på samtliga de 
olika 1bolagens tillkomst och utveckling hur intressant d etta 
iin vore. 

Redan år 1890 startades emel lertid ångbåtsaktiebolaget 
Tirfing, va.rs Jartyg huvudsakUgast omhändertog malmlast
ningen först från Oxelösund och Luleå, sedan från Narvik. 

Vid 190 0-talets ingång kunde Sverige se tillbaka på en 
nästan sekellång isoleringsperiocl. Men steg för steg Jyftes 
vi :w mnständighct.erna,s makt ur vårt undangömda l1äge för 
a tt ,så sm åniu1gom bli, väl icke ·en politisl(, men en ekonomisk 
faktor som världsmarknaden måste räkna med. Och nya vin
dar började 'blåsa. I väsentlig mån hava våra transmarina 
linjefö1'bindelser Jbi.dmgit till skapandel av det moderna Sve-
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rigc, och det är ur denna synpunkt A.-B. Svenska Ostasiatiska 
I\ ompaniet, är värt ett särskilt omnämnande. Dess bildande 
för,•gicks dels av unionsbrottet, som plötsligt tvang o.ss u r 
en leta rgi, vilken hotade att bli kronisk, samt dels de världs
h istoriska händelser som omkastade maktförhållandena i fjär 
ran östern. Intill år 1905 hade våra ex•portartiklar, papper, 
j ärn och tändstickor måst söka sig fram till Japan, Kina och 
Indien via Hamburg eller London, och nådde ofta destina
t i< ,1 sorten under oriktig ursprungsbeteckning. Kom så uni
OJ• ;upplösningen. Vår utrikesrepres.entation måste omläggas, 
yar vid de kommersiella synpunkterna tför första gången till
m ii tl es den största betydelse. Det artbete som vår minister i 
J apa n-Kin a, G. O. Wallenberg, nedlade på svensk samsegling 
m ed det danska östasiatiska Kompaniet blev epokgörande för 
sw n sk sjöfart. I hemlandet fann han på ·enstaka håll reso
nans för si na idee·r, och tack vare K. A. Wallenbergsr och Dan 
Broströms energiska ingripande ocrr1 den förstädse varmed 
detta omfattades av den dåvarande Lindmanska ministären , 
k unde A.-B. Svenska Ostasiatiska Kompaniet den 15 juni 1907 
kcn stitueras. Dan Broström blev dess ver'kställande direktör. 

HoJaget bör j ad e med ett aktiekapi tal av 2 milj o ner, erhöll 
ytt erligare 2 miljoner i stats1ån och J:Jeviljades en årlig sub
wntion under 5 år av 370,000 kronor (kostnaderna för be
r iilmade 'nbgifter i Suez-kanalen). År 1909 var linj en fullt 
r us tad enligt uppgjord plan och under året expedierades med 
bol agets 4 moderna ångare 15 ~lägenheter med fulla laster från 
sn u ska !h amnar. Tonnaget växte hastigt och 1914 rutökades 
linj enätet från fjärran östern även ti'll Indien. 

E j theHer OS!tasiatiska linjen gick fri rfrån krigets härj
ningar. Det 10,000 tons stora ångf. »New Sweden» torpede
ratles år 1918 i MedelihaveL 

Fredsinibrottet och åren närmast därefter verkade mer 
störande på rederiet än själva kriget. Ty ,få företag äro så 
L in sliga för värld spolitiska förhållanden som ett större r ederi, 
och då fraktmarknadens och försäkringsvärldens barometrr~r 
Under flera år oavbrutet stodo på »ostadig» måste trafiken om-
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läggas till allmän fraktfart odh kunde först år 1920 åter övergå 
till regulier 1inietrafik. 

År 1914 betjänades linj en Fjärran östern av 14 fartyg, 
vilka inalles utförd e 19 resor, varav 11 med svenska och 8 
danska ångare. Indien trafikerades ·samtidigt med 9 ångfar
tyg, varav 4 voro svenska. 

1911 tillkom Sverige-Amerika- Mexico-l injen, vi'lken i 
samsegling med dans k a och norska bolag förmedlar varuut
bytet mellan Skandinavien ·och Amerika och 1914 konstituera
des A.-B. Sverig.e Nord-Ameril<a, vi lket .bolag redan •tidigare 
staTlats av skeppsredaren W. R. Lundgren men först tack vare 
Dan BT•oströms ingripande lyckades ·Slå sug igenom först med 
ångfartyget »Stockholm», vi lket 1919 följdes av d en a ndra 
ångaren »Drottningholm». I dagarue avgår detta bolags 
tredj.e ,fartyg, svenska handelsflottans stoltaste skepp M/S 
»Gr:ipsholm » på sin förs ta :färd till New York. 

1919 bildades Rederiaktiebolaget Sverige-Levanten, vi l
ket redan före världskriget under nmnn av » S~renska Lev.ant
linjen, Dan Brostr öm» uppehålllit fraktfar ten på Medelhavs
hmnnarne. 

iFör att kunna tillvarataga de olika rederiernas intressen 
.bildades 1915 Aktiebolaget Broströms Linieagentur med kon
tor i 1Stockholm och Göteborg, varav det senare omfattar in
spektions-, pr·oviant-, förråds-, stuveri- och transportavdel
ningar. 

Även inom den med sjöfarten närbesJäklade varvsindu
strien har iDar Broström velat att skafia sig ett aktat namn 
oc11 låtit .sin 1]edande hand verka till nytta och fromma . Vare 
det nog sagt att 'han satt som ordförande i Götaverkens sty
relse, att Broströmskoncernen praktiskt taget äger Götaverken, 
att Broström år 1915 inköpt e Eriksbergs Mekaniska verkstad 
samt att Götaverkens kände c'hd, Direktör Hugo Hamma r med 
fullt fog yttrat »alt som den främste bland varvsindustriens 
män i vårt land står Skeppsredare Dan Broström ». 

G i vetvis måste en man a v Dan Broströms läggning dra
gas in i såväl kommunal- som riksdagspolitiken. Han vn ld ~ 
den ,Ji1berala färgen. Hans liberalism var äkla, och slöeld pa 
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en sillsport broadminded uppfattning, en varm förståe~se för 
människor och dessutom mättad av en ·glödande fostedands
j{ärlck. På ett pregnant sätt kom hans tänkesätt till synes i 
del programtal \som han höll i Göteborg å.r 1905, varav ett 
utdrag är värt att här återgiva. Han säger »Vi skola taga vara 
på nllt det goda som 1finns hos vårt folk, lws allt det r.ika och 
fr uktbringande hos vårt land. Sverige är ett framtidsland i 
h ögre grad ä n något av våra grannland och det 1igg.er för 
mycken sund livsknuft hos det svenska folket att det ej skulle 
äga <l e r ikaste utvecklingsmöjligheter. 111 en vi få ej förlora 
nd!1 m tid, vi måste rycka upp oss till politisk, .social och eko
nomisk livaktighet. Vad skall då vara bäraren av denna liv
aktighet? Jo, sam1lörighetskänslan hos det svenska folket! » 
Ord en utgöra ett koncentrat av Dan Broströms själsläggning. 

E fter några års mycket uppmärksammat arbete i Göte
borgs stadsfullmä ktige inva·ldes Broström i riksdag.ens 2. 
hammare odh lll·ev omedelbart suppl eant i bevillningsutskot
tet Redan detta år gjorde han sig bemärkt genom ej mindre 
ii n två motioner om ändringar i vår sjölagstiftning samt ge
nom egen motion om anslag å extra stat för byggandet av en 
uhat, och trots starkt motstånd vann han s in första seger. 
Sj i>försvarets män började från den stunden i honom se en 
Yän, som i framtiden ej skulle svika. Broströms sista anfö
rande under nämnda års riksdag är kännetecknande såväl för 
hans omutliga rättrådighel ·SOm även för :hans vidsynta sv.ensk
lll an naiuppfattning. Han hade kraftigt tillstyrkt statsunder
sli)d till Reder.iaktiebolaget Nordstjärnan, oc!h uppträdde där
\' i rl m ot sin vän K. A. 'Vallenberg under uttalande av si tt be
ld agande över att de tvenne representante·rna för rederinä
ri ngen sku ll e hysa diametralt motsatta åsikter, men Sveriges 
in du stri behövde oavvisligt direkta för1bindelser för att vinna 
a\' sii ttnin>g ,utomlands och »nära nog jämnställd med dem är 
'den svenska flaggan', som utgör själva <bärkraften :för ut-veck
ling av ett lands handelsförbindelser». 

Under de följande riksdagsåren koncentrerar Broström 
sil l i ntresse på frågor rörande marinen, sjöfarten och, beteck-

Tu/s krift i Sjöviisendet. 44 
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nande nog, på vår utrikesrepresentatim1. Dessa tre faktorer 
ägde enligt hans med full rätt uttalade uppfattning ett intimt 
samband. År 1911 blev han ordinarie ledamot av bevillnings
uts•kottet och :hade :flera anföranden, varav det förnämsta rör
de sig om nyanskaffning av krigsfartygsmateriel, innefattande 
beviljande fö·r år 1912 på extra stat av 4,630,000 kronor, inne
bärande ett återtagande av pansarfartygsbygget. Med nämnda 
år avslutade Broström sin riksdagsmannabana; hans namn 'Var 
nu känt, hans personlighet högt uppskattad och hans IStora 
duglighet även som politiker tydde på att Sverige ännu hade 
mycket att vänta sig av honom. 

Brytningsåret 1914 var inne. Sinnena voro efter ·bonde
tåget och borggårdstalet i jäsning, och den politiska atmosfä
ren världen runt var dessutom tiH ytterlighet orolig. Staft'.ska 
ministär.en :hade avgått, L. de Geer misslyckades i att avveckla 
ministerkrisen, och den 17 februari bildades då den Hammar
skjöldska ministären, i vilken Dan Broström, li·beralen, flott
vännen och rederimannen, inträdde som sjöminister. Tvivels
utan var han den lämpligaste mannen att under rådande för
håHanden och under de ytter.st krävande åren 1914-1917 be
kläda denna viktiga po-st. 

Efter ändad statsråds>bana ägnade Broström all sin kraft 
åt sina rederiföretag, vilka samtliga växte i ·ett tempo, som 
var i öv.erensstämmelse med 'hans förut omnämnda egna ord 
»vi få ej förlora någon tid». Nej, han förlorade förvisso ej 
någon tid att verka, han levde som han lärde. Högsta möj
liga fa•rt :framåt hela livet igenom, in i det sista. Men utan 
forcerat drag. Det var fullt naturligt. Det kom från hans eld
själ .och banade ,sig genom honom in i aHa de olika företag, 
som han ledde :m ed mästareihand. Och han hade dock tid tiH 
allt. Hjälpsam mot alla, räckte han en stödjande, vänfast, 
givmi•ld hand till otaliga .enskilda, till företag och kommuner, 
kanske främst till den stad där hans verksamhet var förlagd 
- till Göteborg. "Är Dan med", <hette det då något nytt slwfle 
startas. Blev svaret jakande för.svann all tvekan från andras 

sida. 
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Broström tog ej personligen initiativen till alla dc före
tag han 'ledde. Ofta vuxo de fram i andras lh järn'or. Men 
n~ir ett fullmoget förslag lades framför honom, en plan som 
kunde •befordra svensk sjöfart, svensk industri och Sveriges 
ära, då dröjde d et ej länge förrän beslutet var fattat och, när 
så skett, såg Dan Broström ej tiJ,lbaka, endast framåt med 
gl ad optimismen . 

Sådan var Dan Broström, svensl{oen och männi·skan av 
monumental läggning. Sorgen var därför djup och oförfal
skad då budskapet nådde oss att han försvunnit och seglat 
vidare mot en ännu rikare verksamhet, helt säkert utan att 
.förlora någon tid. 

Dan Broström var hedersledamot i Kungl. örlogsmanna
säll skapet .sedan 1914. Han efterlämnade sin maka född Mark 
och 1barnen Kerstin, Brita, Dan-Axel och Margareta. 

Johan Fredr·ik Lagerhol m.* ) 

I den höga åldern av nära 91 år avJ.ed i Stockholm den 
8 m aj 1925 f. d. verkställande direktören i Stoc'l<.Jholms Sjö
förs ä•luingsaktiebolag, sjökaptenen Johan iFredrik Lag·erholm, 
koucsp'ondeTande ledamot av K:ungl. örlogsmannas·ällskapct 
sed an 1876 och alltså den inom sällskapet äldste såväl lill 
lcynadsåren som till ~edamotskap. 

J dhan Fredrik Lagerholm föddes i Örebro den 25 maj 
1834. Föräldrarna voro förste lantmätaren i Örebro län N. 
F. V. Lagerholm och hans hustru Anna Elisabet, född Ekman, 
av den kända Göte'borgs- och Värmlandssläkt.en. 

Redan tidigt visade han en okuvlig böj els e för sjön och 
som skolgosse i karolinska läroverket i Örebro .bega:gnaclc han 
sommarferierna att som .skeppspojke befara kusterna, m·en 
>förvägrades av sin fader, som var en klok och allvari]ig man 

*J Minnesteckningen är författad av ledamoten J ulins Lagerholm. 
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att vä'lja levnadsbana, förr än han slutat skolan och av.Iagt 
studentexamen. Han hoppade då efter självstudier över en 
klass i skolan ·och tog vid 18 års ålder studentexamen llled 
fina betyg vid den då för t iden ~JeTJ.Yktade »S:vart·engrens 
studentfabrik» i Uppsala. Strax därefter begav han sig till 
sj öss och genomgick senare navigationssiwlan i Göteborg, där 
han 1858 avlade skepparexamen med de högsta betyg, so1n 
någonsin då givits i denna skola. Han förde nu eget far tyg 
tför ett Stockho'lmsrederi och flackade lyckligt omkring på de 
stora a1aven ända tills hösten 1866, då &tockholms Sjöförsäk
rings aktiebolag :bildades, varvid hans redare, som var en av 
bolagets s·tiftare, beredde honom plats såsom bolagets ombuds
man. Då bolaget efter 7 års verksamh et rål<at i särdeles bryd
samma omständigheter, kaUades han till dess verkställande 
direktör för att om möjligt rädda situationen. 

Härom skri ve r han sj älv i ett brev: »Vi vor o unga och 
oerfarna på den tiden, vi saknade den insikt och de hjälp
mede'l, som äro oundgän.gliga för att bygga upp en sjöför
säkringsaträr på stadig grund. Detta var förhållande•l ej en
dast med vårt bolag utan även med flere av de bolag, som på
tagit si-g den svåra uppgiHen att !bedriva sjöförsäkring. Efter 
7 års verksamhet visade sig !följderna av dessa !brister, i ty att 
·en storm bröt ,u t, som sopade bor•t .ej mindr·e ä11 fem av de 
på den tiden inom landet befintliga sjöförsäkringsibolagen. 
Stockholms Sjöförsäkringsaktiebolag förmådde nätt och jämnt 
att ·rida ut stormen, men förlorade sin che.f, som gick överbord 
i viJltervallan. Jag bl ev nu framskjuten - det va r 3 oktober 
1874 - för att om möjligt rädda bo!a.get, som likt en storm
driven seglare råkat in bland br·ott och bränningar. Svårig
heten att v i·nna rum sj ö ökades genom uttalanden av ett p ress
organ, som med sin skarpa kritik frossade b land spillrorna 
av de ramlade bolagen ooh tyckles vilja återbörda åt utlandet 
den uppspirande svenska förela·gsamheten i sjöförsäkrings
väg. 1Men medan kritiken väsnades som bäst •och a nsträngde 
sig att stöta omkull dem, som ännu stodo upprätt, .lyckades 
Stocklholms Sjöförsäkringsbolag med revade segel klara den 
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ena k lippudden efter den andra, tills de båda antagonisterna 
för lorat varandra ur sikte.» 

De t förut antydda pressorganet, som varnade allmänheten 
fö r hola.get, var Svensk Hande1ls- och Industritidning. Denna 
tidning Stln.ev tre dagar efter sedan Lagerholm tillträtt sin be
fattning, bland annat: 

»Men huru ställa sig efter vår beräkning bolagets affärer 
i sin helh et? Jo, hela .reservfonden är förlorad och därutö.ver 
22,000 'kr. av det kontant inbetalda aktiekapitalet. 

Under dylika omständigheter upphör bolaget att räknas 
ti l. dem, som förtjäna något förtroende, och den försäkrings
sö l,ande allmänheten lfår på det ·cftertryclGli>gaste åtvarnas att 
p [t detta .bolag offra eH enda öre. Vi förmoda att bolagets 
dclilgar.e ännu icke kunnat glömma den katastrof, som bnkt 
cl l annat sjöförsäkringsbolag till ruin, och är det att hoppas, 
at , de med tanken härpå befria Jandet från olyckan att få be
vi tt na upprepandet av en dylik skandal. Men varje dag, som 
går, leder bola•get närmare denna olycka och den måste med
föra för'luster, smn bliva oersättliga.» 

Huru det eme!llertid sedan lyckades .kapten La,gerbolm att 
l'a si fl"rorna att falla rätta vägen och att utveckla bolagets 
afliir i en sund ooh vinstgivande riktning, kom snar·t till syno.~. 

Redan 1876 kunde bolaget utdela 10 % och avsätta 21,721 kr. 
till reservfonden och efter stadigt uppåtgående had e det :1 904, 
da Lagerholm avgick, en reser~fond av 715,000 och •Cn utdel
ning av 17112 %. 

Försynt och tillbakadragen gick kapten Lagerholm helt 
upp i sitt yrke och undvek ·ofl"enlligiheten . I styrelsen för na
YI,_;a lionsskolan i Slackholm var han dock länge vice onHö
n . n de . Yttr.e utmärkelser vo r o icke i hans smak; vasaorden, 
v; r lill han utnämnts, vägra·de han mottaga. Däremot satte 
h, n stort värde på kallelsen till korresponderande ledamot av 
1\ mgl. örlogsmannasäUskapet. 

Inom sjöassuranskretsar hava kapten Lagerholms ås ikter 
st:idsc vägt mycket tung t, dc ihavil uppburits av en mångsidig 
oeh djugåend e sakkunskap inom Jacket, en omfattande a ll-
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män'bildning, decenniers rön och en högt uppdriven formel. 

talang. En alltjämt växande erfarenhet har skänkt dem e 
1 

allt större lfas>lhet, som för ett yngre släkte med tenelens a;~ 
forcera utvecklingens fart, tett sig som ett hinder oclh tillfäl

ligtvis a'lstrat en nog uteslutande på nervositet grundad Ida

gan över det dominerande inflytande, som utövats av »gamla 
konservativa skeppare». 

TilJ sitt väs,en blygsam och ;retirerad har kapten Lager

holm elisponerat en reservfond av krilis.k skärpa och attiskt 

saLt, som mer än en gång berett överraskningar för dem, som 

av hans, urbanitet tagit sig anledning a lt avancera för nä~·a, 

för att helt plötsligt finna sig utsatta ,för en till formen mild 

men i sak skarp kritiks hesvärli,ga Jjuskastare. 

Kapten Lagerholms gedigna och helgjutna person'lighet 

har gjort 'honom mycket uppbu~·en bland vänner och meni111crs

d'ränder och jämväl hllförsäkrat honom det amplaste erk:n

nande från en konkurrens, som behållit gentlemannaska:pet. 

Sedan L. avgått från sin tjänst drog han sig tillbaka till 

sin egendom Hagbyholm i Uppland, där a1an ägnade sig åt 

lantbruk, biskötsel, slöjd m. m. samt åt studiet av J.dass~iska 

Jahnska föd'atlare, som utgjord e hans älskling!'lläsning. Hans 

verkli,ga järnhälsa var ännu året före hans död så obruten, 

att ~han !kunde fälla träd och göra långa vandringar. Ännu 

någon vecka Jöre sin död r~este han ensam in till huvudstaden. 

En häftigt påkommen lunginflammation :bortryckte så på ett 
par dagar den raske åldringen. 

Kapten Lagerholm var en man av gamla stammen, kon

servativ t iU sin hela lä,ggning. Under en ofta barsk yta hys te 
1han ~eu gott och väillli,gt hjärtelag. Mången haT han hjälpt 

så väl ~ekonomiskt som på annat sätt, och mycket gott har 

han ~gjort i det tysta. Hans själsin-after voro ti,]] det sista 

obrutna, hans intelligens kim·, hans minne gott. 

Gift 1876 med Hilma Hamberg ef.tcrlämnade han vid sin 

död tre söner och två döttrar. Av sönerna är en anställd i 

faderns gamla bolwg. 
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Hugo Hildebrand Hildebrandsson. 

Den nordiska naturvetenskapens vördade nestor, ,f. pro

,fes:,orn H. H. Hildebrandsson i Uppsala, gick den 29 juli 

h äda n i den höga åldern av nära 87 år. In i det sista verk

sam m ed sin penna efterlämnar han minnet ic,ke iblott av en 

vetenskapsman, som på sitt forskningsområde - meteorollo

gien - gjort värld~berömda insatser, utan även av en säll

syn t rik personlighet med ovanlig förmåga att in i höga ålder

dun en med ungdomlig vitalitet egga och stimulera. 

Hugo Hildebrand Hildebrandsson var -född i Stoc'ld10lm 

dur 19 augusti 1838, men egentligen både till börd och kynne 

viirmlännin1g, i det han var son till den som musikskriftstäl

lare .bekante kaptenen vid Värmlands regemente Hildebrand 

Hildebrandsson och hans maka Ebba Gus-tafva af \Virsen. 

T jugoårig avlade han studentexamen vid Uppsala universitet 

ol:h inträdde i Värmlands nation för att sedan icke övergi,va 

niigondera. Till universitetet knöts han efter att år 1866 ha 

fiin ärvat deH :filosofiska graden ~omedelbart som l1ärare och 

slwlle sålu nda nästa å,r med detsamma ha kunnat fira sitt 

dwmantlbröllop. Hans titel var då docent i fysi,k, men r~edan 

11){)5 hade han påbörjat den banbrytande verksamhet i avse

ende på igångsättandet ocll utförandet av kontinuerliga väder

leksiakttagelser inom Sverige, som satte frukt i upprättandet 

1873 av meteorologiska centra~anstalten i Stockho1m och som 

li ts träckt över landets gränser slutUgen gav honom erkänd 

r iit t till hedersnamnet den internationella meteorologiens 

gr undLäggare. Han var en organisatör utan like; hans 1870 

i Uppsa la universitets årsskrift offentliggjorda förslag till elen 

Ine leorolog is'l<a verksamhetens ordnande i Sverige lades tilJ 

grund fö>~.· organisationen av väderlekstjänstens ordnande i 

Danmark, innan ·den hann göra det här hemma, odh sedan 

han i vårt 1and 1873 igångsatt de särskilt för studiet av stor

rnarnas natur Qundgängliga undersökningarna över de övre 

luft strömmarnas rörelser, upprättades efter Hildebrandssons 

rn önster stahoner för dylika iakttagelser i nästan aHa euro-
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peiska länder, vilka insände sina rapporter till Uppsala s0 111 
C·entnuT •bear1betningsort. Hans tidigt vunna insikt om bety. 
delsen •av molnens .form och rö.relse för kännedomen om 
atmosfärens rörelsetillstånd utnyttjade han till uppgörande 
til:lsoammans med presidenten i Royal Met·e·orological Society 
i London Ralph Abercromby av ett förslag till en ny ldassi:fi
kation av molnformerna, som visserligen till stor del byggde 
på ·en av Howard införd indelning, men som så utmärkte sig 
g.en om klarare definitioner och rikare detaljutarbetning, att 
den antogs s·om internationeU på meteorologislia konfer ensen 
i Miinchen 1891. Vid samma konfe[·ens beslutades taok va re 
främst ·hans förtjänst samtidiga molnobservationer över hela 
jorden och utarbetande .av en inilernationell atlas över moln
formerna, som sedan utgavs av honom själv i förening med 
Riggenbach och Teisserenc de Bort - den internati·onella 
molnkommission, vari han själv tjänstgjorde som ordförande. 
Synnedigen mångsidiga voro de insatser han gjorde i det or
ganisations- o,cih systematiseringsar:bete, s·om även i fortsä tt
ningen presterades av Le Comite permanent international 
meteorologiquc, inom vilken han 1900-07 intog en även offi 
ciellt erkänd ledande stäilning som sekreterare. 

Rent vetenskapligt koncentreTade sig Hildebrandssons ar
bete i ·synnerhet på vinnandet av en noggrann kännedom om 
de högre luftlagrens rörelse omkring J:Jaromet.ermaxima och 
-minima och härtill lämnade han och hans lär j ungar grund
läggande viktiga bidrag. Bl .a. deltog han i de fransk-skan
dinaviska Undersökningarn e av de h ögre Juftlagren med till
hjälp av obemannade ba.Jlonger, utrustade med självregistr e
rande instrument. För deras utförande deltog <han i ordnan
det av en aerologisik station vid Hald strax söder om Ålbor g 
på Jyllliand 1902- 03 och en annan, tillsammans m ed Teisse
rcnce dc Bort, vid Kiruna 1907-09. Han har härigenom mäk
tigt bidragit till den kännedom om lufthavets rörelseförhål
Janden, som utgör förutsättningen för den Jufttfart, vars upp
komst och snabba utveckling han hade tillfredsstäHelsen un
der sina senaste levnadsår få b evittna och följa . 
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Hans viktigaste rent vetenskapliga arbete är väl det tiW
samm ans med de Bort utgivna »Les bases de Ja meteorologie 
d)'uamique» . Av mera populära skrifter av hans hand mär
kas 'h ans avhandlingaT om »ÅskvädJ·en i Sv.eri·gc», »Om väder
leksmärken, deras betydelse och ursprung», »Om nattfroster», 
»Väderlekens och årstidens inflytande på människan», »La nd
skap smålningar granskade från naturvetenskaplig stånd
punkt» m. fl., vilkas titlar vittna om vidden av hans intr.essen. 

I vi lken grad •han framträdde som medelpunkt bland nor
dt ka natur.forskare hade man i Göteborg Tikt titllfällc iaktta·ga 
vid den för några år sedan därstädes hållna nordiska geofysi
lu r-kongr essen, vid vill< en blickarna i alldeles särskild grad 
samlade sig kring den vördnadsibjudandc åldringen med dc 
vi ta Iockarne och den ungdoms<friska glansen i ögat. 

I ai}Ja tider sl<all H ugo Hildebrand Hildebrandssons namn 
int aga en plats på .ett av dc mest ,lysande bladen i den svenska 
11.1t ur.forskningen s h ä v der. 

Gustaf Richard Starck. 

De av oss, som den 9 a ugusti i år samlades ombord på 
l'lot tans faTtyg för att börja .en av de senaste årens största 
SJokrigsövningar, minnas nog huru ett budskap ingick, som 
fiir en stund kom det rastlösa arbetet att avstanna och sinnet 
alt stämmas i moll. Det var budskapet om Kommendör 
Sr a reks frånfälle. Djupt l< ände vi förlusten av en avhåHen 
k.unrat och vetskapen om att döden befriat honom från ett 
p lagsamt lidande kunde föga mildra sorgen. 

Gustaf Stm·ck föddes i Stockho1m den 2 april 1868. Efter 
gt•nomgången sjökrigsskola utnämndes han år 1890 till un
d,·nlöjtnant vid flottan såsom förste man inom sin årskurs. 
Hans första officerskår kom huvudsakligen att ägnas åt varvs
Ljii nst och i egenskap av föreståndare ,för Sjöinstrument- och 
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Sjöka rtef örråden först i Karlskrona och seelan i Stockhoh11 
kom han särskilt att ägna sitt intresse åt kompassväsendet, 
var.rför han även blev utsedd att i utlandet inhämta kännedom 
i detta fack och senare kallad att i Marin för valtningen biträda 
vid utredning av därlill hörande frågor. 

År 1893 utnämndes han tilllöjtnant och sju år senar e till 
kapten. 1902 invaldes han som arbetan de ledamot i Kungl. 
örllogsmannasällskapel. Sedan han år 1904 förflyttats till 
Stockholms sbation följde ett par års tjänstgöring som a dju
tant i Sjöförsvarsdeparlementels Kommandoexpedition. Re
dan 1905 JJörjacle Starck tjänst.göra i Flottans stab och från 
och med 1907 blev han uneler 12 års tid fast lmuten vid Ma
rinsta:ben, en •verksamhet, som han kom att ägna sitt största 
intr.esse oclh aldrig svikaThcle arbetslust. Efter ibefordran till 
kommendörkapten av 2. gr. år 1914 blev han förordnad tiH 
chef för 11arinstabens mobiliseringsavdelning och sedermera 
dess operationsavdelning. Befordran till l. graden sk edde 
1916. 

Under denna sin stabstjänst 'blev Starcks arhetskraft ta
gen i anspråk för många andra uppdrag. Sålunda fö r ordna
des han 1909 att uneler 6 år vara lärare i marinorganisations
Jära och sedermera strategi vid Sjökrigshögskolan, 1911-13 
tjänstgjorde han som marinattache vid Kungl. Maj :ts beskick· 
n'ing i St. Petersburg och 1914 Iförordnades han att inom Sjö
fö r svarsdepartementet biträda vid beredning av ärenden rö
rande sjöförsvarets ordnande, ett fö ror·dnande, som 1916 följ 
des av sekrderarskap i flotts tationskommitten vid dess seg
slitna och fruktlösa al'lJeten. 1919 föror-dnades han ti ll sekre
terare hos försvarsrevisionen och senare till ledamot av den 
s. k. marinberedningen för verkst·ällande av utredning i an
ledning av försvarsrevisionens arbeten . 

Under s in sjötjänstgöring har Starck fått trampa däcken 
på de flesta av sven·ska flottans varierande fartygstyper. Efter 
.att under aspirant- och kadettår en ha sliti t i »Norrk öpings», 
»Sagas» pch »Van adis» sladdar •följde under o1Iieerst iden den 
se'Clvan'liga tjänsten som kommenderad offi cer på kan onbåtar, 
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])r igga r, pansarbåtar, logements- och ån gfarlyg, omväxland e 
m ed långresor på korvetterna Balder, Freja och Saga. 1896 
såg h an sin .egen vimpel 1blåsa på torpcellbåten 67 och 1904 
])C-tecknet från torpedbåten 77. Därefter följde chefs-, divi 
sionschefs- ·och sekondskap på olika fartyg och förband sam t 
J 911 chefsskapet på pansm~båten Svea. Såsom chef på pan
sarbåten Thor år 1917- 18 ,blrev Starck utsedd att dellaga i 
fij ,·handlingarna om Ålandsöarnas utrymmande av dc ryska 
trupperna . År 1919 förordnades han till flaggli:.apten i Högste 
Jkfälhavarcns över Kustflottan stab och !blev året därpå ut
ni(mnd tilJ kommendör. Under denna tid fortsatte Starck 
sina om/fattande arbeten för ma•rinberedningen .och 1921 för
ord nadres han dessutom till ordförande för de sakkunnige, 
vilka tillkallats fö·r verkställande av utredning rörande minsk
ning av varvens kontorspersonal. År 1923 utnämndes han till 
chef för Sjökrigs1högskolan, i vilken befattning han kvarstod 
till s sjukdom fullständigt fängslade honom vid sjul<'bädd·en. 
Denna sjukdom, som från början antogs vara reumatisk värk 
i hö fter och ben utvecklades långsamt men obevddigt och 
,·isade sig så småningom vara något, som det fo-rdrades Starcks 
i iinigt sunda natur och oemotståndliga levnadsmod att ibära 

- tuberku los i höftleden. Tr-ots ohyggliga smärtor, vilka 
för långa tider tvingade honom till sängliggande, såg man ho
nom stödd på sin käpp in i det sista infinna sig på sin ai'bets
pla ts, med okuvlig vulja sökande övervinna plågorna för att 
ku nna gö.ra, vad han ansåg :för sin :plikt. Men det är icke 
minnet av den nedbrutne mannen, som lever kvar 1hos oss; 
dl'l är minnet av den a r betsamme och levnadsglade kamraten 
och förmannen, som i tjänsten visade oss vägen till pJ.ikt och 
u/om tjränstcn tiH oförarglig förströelse . 

.Starck ·efterlämnar i sitt första gifte med Inga Meister 
son en Nils, k ontorschef i Lindblads velocipedaffär samt dött
r arna 1Greta och B rita, den ,förra gift med praktiserande :läka
l' t'n Dalsjö i Stockholm. I sitt andra gifte var han förenad 
lllcd Lull Forslbeck, som uppoffrande och tål·igt stod honom 
h i i .de sista årens liclanelen och svårigheter. 
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Wilhelm Rudolf Edlind. 

En märkesman inom svensk sjöfart och framföra llt dess 

bärgningsväsen var Sällskapets Korl"esponderande Ledam ot 
f. d. verkställande direktören i Bärgnings- och Dykeriaktie~ 
bolaget Neptun, Sjökapten \Vilhelm Rudolf Edlind. 

Född i Gamleby i Småland år 1849 började E. sin sjö
mannabana vid 15 års ålder och prövade under ett tiotal år 
sjömannens yrke på olika hav. Härunder grundlades den 
praktiska kännedom om yrket, som skulle bliva av så stor 
bclydel'sc för Edlinds viktigaste livsgärning. Efter återkom

s ten till hemlandet inskrev sig E. som elev vid Stockholnis 
navigationss~<ala och avlade därstädes år 1874 l :a klass sjö
kaptens- och ångbåtsbefälhaYareexamcn. Efter att ännu ett 
par år hava ä.gnat sig åt prakNsk tjänstgöring, inträdde E. i 
Ncptun!bolagets tjänst såsom 1. styrman å bärgningsångaren 

»Poseidon» och avancerade <efter kort tid till befälhavare. 
Såsom sådan förde han efter varandra bärgningsångarna 
>> Hero», »Neptun » och »Hermes» samt »Belos», vilket sist
nämnda fartygs hyggande han dessförinnan överva·kat. År 
1887 tillträdde han befattningen som reseinspe·ktör hos bola
get och utövade denna befattning tiH år 1912 med endast 
några års avbrott, varunder han övervakade byggandet av och 
sedermera tjänstgjorde som befälhavare å den nya bärgni ngs
ångaren »Hennes». Redan år 1893 hade Kapten Edlind in
trätt i bolagets styrelse och 1912 blev han dess verkställande 
direktör, vilken post han bestridde till år 1923, då han drog 
sig tillbaka från den aktiva tjänsten. Han kvarstod dock som 
slyrelsemedlem ända till sin död, den 7 september i å r. 

Under sin 48-åriga verksamhet i Neptunbolagets tj-änst 

har E. såsom ledar e dirigerat ett stort ant,a'l ·bärgningsa·rheten, 
av vi lka de mäTldigaste torde vara bärgningarna av monito
ren »Tordön» i Söderköpings skärgård 1883, engels'ka pan
sanfartyget »Rowe» utanför Ferrol i Spani en vintern 1892- 93, 
finska ångaren »Bore >> vintern 1900-01, eng.elsk a undervat
tensbåten »A. l » utanför Naibb lightship i Engelska kanalen 
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år 19 04 samt pansaribåten »Tappertheten» utanför Sandhamn 
d " li den för världskrigets början 1914. 

Av dessa arbeten torde bärgningen ay engeiska pansar
fartyget »Rowe » vara det märkligaste. Fartyget, som till
h örde den s . k. »Admiral» -klassen om 10,300 tons deplace
mcnt, ha~e vid ingåendet till P.errol grundstött på ett klipp. 
r ev, v.all'vrd bottnen revs upp på e tt stycke av 8 m. längd och 
2 m. bredd, samt stannat i 20 ° slags,ida med klippspetsar in
t r'ingande genom båda bottnarna. Fara förefanns dessutom 
att. fa rtyget av storm och tidvatten i Iförening kunde glida av 
g1 nndet ·och sjunka på djupt vatten. I bärgningen deltocro 
hiir.gningsångarna »Eol », »Belos» och »Hennes». Sedan a1~
munition och kol lossats påbörjades ·bortsprängningen av dc 
ldippstycken , som hindrade läckornas tätande. Spränghålen 

borrades dels för h a nd, dels med elektricitet och komprimerad 
lu ft , och dynamitpatronerna bringades m edelst elektricitet t1ill 
explosion. Största faran härvid var att fartyget ytterligare 
skadades. Sedan man sålunda kommit åt läckorna, påbörja
des tätningsanbetena, varefter fartyget kunde länspumpas. 
Allteftersom fartyget .genom länspumpningen reste sig inför
des stora Jdlar under fartygsbotten för att :hindra en för nyad 

h ä ngning, när länspumpningen för läckornas f ull ständicra 
liitancle måste st oppas. Slutlig·cn efter 5 månaders arbc~e 
kunde fa rtyget losstagas och inbogseras till Ferrol för dock
lli ng. 

.. Genom sina bärgningsarbeten !har Edlind skafial sig ett 
urat ooh aktat namn och drivit fram sitt •bo'la<'"' till ett av 

" b 

\'a rldens :förnämsta på ·området. Men även inom andra om-
raden har ihans stora arbetsförmåga tagits i anspråk. Så
lunda har han bl. a . varit .ledamot i styr elsen för Angfartygs

hcfä lhavaresäUskapet, ledamot av Carnegiestiftelsen samt ord
fi) rande i Sjökaptens-Societeten i Stock:holm. 

Han sörjes närmast av maka, född Hassellund. 
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Carl Richson. * ) 

Marindirekt•ören Carl Richson slutade sina levnadsdaga1-

den 12 oktober 1925, när 68 år ,gammal. Tolv dagar före sin 
bortgång arbetade 'han ä nnu vid sitt ritbord med avslutandel 
av beräkningarna för undervattensbåten Draken, m.en måste 
då, fö.r att söka övervinna en inibrytande sjukdom, unna s.ig 
en, som han själv trodde, kort vi'la. Vilan blev dock ej kor t, 
såsom han beräknat - det blev dödens långa vila. 

Carl Richson föddes i Helgelsta socken i Södermanland 
den 3 januari 1857. De tekniska studierna bedrevos vid f. d. 
Slöjdskolan i Stockholm under åren 1872 till 1877 .samt kom
pletterades genom självstudier och deltagande i specialkurser 
vid Tekniska Högskolan. Redan 1875, a l'ltså under stud[e
tiden, tog han anstäl lning vid Atlas Mekaniska Verkstad och 
erhöll där som elev en allsidig och grundlig praktisk utbild
ni:ng. Efter studiernas avslutande kvarstannade han vid Atlas 
verkstäder i Stockholm, där .han som ritare och konstruktör 
deltog i en mångfald olika arbeten inom 1ingenjörsfacket -
bland annat i byggandet av Vasabron. Ar 1883 flyttade han 
til.l samma holags varv i Gävle och fick under dc följande fyr a 
åren tillfälle att ägna s1g åt det fack, som skulle bli hans 
verl<:samhetsfält •för livet, nämligen skeppSibyggeriet. Varvet 
i Gävle nedlades 1887, och Richson emigrerade då hl'l de t 
slom framtidslandet i väster. 

I No år arbetade han därute - första året hos tvenne pri
vatfirmor, sedan - med ett års avbrott - vid örlogsvarvet i 
New York, där han snablbt avancerade från ritare till kon
struldör och ritkontorschef. Richson förskaffade sig i Förenta 
staterna ett utomordentligt aktat namn inom skeppshyg.g
nadskretsar, både som männisl<a och som konstruktör. Hjälp
sam, enkel och an språkslös till sitt väs en, ·f6rvärvade h an sig 
därute vänner för livet, såväl bland landsmän som blatnd de 
infödda amerikanarna, och ända til'l sin död mottog han då 
och då brev .eHer tidningsurklipp från minnesgoda vänner. 

'•') .i\1innesteckningen är författad :w l edamoten Zetterström. 
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Sommaren 1897 återvände Rieihson till Sverige och blev 
då 1 :e k onstruktör vid flottans varvs rit·kontor i Kar.Jskrona. 
Tw ar därefter anställdes han vid Kungl. Marinförvaltningen 
och a ntogs vid dåvarande Mariningenjörstaten i januari 1900 
m·ecl tjänstgörin g i marinförvaltningens ingenjöravdelning. 
Inom sistnämnda avdelning verkade Richson uneler hela åter
storlen av sitt liv, alHså 26 år, och medhann under denna 
långa tid att utföra ett arbete, som väl kan sägas vara för 
vårtJoand av aUra största värde. D en stora fond av erfarenhet, 
han i Amerika Iförvärvat beträffande konstruktioner av krigs
fartyg kom väl til.l pass för vår flotta vid planerandet av bland 
an nat Äran-klassens pansar·båtar, Oscar II och Fylgia, och då
varande chefen för ingenjörayde'lningen torde högt skattat för
månen a tt vid sin sida ha en man, på vars kalkyler, för.slag 
och r åd han oinskränkt kunde för1ita sig. I det stora kom
mittcarrbete, som föregick tillkomsten av Sverige-fartygen, an
litades Richson som sakkunnig, och här nedlade ihan ett be
tydande arbete. Genom att systematiskt utlägga de för en 
pansarbåtskonstruktion grundläg.gande data, blev ihan i stånd 
att på kort tid framlägga e tt stort antal aUernat~va förs.lag, 
mot svarande de från så många håll ;framkomna önskemålen, 
h ur en för våra förhålland en lämpad rpansarbåt s·kulle vara 
beskaffad. 

När frågan ·Om anskafTning av undervallensbåtar b'lev ak
tuell inom vår f•lotta, utsändes Richson år 1900 till För·enta 
Sta terna .för att där stuelera hithörande frågor. Efter hem
komst en utarbetade han ritnin•garna till vår första undervat
tensbåt Haj en. Svårigheterna vid ,J ösandet av ett dylikt pro
blem voro både många och komplice rade - det gällde nya 
h all fasthets- och s tabilitetsproblem, viktkompensering för för
bruk ad brännolja och utskjutna torpeder, pl·acering av roder, 
anor dning för rhå'llande av båten i jämvUdsläge under vattnet 
111. m . - men arlla löstes av Richson på ett i allo lyck.ligt och 
betryggande sätt. U...J:Jåtsvapnets snabba utveckling krävd e 
snart helt sin nmn, och Richsons krafter ägnades allt mera 
li teslutand e åt denna gren av försvaret. Samtidigt med att 
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större undervattenslbåtar av utländsk konstruktion tillfördes 
flottan, :byggdes efter Richsons plenar ett Hertal båtar, repre
senterande en utveck'ling av »Hajen». Undervattensbåtarna 
n :r 2, 3, 4, Laxen och Gäddan, Braxen och Abborren san1t 
Delfinen äro alla ännu i tj änst och bära vittnesbörd om hans 
förmåga att skapa s j övärdiga och .goda båtar. 

Hichsons ~nsats vitcl tillkomsben ·av våra nyaste undervat
tensbåtar saJmt vid handläggandel a.v frågor rörande vårt mo
därna u-<båtsvapen äro a1llt för väl kända för att här behöva 
klarläggas. Det må endast framhållas hur han vid konstruk
tionen av »Valen» lyckades få fram en minutläggande u-båts
typ med :bibehållande, i stort s·ett, av iBävernbåtarnas militära 
och tekniska eg.enskaper. Då det gä'llde vägandet för och 
emot beträfl'm1de nya u-båtskonstruktioner, införandet av nya 
detaljer m. m. och överhuvudtaget i allt sitt arbete leddes Rich
son av .en eftoer lång livs·erfar.enhet vunnen strävan att söka 
nå en varsam och kontinuerlig utvecl<'ling av '!'edan prövade 
och som .goda erkända konstruktoner. Sedan han genomtänkt 
en s·ak och kommit till viss åsikt härom, fasthöll han härvid 
.och arbetade konsekvent i den riktning hans pliktkänsla och 
t ekniska samvete J:>jöd honom. Det är säkert mycket tack 
vare dessa Richsons •egenskaper som vårt u-båtsvapen nu äger 
en effektiv ooh pålitlig materiel. 

I arbetet fann Richson sin .största tillfredsstatlelse, och 
sällarll unnade han sig någon vila . Men när han kände sig 
omgiven av goda vä nner trivdes han väl, och då kunde hans 
i gru nden hjärtevarma och av rinre godhet prä@lade väsen 
bryta fram och taga sig uttryck i några vänliga ord eller en 
gemytl ig klapp på .axeln. 

Säkert ansåg Richson själv, då han kort .fö;re sin död måste 
avbryta sitt arbete, att han ej hunnit med vad han borde. 
Men vi, som nu överblicka hans li·vsverk, f inna det väl av
slutat och kunna e j annat än tänka, att vilan kom efteT en 
1ång oc·h väl använd arbetsdag. 

Vid tanJ,en på Carl Richsons bortgång stå för minnet de 
vackra ord·en : 
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»Li:fe's work well done, 
Life's race v;nell run, 
Lrif.e's crown weU won
Then comes rest. » 

Oscar Nordquist. * ) 

Med Nordqvi·st har kulturar,betet i Sverige och Finland 
forl orat .en av sina mäPkesmän. Hans livsgärning tillhörde 
Jiskerierna . För dem gjorde han vetenskapliga utredningar, 
igångsatte fiskodlingar, utarhetade •lagförslag samt organise
rade föreningar för fiskeriernas bättre ordnande lbåde i Sve
rige och Finland. För dessa arbeben importerade han natur
ligt vis mycket från ut'landet av vad som där redan var utTönt. 
Han studerade lång tid zoologi vid flera tyska universitet, och 
pf ter a'vslubade examensstudier gjorde han upprepade resor i 
T)nskland och Amerika. •Grunden va·r redan lagd under Vega
resan, då N. deltog i de omfattande ha~sun.dersökningarna . 
Samtidigt !hade Otto Piettersson i Sverige påbörjat sina ännu 
fortgående, numem i stort forts·atta internationella havsun
dersökningar. N :s intrressen och anbeten inföllo alltså i ett 
skede, då en vittgå·ende rörels·e i samma riktning ,gjorde sig 
gäUande . 

Vid 30 års ålder blev N. inspektör för fiskerierna i Fin
land, senare från 1905 fiskeriintendent i södra Sverige m ed 
bostad i Lund samt slutligen 1913 byråchef för lfisk·eriärenden 
i Lantbruksstyrelsen i Stod"holm. I Finland deltog han vä
sen tligt i stiftandet av därvarande fiskeriför•ening och i grun
dan del av .försöksstationen Evois, i Sverige likaledes vid stif
tandet a lV Södra Sveriges fiskeriförening och upprättandet 
.ttv försöksst•ationen vid Areboda. Härmed är N: s pr.1ktiska 
Ye rksamhet antydd, han studerade, ordnade, organiserade 

·:·>) Minnesteckningen är författad rw korresponderande !P.damoten 
l~. Almqvis t. 

Ti ds krif t i Sjöri.isendet. 45 
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samt verkade för upplysning, 16 år i Finland och 20 år i. 
Sverige. 

Hans in tr·esse .för {iskeri.erna var utan tvivel stort, 111ren 
jag antar att den vetenskapliga forskning·en ~ grunden låg h o
nom mest ·om hjärtat. De praktiska göromålen togo säker
J.igen den mesta arbetskraften. Han måste uppskjuta till pen
sionsåldern utgivandet av en hel de'l av sina iakttagelser. Det 
blev för honom mycket tungt att innan ledigheten kom känna 
sig ur stånd tiH vidare rarheten. En o.botlig sjukdom h ade 
nämli:gen infunnit sig, som .snart gjord e sJu t på al>Ja förhopp
ningar om fortsatt forskning. 

Oskar Nordquist föddes 1858. Fadern var professor vid 
Helsingfors universtitet, modern hade både tyskt och rys'ld in
slag. Efter utbildning vid Fredrikshamns kadettcorps anställ
des han vid ett ryskt gardesreg.emente. Såsom nybliven offi
cer tjänstgjorde han under Vegafärden som tolk och zoolog. 
När Finland fick egen arme överrflyttades han till denna och 
kommenderades därefter som adjutant hos· finska gener algu
v.ernören. Nu fick han tillfäl~e att .fortsätta sill'a stu dier vid 
Helsingfors univ.ersitet och blev där promoverad till fil osofie 
doktor. År 1889 entledigades han från militären och över·gick 
hd t tiH fiskerinäringen. För N: s naturell var detta helt sä
kert ett stort framsteg. Det mi'litära måste ha legat bra litet 
rfÖr honom. Att kommendera var ej hans styrka, härutinnan 
liknade han A. E. Nordenskiöld och så många andra forskar e
naturer. Forskare rha sällan eltler aldrig kunnat uppt räda 
som 'hövdingar. 

N. var en ä lskvärd, vek och godhjärtad person, trofast och 
oegennyttig, utan allt svek. I ·eg.ennyttiga karteller passade 
han alldeles icke. I överensstämmelse med sitt ryska inslag 
kunde han rörande uppfattningen av vissa förhållanden gå ti'Jl 
övrerdrifter åtminstone för tirlllfällret. När det gällde visad e 
han sig alitid 'Pålitlig och stod fast vid sin övertygelse. Så 
stod han i 'bräschen, då finska samhället påfrestades så starid 
1905. Han .Jämnade landet 'hellre än att ge efter, oaktat far or 
och svårigheter hotade. Dess·a övcrvunnos. Särski'lt vid den-
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na kris hade rhan oändligt mycket ·att tacka sin trofasta maka, 
dot ter till landshövdingen, friherre von AHthan. Hustruns 
yarma hjärta, stora duglighet, fasta karaktär och intelrligens 
böjde hela hans tillvaro. Under !Finlands svåra tid var deras 
]J us en samlingsplats för en mängd finnar, som uppehöllo sig 
i Sverige. 

I sällskap var N. synnerligen angenäm, 1ivlig, rgJ.ad, intel
Iigcn t, intresserad för alrlt. När han sett eller errfarit något 
nytt a v värde, var det :honom städse ett stort nöje att meddela 
det å l andra. Unga förmågor sökte han alltid att dmga fram 
ul an tanke på egen :förde·!. Saken va:r rför honom rhutvudsaken, 
icke personen och parti.et. 

N. kan :karaktäriseras därmed att 'han var en sökande 
m~inniska. Han gick ständigt framåt, sökte aU rkomma längre 
oc'h li:i. ngr·e. Han kunde därför ej instänga si,g och bli färdig. 
Att h an icke hann avsluta påbörjade forskningar, va.r ingen 
li lHälli.ghet. tHur länge h an än fått behåJrla arbetskraften, 
hade han säk·erligen alltid haft nya tankar och uppslag att 
bear beta. 

Med hjälp av ·en specialist, som står Oskar Nordquist 
n~[ra , är jag i tillfäHe att lämna följande översikt över dennes 
verksamhet som forskare och prakt.iker. 

Nordqui s ts zoologiska studier i ·Fin•land .efter Vega expe
ditionen infö.Jlo just vid den tidpunkten, då professorn J. A. 
Palmen ledde genombrottet från den bes]{Jrivande, systema
tiska forskningen til'l nyare tidens ,evolut·ionistis·ka och bio
logiska synpunkLer. På den tiden var den lägre vattenfaunan 
i Fin land ytterst hristfi:i.lligt känd. N. ägnade senare delen 
av 1880-talet åt ,att utforska djurlivet i Finlands sjöar och i 
norra Östersjön. Det gällde att fastställa, huru denna fauna 
var sammansatl, o~h alldeles särskilt de olika arterna s ur
sp rung. 

I Sveri"ge hade Sven Loven långt tidigare funnit ishavs
relik ter i flera svenska sjöar och A. J. Malmgr.en hade också 
Påträ fl'at sådana i finska sjöar. Dessa rfrågor om den r elikta 
i shavs~au!1'an och överhuvud om sötvattensfaunans härkomst 
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och de fö-rändringar, som olika arter undergått efter isole
ringen, intresserade N. under lång tid. 1903 utkom: »Some 
ibiological Teas10ns for the present distribution of freshwater
fishes in Finland» . 

. På senare åren ha N: s forskningar huvudsakligen gällt 
ål'en och laxen, des·sas raser och vandringar. 

Angäende de två ålraserna med bred och med smal nos 
kom N. till det resultat, att dessa icke utgjorde ärftligt skilda 
raser. Vidare sökte N. utröna, på vilket utvecklingsstadium 
ålen inkommer i Östersjön, samt upptäcka de f.aktorer, som 
reglem denna invandring och dess fortsättning i Östersjön 
och uppåt sötvattnen, ävensom tiden för dessa va ndringar. 
1906 utgav N. ett ai'bete över laxens uppstigande i !Finlands 
och norra Sver~ges ä·lvar. .Senare kunde han bygga på ett 
betydligt stör.re maLerial, även från andra länder, och sökte 
uppvisa, att de olika älvarue ha sina olika laxraseT, s•om med 
hänsyn till uppstigningstiden anpassat sig efter de olika för
hål'landena i dessa ålvar. 

IDå N. började som fiskeritjänsteman, var allmänhetens 
okunnighet på området mycket stor; 'han ansåg därför som 
en huvuduppgi-ft att öka och efter hand sprida kunskaper. 
N. tog därför genast initi·ativ till inrättandet av en försö ks
station för sötv·attensfiske och grundandel av Fiskeriför·e
ningen i Finland. 

1906 tog ihan samma initiativ Wl bildandet av Södra Sve
riges Fiskeriförening, som :främst skulle under1Jålla en för
S•Öksstation med hi•ologiskt laboratorium i Aneboda samt ra
tionellt ordna fisket i ett ·antal arrenderade sjöar. 1908 inrät
tades också en fiskeriskola . En av uppgifterna för försöks
sLationen var att närmare utröna betinge'lserna för en lönande 
damm'hushållning hos oss. I Tyskland hade N. studerat det 
mod.erna insjöfiskets grunder. Dess·as tillämphlighet på sven
ska förhå•llanden blevo nu prövade i de försökssjöar, som 
fiskeriföreningen arrenderat. 

Ett stort hinder för insjöEskets rationella ordnande var 
fiskerirä ttens splittring på så många händer, detba även i små 
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sjöar. N . arbetade därför på ny lagstiftning, som skulle möj-

1·1,, öra en mera ·enhetlig och planmässig skötsel av fis·k et i 
tF" 

enhet'liga fiskvatten. Detta resulterade i lagen om gemensam-
1]1c[s.fi ske. 191'6 höll iN. ett för.edm.g i Lantbruks•akad emien om 
ynllcn dragens överby.ggande. och fiskeriintressets tillvarata
gande därvid. 

I ett 1918 utgivet m-bete »Våra sjöars fiskav kastning » 

försök te N. att med stöd av befintlig statistik klargöra de f·ak
Lorc r som bestämma fiskeriproduktion·ens stor<lek i insjöar. 
Sc•Wre framhålles, att våra stora sjöars fis·kbesättning är 

m:cket för svag för att den skulle kunna tillgodogöm sig de 
slnra mängder fiskföda, sjöarne producera, och a tt en i s tor 
ska la driven <fiskodling, mest sik, i Schweiz och Amerika givit 
u tom ordentliga r ·esultat. N. för.eslog fiskodling i stor ska1a i 

\ 'ii n ern, Vättern och Mälaren. Sådan ·odling i stort av sik, 

laxöring och J"öding har i Vättern börjat utföras och lär 'redan 
ha givif resultat. 

Mycket syssels·atte sig N. m ed frågan om •laxstammens 
ökning ,genom omfattande laxodlingar, däTVid ynglet uppfö
des i dammar intill dess det vandrar ut i havet. För att ut
l' ( na de lämpligaste m etod erna 1för laxens uppfödande i dam 
mar ·arrenderade Lantbruksstyrelsen fiskodlin gsanstalten vid 
I\ii la rne i Jämtland. 

Vid sitt avskedstagande framhöll N. som en stor missräk
ning att han ej lyckats få till stånd en central undersöknings
ansta'lt f.ör fiskbiologisk forskning. Däremot hann 'han full

hor da sitt verk »Sötvattensfiske och fiskodling », vilket utko[l)1 
l \1 22. Här har Oskar Nordquist efterlämnat ett varaktigt 
ll • inn esmärke över sin verksamhet. 



- 670-

Meddelande från främmande mariner. 
l\ Iedclcl ~Hle ft·i'tn Mat'imtaiJens lttl·ikesanlelning. 

(OLtoher och mwernbet" Hl25.) 

England. 

Den nya luyssm ·en »Erncrald» Lommer att i biit·-_j,ul av nm·embet· 
Jö1 C'laga sina llt·oy!uJer. IIon Lommer sedermet-a aLt a1.ses [öt· tj:i.nst å 
()_,j inr1isLa stat ionen j sti'Lilet för kryssaren »Cai ~ --o» . 

(~antl ancl Military Hecur·d 14 oU. 1925.) 

Ofiicet are tillhöt·ancle flottan och »Ho_ynl l\-Lu·iucs», som iiro 
all~1ch6nule Yid »Hoyal Ait· Fone» lö1· t,jiinst vid »the Fl eet Air J\ml». 

slwlc: ~~- v>insh·a cH"men h>it·a ett tec-ken, lws låcn-cl e av ett anL,ne mecl 
k i l l i ng i s il vcJ-bL·odeJ"l, omgi vet a1· e n lage1·kram;, ii venleeles bwderacl i 
s il. vCJ', sn,mt cliinmdet· ett ptu· alhalt·ossYingar i guldbt·oclcL·i. OII' icerarc, 
tiJlllöramlc »ltoya l Ait· Fm c-e», som tjänstgö1·a vid »the Fleet i\it· Ar n1». 
bii1a ett emblctn, he.c; t(tencle a1· ett ]ilet anl;rrre mocl kiitling i siherbro
clel"i, omgi1•et av en l agct·l;r ·ans i guld. 

(A1·m_r, Kav y and .Ai1 Fo1 r·c Cazdlc 10 old. 192.).) 

Amiralitetet har lJeo;lutat att alla 11-11~rtu1 ' a\· »T\.»-kl asscn med 
undantag a1· »T\. 26» s kola Jledskl"Otas. I l:a 11-h<Lbflotliljcn slwla i. 

slället »E 2Ci» och J'y1 a lJätat· av »L»-lda.sscn in gii. 
U-båim·na »II 2l» oclt »C~ 4» skola fwfÖ I<~ S f1-i1n fiiL·lcc:J;Lringen 

iive1· aUiva J'a Ll yg Olh utb_juclas till iör<iljning. 
J\ryssa tcn »Calliope» sliali ulg~r ue 2:a kt-ys,tu·cs kncleln oe; l1 föt ·

bggas i J·csc1·v olh en c11" Atlantflottans ,jagn1 flotlilj c t· o;lmll 11tg/r ur 
clenna styr-lm och LiLtlExles Jödiiggas .i H'serT. 

Amint.litetet Juu elen tl: e oktober u tEi1daL e n mclcr- enligt vilhen 
följande :inclJ-ingar ,o; lwla Y icHagas bett:iHanclc el e ol ika floltm n as sa m
mansättning m. m. 
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»IL on Du}; e»-klassens fartyg skola rörses med rccluceracle llesiitt
n i ng, 11- uclr unclet· högste bcLillurmr-ens över A tlan tnottan ÖYCl·hef:il 
tj ;i n,;lgiiJ·a so m ö1·niugsfartyg i ör skeppsgossnr. . .. 

' l'ill följcl hiimv skall följande föreleJning av sl agsliel_)pen t tllam-

Jl il ' f t·<tn v2u··en 1926: · 
FJ·[ul ALlanlJloLlmr överflyttas till Mcclelhaysfloltan »llesolut.ion » 

oc l1 » 11oynl Oak». 
F1·;\n Mcclclhavsflollan till AtlantfJoLlan: »Iron Duke», »Mm-l

]Jo1-ougl1», »Empetor of Incl.ic1» och »Benbow». 
Dc L1 c slag~ kcppscskaclt·rrrnas sammansiitLn i ng hl i t' dii1-eftCl· föl

,jandc : 
Fö1·sta slagskeppscslmclct·n, ]\[ed el il aYsilol La n: »Queen E lizaheLh», 

»1-:n ·hanl», »Malaya», »Valiant», »Resolution» oclt »Royal Oab>. (»Va
l i<l'lt » J;o Lnm e t· att avlösas av »W'arsp.ite»). 

J\ mll·n slagsl;eppsesliaclern,, A tlantl"lottan: »Revenge», »Flamilles» 
, ,el\ Hoyal »Somet·e ign». 

Treclje sl agskeppseskaclern, Atla ntl'lottan: »TL·on Dnkc», »Mm-l
)Hli"Olif(ll», »Ernpe1·01 · of Iml.ia» och »Benbmv». 

T anledning av dessa omflyttningar göt· the Mot'ning Post föt· den 
5 no1·ember följande rel'lel;tioner-: 

Hesnltatet iit· en tillfällig minslin i ng av rrntalet slagsll:epp i Medel
ll,n; flottan f6tn ät tn till sex fartyg. lVIen clet i1r ic.ke osannolikt att cletta 
lwteclmar föt sta steget till en fodsättning av lien födlytttning av lm
YucUlottan, som p~tböt-jacles elit »Qucen Elisabetlt»-klassen sämlcs till 
l\ k delhavet för att ersälta »E.ing Georg V»-klassen. De tv~t I~u- Lygens 

a\ »R.oyal SouYeJ ·e ign»-ldasscn, »He.solutioll» och »Hoyal Oali» föt·flyLl
nin g torclc vm·a att belt·akla som ett förebliCl till att l1ela denna Jdaso; 
l;rlln meJ· att förläggac; ti ll l\Ieclclha\·et. 

Atlantl'lottan kommer att tillhilligt\· is öl\as t.ill sju slagsLepp Ir~LJ\ 

el'''' nuY:u·ancJe fyt·a , m en av clessa liommcr endast en division att Yal'ct 
ft tll t bemannad ocl1 lJestäende av fullt modct·na Iar·Lyg. 

HeduUioncn <W bes~iitniugarnn i\ »hon Dukc»-ldasscn betecknar 
r lt ytte d.igaJ·e steg i den clJ ·:Jslislia ekonomi s im pol.itik, som drabbat· 
fl () tian fö1· att anslmfl'a medel t.ill att bygga n yn fm·tyg. 

Dä »vVm spite» aYlöseJ· »Valiant» lmmTneJ· rlen att V:l.Ht fiirseclcl 
li tccl »lJ ulgcs» och vm-t och ett av hennes sysLerfartyg skall :i tllr ocl1 
<•l el ni ng fö1·.:;es med s~tclana. 

Man p~ts t ~tt· att dc nya slags kcppen »'\elson» och »Hoclney» ide 
li 1nnma att förs<?s mccl tortwdbestyc kning. Mecl anledning llät-a\· fiil·e
l;ommC1· en m ·til'cl i the i'\aval and. iVE Li tary Hccm·cl för , den 21 oldo1Je1·. 
\' ;u -ut i fl-ägan om att fö t·se »cap.ital sltips» med torpedbcstyc:liiling 
clJ y ftas. Ticlsk1·iften siiger: 
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»Hut· mycl;cn iilltt~o man ];an siitla LiJ.l tll'nna uppg i rt l; unna Vi 

a1·sal\nacl av varje officiell uppgift 1 öntmlc Lles·m radygs :t·itn i ng::u-' 
icke siig<1, men Y i sldtlle icl;e bl i 1 a fön•ttnadc, orn den Ybacl e sig v~w~ 
J il\ti g. DeL linm en slm· och ,;om Y i tHJ a llt me1 a växande uppfattning 
Iö1· .för a lL toqJeden i ck e alh iit· n;tgoL vapen fö1· e tt sl ags kepp. Fanns 
det viil ett e nclc1 t ilHiiJle undc1· hl'h1 l\1·iget vid Yilkct ett slagsl,epp mecl 
h a m giLng <tll l·iindc sin tOJO]Jcclbesln·l\Jling·' D;\ »Bhic:hc1·» till följd av 

a dillel'ielcl tvingaeks alt s loppa, l' 1l1öll elen n ~Ldestöten a1· en torped. 
l\Ien m a n lmn icke fö1·neka alt hon l;uncle llm·a bliYit siinkt med mtille
rielcl och denna händelse ];an vbsc1·ligen ej ~i iga.s be1·iittiga installat ion 
av tm·pedlube1 pii v;u ·jc »U1Jrilal sh ill ». 

Till följd av el e n taldiska naLJJJ·e n i dess upplJ ·iiclancle måste ett 
,;l ags kcpp, fods~itle1· ticlskJ·iftcn, alltid föt·bliva ett cle s r;b·a kanonernrr8 
Lwtyg. Vacl det :i c: l; e Lan itsl1tcl komnw mecl si nrr to J·nJ;nncJJleL~ lmn det 
näppeligen 11lföra mccl sina torpccle1. Dc.ss loJ·jK'tlbes ly c: kning r·cpresen
te1·a1·· ~L anclJ·a sicl a n en UIJilol'hin g <tl· ullj' lllln e oc:ll YikL, som kunde 
a 11v~incla s b~ittl·e Iöt· att öl\ a el ess k1 af l aH fylla s in uppgi f't oc: ll för·orsa
Lm· sa mnwnblanclning av olil\a pe1.-;onal. En l\1'.)' '-'SttJes toJ pedhestycl\
nin g ii1· en helt a nnan sak l\ij·s,.;al en l11ll ' 1111 l' l hi\.llit e n f;ld liLa stor 
so m d l'n s nabbas te jag;u·es oc l1 elen iit· llyggd för att utfö1·a l' n mängd 
nppgiftet·, vuumle1· dcnc;;umna golL toalc hmn a r;t Limpligt Lillfälle 
a tt utföra loqJccl cl· ing,tr. Id6n att utöka e tt slagslwpps anfrtll svapc n 
lla1· alclJ ·ig itLföl.jh av mLgot f(ip;Ök att Yiclga cles.-; lal\li ska uppgift. 
Vid JuLla nd i nlit Logo.s dc haditionclla m e locl<'J·mt a lltiii1· noga. God 

sl\.jutfö1·m iiga nculraliscJ ·adcs a v clali g a rnmun i lion och p~t el cia vs tån d, 
i'O lll alcl 1·ig UJH.IcJ·slcgo 15,000 yaHls, Liinklc ingen p;\ toqJecl e L·- d. v . s. 
i nom sl agsk CiliJscslmclnn·na. ToJ ·pecloHic:e 1·a1 ·nn oc l1 clera s folk fingo 

annat alt gön1. 

D e J·ccluktioner, so m a,· 'e kollO illi SI\a sLil lidtagils i e ngelslm 
rJ ottan, intm g~L av följande Lmt1t ÖlcJ·siU ö1·cr de o1·dct~ kiwm, som 

blirit tllninlaclc : 

, \u g. r:J : D epitfal tygen l'iir .jagm c in cl1·aga.s och »D ido», »IIccla» 

oc l1 »Woolwi cll» avse~ Iö1 f'ö1·siil.jning. 1\Iin skn ing m ed e n am intlsbc

Ltttni ng. 

,\u g. 1G: In ga jagm·c a1· »H»-ldnsscn fi'1 lCp;n-era~ tJbtn ;;ät-sldlcl 

Aug. 27: l\1·yssm ·na »Citatam», »DLLblin ». »Soulhampton» och 
»Boadi e:ea» s kola jiim tc y llc1ligtll e tl 'lt clep;otfartyg l'ii1· jagcu·c föJs~Ujas . 
l\Io lot·h~tb!Jascn i Haslm· n edEiggcs. 

Sept. 2: V;u1·cn i Ho.,yth oc:l; P l' mll1·ol\ L' s tiin gas Yicl budgetårels 

sl ut. 
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Sepl. 10: FloLliljlechtH'll »Kinnod » oc:h 17 .jag,n·e 11 1·.-;es Iöt· fiit

s>ll .iJ'in g. 
Se pt. 21: Ytlcdigm·c 1:i jaga 1~c av » lb-1\las:;cn slopa.s 192G. 

OU. 2: Mecldelas att avlön in gen Iöt y ng1·c oHicet1lJC oc:h ny ut
niiJJIIHla sitdana sl\ a ll minst as. 

Okt. 14: Yttcdi g;nc minsl\ning m ccl en plab l IlaggmansgJEtdeJJ. 
OJ\t. 27: 1\J.·yc;saJ·cn »Calliopc» och /:e jagadlott iJjcn utg;\J· lJJ· 

AlLtnl flotta n; u-bä Lm·na ;n· » 1\»-li l asscn slopas; ·1:; tcnclc1·s t ill s kol 
[a Jt\'ge n i hamn ar na slopas; »Special Hc.se J·Yl' of' Eng·enceJs» ;1\',.;l\af'fa .s 
oc lt »nhu -ins» sty1La min.s l;;t~. 

J"Jov. 5 : 'l'l:Cdjc .'ilagsLc ppsec;J\ .. lclct·Jl ;u·scs so m ö1· n i JJ g,;es kad er för 
sl\f'iljtsg'Ck'Sill med J.·cduc:cl·ftclc l)esältnlngnL 

("'u my, Nai'Y a ncl "\i1· Pm cc C:azctte H nov. 192 .).) 

Frankrike. 

Viceamit·al Dum c~nil, elen l'iiJ·ut\·at·andc ltög.stt hcfiilll::t\'at·en ö\·et· 
Mt'rl clJwvscskadem, lim.· tilllt·iitt elen nyint·ättaclc beLtUningen som 
Ct'lll'J·alinspcktöJ" iivcr sjöst1 id .-;ln·afteJ na i Medelhavet. lia n .Il u ei'LcJ·
il ·iil l.-; av viceamiuti Violette. 

Aven för l(analeskacleJ·n l1ru lliig..;t a lJeLilh<WaJ·e omhytb_, i dc:t 
a lt lwnte J·a mit~ ::tl Dodeut· c rted1-iilL.s nv J\ontcnHnil·a l ClnHIYin. 

(lVI::u· i n c H1mclsc:ha u, se p l. :1 92:J. Le Y;Kllt J O ol\ l. 192:i.) 

Den f1·anska m a lollll' \jlCJ·tL'll I-Ic n1i B c1n ay gö1· uli e n adil\cl i »l e 
t <J ·hb> för elen 10 oi\LohcJ· ett u ttn lamlc a ngåe nd e det stiindi gt Yiisanclc 
lt iiJI Jagct iL dc l'at·tyg.sldas.se J, som ic ke iit·u UJHi cdms lacle \.Y a.s hin glon
ri ;l d 1·agcLs bcg1·ii nsning;u. ILw s b i 1 e 1·: 

»Bcl l·:ilTanclc l'loUil ,jl ccl;u·e av »Tigte.s» tvp Jl1 Ctlgil·cl clt tonnngL' 
Jl ;J :?,WO tons a tt dc ]\unn a t-1 ll älla L'n 1'111 t av :JS, .S knop - som ut;w 

l1 il el lwmm e1 a ll övcJ·.slu·iclas v ill pL·ovl utcl·n;t - oc:h e11 beslye:l\ning 
<I l (j 13 c:m. Jm nonc1 , tv;'L 7'i mm. luitviin1.-;kanon e 1· och L vii ::;::; Ull . 

l J ip pcltoJ·pecllubct. Jag;u·na p i't 1 . .J 5::i ton s h11n1Ja gö1 a e 11 l'in·t av 3:3 
l\1 "Jl och fö1·a fym 13 cm. ];anoJJ CJ·, e n ltLfLviiuJ skanon oc:h t uv tri.lliJCl
lo: l<l'cltuhcr. Mellan clc hi't type 1·na Iö1 cfinne>< a lllsi't e n sl; i llna<l j 

ht 'l.1c: lmin g av endast h~t H c: m. lmnon et· och en lufLI·iL]·nskanon: 
·"l<,l·o la clelen av tonn agcskillnnclcn, nii1·11 1,000 ton.s, tagc~ i ans l:tl· itk l'ö1 · 
<I l l Yinna e n öln1ing i Lu L av 2,5 lmop. Om man l\11.11 fi.aga s ig, om 
Ll t'liJl ct fiiL~clel upp viigel d et jllol S, SOJll betalats cliilfÖJ·. 
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Man lmn f1·aml'ör allt ifcägas~i.ttn, fortsilttcr författmen, om lllan 
genom en sådan öl,ning av cli.mcnsi.oncrna icke förlorar ur sikte det 
verkl iga militi"ir-a ii.mlamiil, för vi lket man konstruerat dem . Redan 
uneler det senaste Jn· iget vi,saclc s ig jagm·c pi\ 800-1,000 tons sldi.ligen 
m edelmilttiga som :"t1·idsmeclel mot stora fm-tyg. De på 1,455 tons hava 
högre fal't , stöll"e cl_jupgåenclc och stön-e akt ionsradie, men de kunna 
sR nnoliht icke llilttl·e utfö1 ·a torpedanfall mot ett sl agskepp. Man har 
offrat clet för·niimsta skälet för typens tillkomst ell er j varje fall det 
första i kHmologi.-;k orclni ng för att utveckla andra egenskaper hos 
clcnsamma. Såclan var icke tankegi\ngen då de försla torpedbåtarna, 
clc pä 27 m. län gel lwmmo till; den fal,Lor, som man rälmade mest 
med ifl"åga om .dcn1s sil ·.id svii.rde var det ÖVClT'RSkaride :i anfallet. 
Uneler mö1 ·ka nällct· bo1dc cle kunna nä1·ma sig stora fientliga fartyg 
11tan alt bliYa ohscn·cr·adc ocll vid övningar i f1·edstjd visade det sig 
att detta vnt· möjligt. Seclerme1'a ön.slmdc man giva dem större fart, 
fl e1·n tm·pcdcr, gö1 a dem meJ·a hcboeliga samt g iva dem hittre sjö
C!-!:Cnslmper och fr-iLn 70 c\ 80 tons ökades deplacementet till 100, 250, 
LIOO, 600, J ,000 tons ocl1 liar nu n~1tt ,iinm1 mycket högre siJiror t ill 
förf~tn g fö1 o.synbm ·l1 etcn oc-h ma11Öve1·egen slmperna, vina hkviiJ äro av 
,å stor vikt. samt för nntal enheter,, som odsä iir en YitRl fråga. 
Framtiden Itu· vi'm om 11tvecklingen iir förclelal,tig el ler om iche ocks;\ 
hii.r en teg1·iinsning kunde vara önskviircl efter överenskommelse mellan 
de oli.ka nationc1 na. Betc·äffa nCi c u-båtar bygga vi ~1tminslone sädanrt 
av mye:Lct vii..'l:lnnde tonnage i enlighet m ed det defensiva eller offen
s i.va sy fte, fö1· Yilhet dc avses. Oc h kl·igseda1·enl1eten lnu· - vacl den 
olill1 äcldigt 'sakkunniga allm~inlwlen iin tiinke1· hii.r·om - icke varit 
till riicldigt om t attan el c, emecl:m elen framför Rllt hiin[ör sig till han
clelsförstöring, för att oliha iisi k ter i clettR ii.rnnc iclie ännu slmlle 
lmnna dislwte1·as uclc utmä1·.kta a rgument anföras ~L b~Lcla sidor. Det 
ii.r emelle1-t id sälic l-t att 11-h~Llar av mi'tttligt tonnage iiro mycket an
Yändhara och alt sitdana av slm·a dimensioner icke böra byggas p ii.. 
bekostnad aY antalet enhete1·, som iir s~L v iktigt, t1tom för viss>t noga 
lJe-;tämela ; iimlam~tl. Den lilla 11-l) ~ltcn hRn otvivelakt igt icl'e ästad
lwmma vacl 'llcn stonL han , men det finn s tilHiillen - och dessa iiro 
av dc l1ittills hiincht de flesta- cEt elen stora u-båte n icl'c lmn användas 
till JÖI"etag, som elen lilla med l ätthet kan utföra». 

A l' det ontn an fö1·cla cl1·ar Iiid'attarcn fö ljande slut~a lser: »För 
fm·lyg, Y ilLa,; förniim.-;ta uppgirt ii L~ sb icl mccl cleu1s likar, säsom slag
skepp oe:lt L1·yssare, Lir CL1 iikning av tonnaget, som m edför förbättrade 
milihic'a cgensLaper, fö1·s!:\cligt i"incla till elen yttersta g1:äns, som andra 
omständigheter u ls taka ; s~L cljTbar>t fartyg få icke byggas mi nclervjrdiga. 
Jl.fcn fÖL' s;\ clann fn1-lyg. vilkas tippgift ~ir att fö1·stör-a .fmtyg större ä n 
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dc _-;:jii ll·a , ii 'l' en s2tcla n utveckling icke tilh·i'tdlig, ty elen moiverl'm' 
dc1n i fyllamlct a\· sin tlppgift. 

Vi gö r·a oss emellelLicl inga illusioner .. anmiirker författm-en till 
sH. Till oe;li med det ologiska ökandet av tonnaget komm er att fort
siHln sil Elnge icl'c i.nte1·nalionella öveccnskommelscr hegdi.nsa detsammit 
ell e 1 ~ ,-;il Linge icko edarenheten klRrt och tydligt visat de mis~tag. som 
bcg;Llls. Och motm·tm·pcclbätnrna förvandlas till stönc oe;h större tor
petlbalar, vilkas s\·aghetcr 11JlpmunlJ·a konstruhlöt·erna till att simpa en 
a nna n. min(ll·c typ, som i sin tur kommer atL genomg;L sammn ul\·ecl(-
li ll'~-. (Le Yacl1t 10 oU. 1925.) 

J »Le Yae;llt» l"öt" den 3J oldobcr· finnes en över-silit ÖYer fl-anslia 
Jl "lta ns nyb_yggnnder aY Yilken det följande lir cll utdrRg. 

Seclan F1·ank1ike efter ett RV kriget fiircn·snkat uppehäll pil iltl<t 
itr· <tlC L-tlpptagit nybyggnaclsm·betet för flottm1 , hm·a fyra på , -a r-Rnclrn 
följa nde rn·ogram i;u·· för ~u: reglerat detsamma. 

Programmet nY den j8 april 1922 oml'aila1· hygganeJet av tre 
h_r,'m r·e p ~L 8,,500 tons, sex _jagm·c p ä 2,400 t ons, to lY ',jagare p ä 1,460 
t ons. sex u-lJålar a\· fö1sta Jdass på l ,J50 tons i ÖY. 1iigc och sex u-bi'ttar 
p ;; GOO tons samt omiincll"ing av det ol'ullbordaclc slagsl,cppet »Bcm n» 
till hangarfartyg. 

Prog1·ammet av den 30 jLmi. 1923 omfattade enelast byggandet a\· 
sn LL-bittat· a1· and1·a klas~ ((100 tons i öv. liige) oclc tre u-hiitm· a\' 
föt·sta klass (J ,l50 tons). 

Prog1 am me t av den 12 ap1·il H:J24 meclgav byggandet av t vii. 
k l_r.-;sare pä 10,000 tons, h ·å ll-båtat· av Iiit·sht ]\lass, stÖ ITC iln c"lc före
g;~t• nclc, oc:h sex jagare pä 1,495 tons. 

Sl ulli gen om[allar pHlgrammet :w den 13 juli 192:) en h1-yssarc 
!> <~ 10,000 ton s,, be j;tgm~-c (stön e) , f_y1:a jaga1c (minclt·e), sjtL u-bä.tar 
a1 l"ö 1-sta klass, h<L u-bätsm inuthiggm·c och ett transportfar-tyg för 
J1 1 g1·iiscnclct. 

Av 1922 i'u·s p1·og1·a m hyggas de hil liij·ssarna »Duguay-TitJuin» 
OL"IJ »Primaug11 el» p~L örlogsvar-,·cl j Brest ue;h elen tredje »Lamotle
P i:<-LJUC l» pit ödogsYatTet i Lorient. A1· p1·ogu1mmPLs öv1·iga fartyg 
hr,e>·ga.s L1·il jagat·c (>;töJ·Jc) i Lol"ient och clc i'.)TR övriga rtv clenna Jda~s 
]J ;; lll"iYnta Y;LIT; clc tolv mindt·e jagm·na lJyggaN på p1·i1'ata vm·v. Dc 
'<' u-lJiUarna a\' fö1·sta lda.ss byggas ~L öl"logsnHTen; dc sl'x 11-hiUa1·na 
i l\ a ncl1 R klass bygga;; il 1w.i \' a la Y m v. And1·ingcn a Y »Bcm -m>, ull'iirc..; 
' id Fm·gc.-; et Gliantiers de la: J\f6clitcnan6e. 

Della siotniimnda m bete h ar Yi.sat sig Ya1·a myCket Sl'i[nu·c oc-h 
l :g;L liingre tid icin he1·ii.Lnat vm·; till fö ljd hii1·ay lwnt im-tygets pi·ov
lll lt' l·. ;;om enligt planen boll lwYa iigt Jllm :i ar1 gusli. innevarande är, 
ll ]'i"kjutits till sa mm:t lid 192G. 
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EnLigt be1·äLn in g llOHlc alla fa1 tygen \·mit insal tcc i tj:-tnst Unele e 
ar 192:i, men åtskillig>\ anledni nga1 l1ava förm sakat en rlllm:in försen in g. 

»Duguav-TL·ouin » löpte av stapeln i Btest den H augLtsti 192Q 
>> Piilllaugue t»" (]('Il 21 maj 102-1 oc:h >> Lamotte-Pic:quet», som byggts u; 
Lon·cloda, elen 21 mm·s 192-±. r~lla tre fat·h·gen horde lwva p~LIJörj at 

;;ina provltn·e1· tlllci CL' sist lidn a ll Jll"il. l Ye1·kligl1cten :i1· >> Dugtmy-Twnin» 
tlet encla, .som ii L' Litcligt Iö1· cle f"ÖL·ho·eclandc p1 ovLLLL'e1·na. »PLimauguet» 

kommet· sannolikt alt lJÖJ·_j<1 sina liLHicr inslumlamle clcc:emher och 
» Lamotte-l'icquet» i slu let av jnLwm·i elll'l hö Lj an av fchL·ual"i 1926. 
13ctJ·äHancle de tre LL"J'Ss1u·na JöL·eliggeL· allisa en f"ö1·scning av i medeltal 
D mänacleJ ·, fiiJ·m·sa l;;lll l!mttll.c;al\li gc n lliiJ·av, all a1·bcbL· ilnin garm1 icke 

vad t Ei1 diga i bet·iiknacl L i el. 
Dc .-;ex: jagm·na (slö11e) lmva sjösHits mellan llcn 7 no1·cmber och 

den 27 oldobeJ· 192:3. De beJ·i1kmtclc liclcnH1 för llHldUL erna väx:l a 
mellan j;tmtm-i och april J.925 , men enelast »Jaguan> och »Tig t e» hava 
i scplcmlJC L· hötjat simt IiiL·beu~ clancl c JlJ·OI". De.-:sa llara utfallit synner
ligen lycldigt och »Tigt·e» hm· UJJpmdt en Lut av 3.).7 1\nop 11mler 
i1ttatimmm sp1·oY oc:h 88,7*) l;nop Y i el lm e:c1·ing. Av dessa _jagare torde 
cmcllcJticl dc IöLsL.L lmnna insättas i t.j:'insL 1'ö1·c;t i sl utet aY inslunclancle 
Yiu· oe:h dc siota i sltLtet <LV 1926. Fölseningen liJlpgm· allh~t till omLl-ing 

el l å l. 
Dc toh mineliC ,jagarna :11·o minst llka mvchct försena-clc. 
U-batm·na pä 1 .. 150 lons :-tuJ illCJil r:iH1iga. »Hequ in » sjösattes 

ClH:L·houL·gh elen 19 juli 192"1; »SoufJlcuL·» pil. samma plab; den 10 novcm
bel samma iu·: »IVfcu·souin » i B1·esL elen 27 lhlpå Iöljanclc clce:cmber-; 
»Daupllln» i Toulun elen 2-l ctJll·il 192!); ».\<ll·Yal» i CllCtbom·gh den 9 
s is tlidne maj. Enli<l'it »1\Io;·.sc» ittcr.st2n· att s.jiisiitta ocl1 ekLUt slmll slw 
den 16 no vem beJ· i nrievnranclc ;tr. Dc fem föJ·s ln a\· clcssa u-bat,n· l1a va 

bÖL-jat s in a ]JlOY t lll CJ·. »Hcq uin» oc:li »So uf'f'lctu·>> kunna anses J·ccla n vara 
i i_j~n.-;l. _ Dc ön·iga s lwla Y<lla Lirdiga dc fö1 s ta m~lllaclcum av är 1926 
och b>ilrtnw :-tr·o srtlcdcs föLsenade i med eltal minlite iin c Lt ;"tr. 

U-halm na piL 600 ton .-; lades alht pa sL1peln nnclct· samrna ''r. Do 
:i1·o ocJ'"'' f'Öl·scnaclc httvuclsaldigeLl l ill föl;jcl nv .snu·ighetcJ.· med cle nya 
motm·e1na. Den .som hli1· i'öJ·st LiHlig :i1 »S iL·0nc», som den 6 s istlidne 
augusti sjösatte.-: och nu i decembe1· s kall bö1·.ja .sina pw\"LU L· c1 · (v ilket 
bmdc hava sl,ett i maj). Dc sista av clessa fartyg bö1.ja sina provturer 

i a ugu sti 192G oc:il ins:illas i tjii.nst i slulet av sa mrn;t 'u·, ungefär 15 

111 ~umdc1· Iö1·sen a de. 
!\Ian kw salcclcs J·:iknct mecl en föL-sening av i medeltal eLt ä r fÖl' 

Lwtygen av J 922 2us pl og1·arn oe:h denna [ö L·.sening atCJTCI'lmr l1 elt na

tudigt i't fm·tygen t illh öJ amlc el c f"öljancle ii 1·cns p1 ogram. 

*) Slmll ant agl igen va1a :J(i,l. Ut1 ·. anl . a nm . 
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De t1··c u-hätm·na pi't J,l:iO tons, lilllliirancle 1928 års program. 
] 11 ~,:n .s i'L ödogsvatT, »Caimnn» i Chcd)mll·gll , »P lwque» i Bt·est ocl1 
>>1'-; pn dom> i Tou lon. »Plwqu c» lwmrne1· för.-:l att löpa av s tapeln, i 

11 ,.,c mhe L·, och Iörctm· s in n p1ol'lm·e1 en mänac1 efter sjösättnin gen; Cle11 
]>I'Ji ik nacle tiden för dc båda ön·igns p1·oytu1·CJ' iir llJH· il 1926 för »Espa
cl"n» oc:h juni. 1926 Jö1· »Caiman». Om dessa ticler ],unna lJ ällas iim 
J'n1 tygen icl;e fö1·,enaclc . 

De sex u -b i'ttm·na JJCt GOO tom; a1· 192:3 i\i·s prog1·am tm·clc alla 
lom ma alt sjiis>i.ltas i novem1Je1' ol'h cleccmbcr innevarande åe och honk 
1 ;n·n J:i1 ·cliga föt· JH·ol'l uH'l·na mellan lllili"S och november 1926. !\[en clct 

;~.·a tt bciat·a aU nere av clcm hli\"a fiiL·srnaclc, .o;om m<tn hoppas att dock 
t·'lclasl nägTa lll ~Ulaclet. 

l\:1·yss<u-na. Jl<L 10,000 lons <lY l 'J2-i iil s p1·0g1·am skola s jöc·ä t tas. 
»D usq ues nc» i B1·cst inslL Lncl amlc tit'Cl'lllhCl· oe:h »Tour-ville» i L01·ient i 
l>iit j<tll av 192(). De hö1·a böJja s ina p101lm·er den l april ' 1927. DeL :it· 
:in11u f'ör tidigt att döma om sit Jwmm e1· atu ske. Det i'\1· ocksit aY 
inl1·cssc att cdtit ll a .stöJ s La möjl iga e1 la L·cnl1et fl-itn p1·ovLm·enw med 
:-, .. 100 ton.-; l"·yss<u·c fii1 · alt t ilLimp J denna ä dessa klJBSat·c, som iiw en 
,:iL·clit ul\·ecldin g al" t1c fön·a. 

Samma dag (cit'll l aJlL·il 1927) IJeJ ·:1knas :-tvrn de tvä 11-biilarna 
"'. l'ii1 sta !dass >>Hcdoutable» och »\'engcut· >> kunna börja sina JH'mtLLreL. 
Ile b.r"gas i Chetbotll·gh . »11cdoutahJc» p~t.böJjtldcs elen 12 s istlidne juli. 
J nga offic ielLt upJlgiftet· llrn·a liimnab om dessa bäta1· om v ilka man 

< mlast Yct , alt Lic .skol a bliva stöne :i. n »Hequin»-i.ype n men minfh·e ii1t 
dc u-!JätsLLy.ssm·c, .som ])yggRs a\' England, Förenta Staler·na ocl1 Japan. 

Jag·anJa aY 1924 ~u -s ptogt ;\lll ii1·o nagot sLöne :in molo\·m·anclcJar
l\·g i föL cg~tcn clc se1ic, 1,47:i ton.'i. "\1·bclena lvwa ic-ke Iodskl·iclit liingL i t 
IL<~ got 111' Lu·l.ygen,, men man aL1ta1· nll de s lwJ a kunna hö1ja sina pL·ov-
1L LLct· mellan .c;eplemiJel 192G oc-h _janu aJ i lli21. 

Öl·1ogsn1 LTct i B1 es t byggr 1 »SulJL·cn», dc11 L1·yss::n·c Jl~t 10,000 tons, 
" 1m l illh ö1 1925 ar.-: prog1 am. .1-' 1 o Y! liL·cL·na bc 1·: ikna.s hlllna iiga 1 u m i 
L,J it l e n 111 _juli Hl28. 

]Je tre _jaga1·na a\· :...;arnma at·.c: ·1rr ·ogr ·am avvika föga Jr~ln »JaguLn ·»

il· jwn oc:lt hyggas alla l;c i Lo1 irnl. . s,mnolilit komma clc alt ullii1 ·a 
inn plol'iuLt'r i shLll't a1· 1928. 

1\\· dc sju lt-IJittarna nv fötsta l;lass, byggas fyra ~~ ödog . ..,\·mven 
•·< ·lt tre (L p1·i.1·aLa vm·l'. Dc lvit tL-lJids min utLiggarna »Sa pllin> oc:h 

T u1 quoioC» byggas i Chc1·bouL g h, som n lllj:i m t :i. L· den f"ö1 n:i m s la b)·gg
ll;t l!.so l'tcn Iö1· u-b<'tUtL 

' l'1·anspm-tlm·lygct fö1· flygYii .-;c ncll't hygges ;\ Jli-iYat Yan. Intet 
:i 1· L:int om clclln fad.rg oc:h ej llcllel· om dc l 1·~1 u-b äts mi mLtLiggaH1:t 
'<> In oc:k s;'t t illllÖ1·a 1925 at·s p1og1 n m. oc-l1 böra p i1 böJ·jas inncv;u·anclc 
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iu". Dc si::; ta fudygen av llclLa pJ·ogt·am l01·tle icke ]\Linna insättas i 

L .jiin~t fö1e ~tl' 1929. 
För nåstllommancle iu· lllJ[JlaJ· clct hticlo-c·L[c·>·.l sl •o· ··o111 ro··. el t 

. " . ·. ''"' ~ J: ag s Par-
lamentet enelast .rym tt-hiJ.ta1· av undu1 ]das:; pit 600 lons, l iknande 

»Oncline >> -typcn. 
1\Ian torcle, CJ·i nt·;.t sig <tLt deL progn1111. so m rE'geJ·ingen f1·am lade 

i clccembcl· 192·1. och som omf'nllaclc byggnncl av f<utyg enl ig t »bygg. 

nad:;pnlgt-·ammels <tmlnl clel», JasLsUillcl e nybyggnaderna föJ: flottan 

t ill och med ~u: 1929. Fö1 itl· J !.J2G 11p ptog det e n ]\J-yss;u·e ]l<:t lO,OOO 

tons, tre j;1gme (slöt·J·e), fy.1·a jagare (minclJ·c) . en u-biitsl,eyssm:c, fem 

ll-balm· IöJ·sh 1\lass. e n ll-h<"tt:-; nli nu tliiggnr<', 11·c't ol.jetankf'artyg och ett 

1nollerfadyg f'iit· u-bitlnL KamJ·aJ·n:1 , som icke gocltogo Jll·ogHlm met, 

ville icl\e bind a s ig i l'ör·Yii!-(, ulan inskriinlde si;.; t ill alL bev ilja be

höv! iga medel fii 1· nyhyggnadc1· na und eJ· iu· 192:::>. 
(Le Ya ch L 31 oU. J 92:i. ) 

Dc sex nya j<tg;u·na a\' »J nguar »-typen (c-onh·c -tOJ·pilleLn·s) kom

ma alt indelas i lnt clil·isioncJ·, YuHll't·a llll(kl: hcl'iil av en Capi laine 

dc Yai.~seau, :-;om tilliii u iit· f n rlygsc llef; 

Pöt·sta clivhioncn utgiir·c',.; a1·: »Panther·c» (cliY is ionsc:h e fs f'aetyg), 

»'l'ig·J·c», »J c1gua 1·». 

J\11<11·a cliYhioncn hcst~u· aY: »Leoparll», »T"ynx» ocl1 »Chacal». 

])i y is i onschef"s[m·lyg ];om m et· f't·amcleles att u l ses. 

Pö1·sta cl i\·is ioncn h o mm c1· <ltt tiHclcl;t.s J\Icdclh a;-scsk ;tclcrn och 

an cl1·a divisionen l\:analesl;aclC'I'Il. 

Dc tolv .j<tgat.·na av »S ilnOI111»-h lasscn (l.ot·pille lll·s cl'csc:aell·cs) 

hommc"t att för -clel p.s pit tvit fl.ollil_jct·, varckn1 umlC'1· befäl av en Cap i

laim; dc Il-cgate, som tilli l;a ii.1· f';n·tygscilcf. 

Pö1sta .jagadlolli1jen om f"<1ila1·: »Ou r agan» (floLLil jcbcfs[ar-tyg) , 

»0J:ngc», »Tramonlanc», »Typhon», »'l'l·ombc» och »Tm·nadc». 

"\.nch·a .jagar·flolliljen ulgö1C's ;w : »Tcmpclc» (l'lottiljchcfsfat·tyg) , 

>~S imoun » , »BOU I'I'<C.'iCJ IIC», »C'yclorlC», »S ir-occo» och »:lii stJ·;tl». 

Fö1·.sb _jngat-l'loltiljen lwmlnC'l' all lillclcl a.c; J\ Icdcllmvscsliaclern 

'ch anclt·a flolli l je n JCwalcsl\aclcnJ. 

Eflct· h an d och i elen man dc in~iillC's i tjiinst i ngit dessa nya 

fndyg i clC' sly l'lw1·. ;-;o m lle IJliYiL lillllclaclc. 
(Le Yac·ltl U JlOY. 192S.) 

Förenta Staterna. 
u. s. "i. 

~\lla ktulcllct· slwl a f't·amcle Jrs utl-Jilclas tcoJ·clisl\ t oc h pntldislit 

J'lygljiinst sit alL dc del 11lniimningcn lill o i'Ci u'nuc c 1h;1 lht c:c tliiiJ,at 
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::tnli n.c~c'n S() lll sp<111a1·e eller Jlygplansföt·c"u·c. OHiccJ-;\I·nas uyg~U1g m·, 
t.jiin st<'ll ho m mc1· för fl-am ticlen icke att b l i ra bCi'Oencle på uppn iidcl 

illcl <'l"gt·iins 11tan pil Jiin gdcn av elen till dc sLått i sa mma tjänstegu :td. 

(Jffi c-n·;n·c till OC h med »Captains» :-;lwl a a r gå Olll dc i C:]\ C cftE'l' sju 

" 1._, tji i n;-;t i en g1·acl bh v i t bcforch·acle. 
(X01·sk Tidsk. i Sjovcsen, 9 il äf'lct 192:5.) 

,\_ 111 i ntl C..:oontz, llögslc Bcfiilhava1·e Öl'e t· <len slo1·a fJotlsL)Tl\ct 

som nyligen besökt J\nstt·a lic n , ha1· avliinmat rapport ti ll stabse lirc

te1 ·aJl'l1 fii1· marinen öve1· s in expediti on till, Austl·al ien, Nya Zr'c]ancl 

ocll " nd 1·a delar av Stilla llftrct. Ma n Ji nner cläri mycket intt·css;tnLa 

up p:,.:irle1· J·öranclc Fö1·cnta Sla tcnms fioltas stridsberedskap och vcd ;

sam lwl. Det följande iil' ett utehag ut~ dennR J·appm:l. 

FJollan :Uervän<lc1· i l1 amn, l1 eLc r ~ clet, i S<lllllll <L sl\i ck som vic l 

dl''' arl'ii t·d fö1· omln"ing 5 ~'l mänader seela n och den ii.t' bereclcl att 

]1ii1-.j :t e n l i Ii n ande kr~'ssn i n g omigen 2'1. t i m mar Pil Pr c l'll ~tllen onle 1·. 

Della yLL1·ancle l\omplettcms m ecl följanclr : F lottan h ar nu-je ögon

hllek under s in l\ryssni_ng varit klm: till omeclelh<1X akLion och, om 

tllll ii lle elii.1-till yppat s ig, sJ\ ullc den ]\U lln at sörja för s ig sj iilv under: 

ena h<l mla v.illkoc unclrr en tid av en eller två miuwcler. 

J{ostnaller: I det alt ami t"al Coonlz fiislc1 uppmii.tksamh et<: ll 

pa nlt lwst naclcn fö1 · cl c nna expedition över ll cwc n, ulan l10t flän n i't

~on fiende, irkc up pgi\tt til l mc1- än 5JS,OOO cloll a 1 ~, pi'tv ism· h a n de 

Jötcldar: som blivit en följd a1· den saml11<l ur mm·itim synp unl\t, savi1 1. 

Jlal inncllt som internat io nellt och f öec . .;l.Cu· att flottan vad lt·ecl .jc :\1· 

l>ij1· [(i rctaga e n l.i.knancl e ELllgviigJ. cxpoclition. Ilögsle Befäl havcn·en~ 

liL'I niiclandcn J'ö1· att Il oll;ul mi'LiJc ]\unna 1·ecla sig sjiilv lineler en ticl 

al' m inst ~ex lllänacleJ: lwclc visscJ'li p;en icLc lo·önls mrd full fJ ·am

~<UE~. men dc fJ·amslcf't, som lläJ·Yicllag ~.jo 1·ls .. fö1·anlccln honom till 

alL pasti\, alt noLLan liell1 sör_ja för s ig s_j itl,Y unck1: i'.)T<l m iwadc1· oc: il 

nlL dl' n med nitgot öLad l i.lllö1-sel. av ]Jt·ov ia nt slwllc, som denna expe

clit i"n visat, kunna li~tlla s,jön undct· 5 Y2 miinaclcL Det iiJ anmii t·l\

ni n~·sliit·l , siigct· ami1alcn, alt .inlct kl agom~tl övc1· m;\tcn förekommit 

h;r n hes:iltn in gat· nas sicla Yicl ni1got tilHälle sellan I'Joll;tn elen 13 ap1·il. 

l!J '!:> liimnadC' lwm l anclcl. Samma spiscll·clni ng hm· unclc1· hel a r-C'~an 

ti lt:impa ls Li ll. allmä n bclittcnhct oc: ll clät·mcd skull\' clct ku nn at J'm·l

'iit L1s. lXt det giilldc aLt uts pisa 24,500 ol:.[icerm·c oc:h meniga, vi.sa 1· 

dc• tt;\ y.iJJm J'Htms leg som gjoJ:ls p~i. d clL<1 vil\t iga omt·i'LclC [Öt' upJ1L·äLt

h; J!Jn nclct aY flottans \'l'J·I\samltet. 

Sama1·JJetc JIIC!l flyg ra)Jnet. 

Ertc 1· <1Lt han\ 1·cdogjm-t föt· dc Hotlan iiUiil.jandc luCl~;l dch

liJ·:Jl'lL" rnas vc'J·ksamhct lwn s lalel' m· nmi1·a l C..:oonlz all dessa vi..sat ;o ig 
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l'ylla a ll.rt a nspt;\ k, so m l; unn a l sLillas p i't d em ocl1 hnn, P~tytkar a tt 
sj'if ö t·snu·,depm·tem cn t cl sit Im-t so m m öjli gt f ullföljer plan en föe in
stalla ti o n a 1· kntn pullc t· it fa d q!;c n oc h n Yhyggn~rlen a v h a ngarfartyg, 
Höntnde Ju ftskepp hc l.- i l"ht t a mi t:a l e n der·ns a nl·a ndlx H·h et v td en stor 
fioLl as o pc t·ali om ' t , eli t m a n s ;t kncu· h asc t· f ör d e m oc h gynrisam Yii.der
Jck a ll l icl ii t· nöclriin•cli g l"öt · cl c t.ns YCt·ksa mli et. 

}' ör bi ndclsct.iiinst. 

P;t det hcl,n btgcl lt a t· ele n tnt cll iisot lt•legutf icn [ un ge t·a t väl mod 
medelt a l 40 meddel anden aYsii ncla t ill l' . S. 1\. ]JCJ· cl ag oe:h l il>a 

111 änga mol lagn a : unclc t· J·csa n fr it n Sa mon t ill J\ usl t·ali c n Ya r det on 
c! ag ar Jn ·a sl"å l"L a ll l";t; föJ·lli nd cbt' p ;t s lö t-re ays lå nd ii n 1,500 m iles. 
Myc ke n iin1in g oe: h l ii. rl nn r:tdd e hl rmd telq:;r a f'i slc t·n a oe: h s ig nalmän
nen otll u t m ii d ila H'su Hat e t·liöll os a ;tlla f ;t~·h·g i :t ll synne rhet vid 
l\o mmu ni l;a tio n med l"l ygYiisenclet. 

De n li'tnga cx pcd ili oncn l1at · e t·hjud it u t mii1kla t illfällen till 
iir n in g a \· p e t·so tw l c tt i m:t niiYCl, s ignalet· in g . ma8.kins kötscl , fl ygt.jänst, 
1 acli otj':i nsl, l .r son nd jiinst dc. 

Jo'iil'(telen metl ol.icehlning·. 

J';t t al om Ii ra n l i l den oc- 11 l\\· a l i le len a v el eL b L·ii nsl c, som fun
n i ts i clc b esölda lia nln rtt· tw, l'iis lct· am it ·al Coo ntz ttpp mitt"lisamlleten 
[>ii. den absoluLt n iiclr iinclig hde n <11" :t.Ll" iin<l nt. dc fa t·lyg, som ännu 
c l.d as med Lol. t ill ol.jc•el tl tti.n g. Den su tntll:l ;tv •HiO,OOO (Jollars, som i. 
lJudgelen bet·ii k mlt.s f" ö t· b t·i insle, lw dc ÖI"C t·skl"icli.ls till [iil j cl av »lda
l:o's» clclL<ganclc i cxpccl i l ion cn oc·h cl e mi ncli'C god a kol e n i Austra
lien oc:h pa l\.1·<"t Zeeland , yi l k:t fö t·m·sal;;tt C'n ölm in g i lw l ä tgi'wgen 
med 11(} p t oc-. 

Expecli li bnen hm· Y.isat alL floltnn i(;ke iigcr t ill ti ie:ld ig till g ä ng 
p i't oljcLt nlda t· t_q:;. O m 11' <ln v ill g iva clens;cmm ;1 slöt· t·e t·ör el sefrihct, 
mi<sle man Jötsc fl otta n m ed l'le t·a s<tcla na fal"lyg, so m l; unn a göra stor 
faJ-t. Fö t· n ii1·1 :u·ancle ii t' det nöcll'ii,ncl i f!;t nit si"ilit't ·,;liilla o ljeLillför seln 
ge nom all t ill del a Il'olla n y l let· l iga t·e en slo t· la nliii ngat·c. 

Som sa m manf"allni ng knn siipts al l cxpcdil ionc n n u·i t n y ttig och 
hi t·o til; samt g i 1· i l hcY is !Ja elen höga sl<tml pu n liL pi't v ill,en Föt'enta 
.Stalet·!lns flotta i uli Jil clil in gs h iinsc<' nd c bcfill ll C'l' .s ig . 

(J~c Y:t.c:lrL- 21 nov. 1925. ) 
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Polen. 

l)e 12 sed a n 1922 p i't fran sl\it \'arv llllll er byggna d vm-and e ll 
]);tl <t·n <t a1· »~~J - i tme» -ldasscn (600-700 tons; 14 9,5 lmop; l 10 cm. 
liiltl.: l 7,5 c m. luftvä r nskan. ; 8 torpecJL ubC'l·) lä1·a h ava bli vi t inköpta 
:tY l'nlcn. Dc s kol a Jcvr' L·c t·as i llö.t -ja n :tv n ;istlw mm a ncle ål". 

(l\1adn c Hundsc llau, sep t. 1925.) 

Ryssland. 

_\.tmy, :'\aYy a ncl _\ir For ce Gazett e [öJ: d e n J ~ noye mhcr i nne
llitll <'l e n m ·ti.k el o m »E:o mmtmisnw n till ;-;j öss» - n u ·ur det f ölj<mdc 
iit ' vt t utd r ag. Tidskr-Hten a nföt·: »Snm-t torde det a l jer bliYa t iHgän g
li i'" nv det n ybyggnacl s p1·ogra m , som .M. Zoff, cll ef e n föl' sovjetflot tan, 
l'öt ldat·at va t·a nöd viimligt att geno mföJ·a för a tt t 1·ygga för sv a r et av 
Lt'n ing t·acl . Jnneva1·a ncle är hm· t yd l igen Yari t ett utveckl ingen s är 
l' ii1 elen J:ysk a flotta n . In om m ari t ima ln~etsar i andra l a nd ltar m a n 
ic:ht• ntri.t böjcl a tt Jiista s törre vikt vid clc i jtlli fö1·ct agn a övnin garn a, 
lll l"l om dessa jämna de vägen för ett n yb yggn adsp r ogram s f r a m läg
gand e., torde dc dock v isa si g h ava Yarit av en v iss betyd else. D et 
:i1· _!.!;anslca t roli gt att d c blivi t r l anl:lgd a j us t i säcla n t syfLeJ T vä 
si n •-;kcpp, n ägu t kt'yssm·e oe: l1 m et· ä n ett dussin t m:pedfartyg tlpp 
gi l <1~ hava vm i t till s:jöss i Fi nsl'a vil,en oe: ll , ehttt·n M. Zoff f ö ekla 
rack att r esultaten a 1· Öl"n i ngm ·n :t nu ·it tillfJ-ccl ssLälhwde, lmr m a n 
'l'tl ·t·mera ed ar-it a t t m (tn ga olycksh :i.nd elset· i n tJ·äHat. .P sl agslw ppet 
><~ Lu ·al» sp1·än gdes en kano n, Ym·vicl (ltsl,illi ga m;1n sy(u -t slm cla cl es . 
. \Jin< t tvä lwlli~s \onc r m ella n jagme ägde n tm; e n a\' t o t·pedbälarna a\" 
~> ~ l 11»-li l assen , fi1 t·cli.glJyggd 1904, g ick pä en min a och s_jönk oe lt det 
fö t li om m a n ga sl-i'u ·a nJycl\s till bu cl bl and tmdeJ·vattcnsb atal"lnt.. 

_\.tt ry,~m-na alls l\ unde fa u t e n flotta t ill sjöss lir, fol"Ls iit ,Le t· 
li tl-k t i [ten , e meLl ertid ett s leg ft·am;U och e n h ä ndel se, som k nappast 
katt iiga r um f ö t e det J·clw n stt· ne t·i ng.-;m ·bete, som p i't T1·ot sl<ijs .in i ti ativ 
IJi"n h t!c.s 1922. Sed a n el ess h avtt o lli CC' t are frä n de n fou m k ejserliga 
l'l" tla n t illätits upprätth ~t lla en v iss attldot ·i te t och clih ige nom försök t 
b t i n::a ni'tgon 1·ecla i l;aos. E n säcl a n var ocl\sa av bel1ovct pii.lm llacl, 
ty cl;•l förut 1 äcla mle systemet lm n dc omöj l igen t illä mpa;; t ill sj öss. 

(ci nJty, :'\ayy and _\. ir F me:c C:azclte H nov. 1025.) 
'J uiR /,Ti/1 Sj0cäsendet . 46 
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Svarta havc; [lottan består fö1: n iirvaramle av l kl·yssare, 4 ja

gare, 3 torpedbåtar, 4 u-bätar, 4 smii sjömiitningsfartyg och 7 tran
sportfartyg. 

Följande nanmför,inclr.ingar ii fartyg Jmya vicliagi.ts : 

Föurtv. namn: .t\uv. namn: 

lCryssm en Svjetl ann. 
J agaren Pr,i::n11islaf. 

östersjöf.l oitan: 

Pro[intern. 
lCalinin. 

S1·arta IIaYs flo ttan: 

J agaren Rodu. 
)) 

)) 

Le1· lws. 
Bystry. 

Pet1·ovski. 
Sl1 a umjan . 
FrLtnse. 

(Marine Runclschan, 8. h''iftet 1925. ) 






