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Meddelande från Kungl. Örlogsmanna
sällskapet nr 5 l 51.
Högtidssammanträde den 15 november 1951.
Yaleles till ordföran de för arbetsåre t 1951--52
hederslee lama ten Samuel son.
2. Valdes till vice ordföran de för perioden 1951- 5-1
l edamoten Stefenson .
3. Sällskape ts silvermed alj jämte 250 kronor i prispengar överlämn ades till kaptenen vid Kungl. Kustartil leriet P. J.-0. Beckman för en av honom författad artikel
i Sällskape ts tidskrift benämnd »Pansarg ranat eller halv})ansargr anat, några synpunkt er».
4. Föredrog sekretera ren utdrag ur minneste ckningar
över avlidna hedersled amöterna \Vester och Ekstrand ,
arbeland e ledamöte rna von Otter, Sjöqvist, Giron, Nilson,
Spens och Tornberg samt korrespo nderande ledamote n
Thornströ n1.
5. Föredrog sekretera ren b erättelse över Kungl. örlogsmann a Sällskape ts verksamh et under arbetsåre t 1950
- 51.
6. Utdrag ur överstelö jtnanten S. P. E. Lagerber gs
årsberä ttelse i sjök.rigsk onst och sjökrigsh istoria berörande »Exempe l och synpunk ter p å sjös tridskraf ternas insatser och verksamh et i Koreakri get» upplästes av överstelöjtna nt S. Lindahl.
7. I samband med nedlägga nde av sina ämbeten
hällos anförand en av ordföran den, konteram iral Samuelson om »Synpun kter på örlogsfar tygens krigsb eredskap
och marindis trik tens behov av rustad e örlogsfar tyg i
fredstid» samt av vice ordföran den, kommen dör Stefenson ,
angående »Några synpunk le t' på discipline n bland flottans manskap ».
l.

1'idsk1'ift i Sjöväsendet.
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Berättelse över Kungl. Örlogsmanna
sällskapets verksamhet under
arbetsåret 1950-1951.

l. Sällskapet har varit samlat lill elt högtidssamman träde och sju ordinarie sammanträden.

2.

Sällskapels ämbetsmän ha vaöl:
Ordförande, hedersledamoten Samuelson ,
\'ice ordförande, ledamoten Stefcnson,
Sckrcterare, ledamolen dc Marc (intill den 1/ 10
1951) därefter ledamoten Hermelin,

3. I Beredningsutskottet ha, utom_ vice ordförande n
och sekreteraren, ingått:
Ledamöterna Nyman, Molander och Starck med ledamöterna Eng, Th. Lindgren och Puke som suppleanter.
4. Inträdesan/örande jämlikt stadgarna § 31 har avgivits av ledamöterna Norström och Taube.
5. Årsberättelser ha avgivits i följande vetenskapsgrenar:
artilleri- och handvapen av ledamoten Hammar,
torpedväsende av ledamoten Rosenbe_rg,
förbindelseväsende av ledamoten P. G. Lindgren ,
navigation och sjöfart av ledamoten Liljeqvist,
skeppsbyggeri och maskinväsende av ledamoten
Falken dal,
sjökrigskonst och sjökrigshistoria av ledamoten
Lagerber g.
Då årsberättelserna ha varit av mera allmänt intresse,
har vid deras framförande tillträde lämnats även för
officerare och vederlikar utanför Sällskapets krets.

G. Sällskapets tidskrill har utkommit med sedvanliat
·
o antal häften.
.
7. Bereclningsutskollet har granskat artiklar, som Hlflutit i Sällskapets tidskrift. En av kaptenen vid Kustartilleriet Beckman författad artikel »Pansargmnat eller
Jwlupansaryranat, några synpzznkler» har ~n.cd. anle~~~ing
härav tilldelals Sällskapets belöningsmedalJ l silver Jamte
250 kronor.
8. Inom Sällskapet ha följande förändringar ägt r um:

Jled döden avgått:
Hedersledamöterna \Vester och Ekstrand,
Arbetande ledamöterna von Otter, Sjöqvist, Giron ,
:'iilson, Spens och Tornberg smnt
Korresponderande ledamoten Thornström.
Tillkomna:
H edersledamöter:
Landshövding B. Fallenius
stalssekreterare G. A. -W idell,
Arbetande ledamöter:
Kommendörkaplen H. Bong
överstclöj tnant H. Lange
::\1arindirektör A. Ulln1an
Kommendörkapten G. Norlancler,
Korres panderande ledamöt:
Professor H. Pettersson.
För närvarande utgöres Sällskapet au:
Svenska Förste hedersledam.öter . . . . . . . . . .
Utländsk Förste hederledamot . . . . . . . . . . . .
Svenska hedersledamöter . . . . . . . . . . . . . . . .
UL1änclsk hedersledamot . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Arbetande ledamöter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Svenska korrespond erande ledamöter ..... .
Utländsk korrespond erande ledamot ..... .

3G

Tillsamma ns ledamöter

23G

l

9. Den senast invalde ledamoten intager i Sällska~.~ts fortloöpm~de n~edlemsmatrikel ordningsnu nuncr 733
Iaknat fran VIceamiral Falkengren med ordningsnu mmer
1 den 15 november 1771.

Synpunkter på örlogsfartygens krigsbered::
skap och marindistriktens behov av
rustade örlogsfartyg i fredstid.
Anj'örande på Kungl. örlagsman nasällskap ets
högtidsdag den 15 november 1951 au Dess
ordj'örancle, l{onlerami ral Sanwelson .

Karlskrona den 15 november 1951.
SVEN S. HERMELIN .
sekreterare.

Ett örlogsfarty gs krigsbered skap är direkt avhängig
av om och i vilken utsträcknin g fartyget är rustat, d v s
har befäl och besättning ombord, som kan hålla dess olika organ och inrättninga r funktionsd ugliga och under
kontroll. Ett helt avrustat fartyg är ett dött ting. Även
om fartyget i större eller mindre utsträcknin g kan konserveras och är underkasta t varvsmynd igheternas regelbundet återkomma nde omsorger, kan det ick.e påräknas
vara i alla avseenden funktionsd ugligt enbart genom alt
order om dess rustande för expedition blivit utgiven och
besättning en embarkera t. Detta förhålland e har fått ökad
betydelse i samma mån som teknikens utveckling fortskridit mot alltmer komplicera d och känslig utrustning.
Den försla provluren efter rustning avslöj ar ofta än den
ena än den andra bristen. Har varvsligga ndel varit av
längre varaktighe t ökas sannolikhe ten för alt sädana
brister komma i dagen, som kunna kräva långvariga och
beSYärliga arbeten för att bliva avhjälpta.
Ju mindre del av örlogsfarty gsbestånde t, som kan
hållas rus tat under fredstid, ju större blir anhopning en
av avrustade fartyg å örlogsvarv en, och desto svårare blir
det för örlogsvarY en att räcka till för fartygens kontinuerliga underhåll. Ä ven om allt reglemente rat översynsar bete bliver utfört under avrustnings liclen får man vara
beredd på överraskni ngar vid rustningen , eftersom regel-
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bundet återkommande provning av malericlen med farlyget under gång icke kan komma ifråga. Det finns i
varje fall ingen garanti för att fartygel är fullständig t
gångklm·L från varvets sida när helst så påfordras. Man
måsle därför alltid räkna med, all avrustade farlyg hava
låg krigsberedskap, eller alt denna renl av kan vara obefintlig.
ELt sådant sakernas tillstånd är icke tillfredsställande, allra minst i dessa tider, då högre och pålitligare beredskap än någonsin äe av nöden. Härtill kommer, aH
det ringa antalet rustade fartyg i fredslid icke är tillfyllest för att tillgodose dc behov, som föreligga för all
sätta marindistriktsche ferna i stånd att på ett tillfredsställande sätt kunna fullgöra sina åliggande i fredstid.
Särskilt gäller delta Sydkuslcns marindistrikt, där om man bortser från dc små minsvepare, som i regel
finnas disponibla för marindistriktels behov - f n i fredstid icke finnes någon permanent rustad sjöstyrka baserad
så, son1 fallet är i Ostkustens och Västkustens marindislrikt, trots att distriktets kustlinje mellan Gåscfjärden ,
norr om Kråkelund, och Båstad är lång och innefattar
ett stort antal hamnar och ankarsältningar. Trafiken i
del angränsande havsområdet, särskilt i Öresund, är livlig
och dessutom ofta av de11 art, som påkallar närvaro av
örlogsfartyg för all fullgöra de åligganden, som föreskrivas i marindistriktsins truktionen och i instruktionen för
krigsmakten vid hävdande av rikels oberoende under allmänt fredslillslånd.
Det bästa sättet att komma tillrätta med dessa förhållanden bir givetvis alt alltid hålla alla örlogsfartyg
rustade och till marindistriktsche fens förfogande avdela
lämpligt sammansalt lokalstyrka. Att hålla alla örlogsfartyg rustade är emellertid ett idealtillstånd, som. näppeligen kan uppnås förrän under beredsk.apslillstån d eller
krig, då förutsättningen härför förefinnes, nämligen tillgång på personal och penningmedel i erforderlig 'omfall-
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ning. Mellan detta idealtillstånd och det relativt ri.n4a
antal rustade örlogsfartyg, som i fredslid vanligen blir
regel, måste därför sökas en medelväg, som. leder fram
mot krigsberedskanen s höiande i all den utsträckning tillgängliga Tesurser i personal och medel medgiva. Det
måste m a o på något sätt blåsas liv i de avrustade farlygen dels för att höja den materiella heredskapen och dels
för alt öka tillgången på rörliga örlogsfartyg.
Man vet av gammal erfarenhet, att ett fartyg, <:: om
har befälstecken blåsande, d v s har en chef och åtminstone någon form av besällning ombord, även om den
är mvckct fåtalig, har högre beredskap än ett helt avrustat fartyg. Hedan den omständighclen alt det finns en
chef kommenderad som känner ansvar för fartyget, iir
en viktig faklor i detta sammanhang. Helst borde varje
örlogsfartyg ha en chef komm.enderad redan från sin
tillblivelse.
Men enbart en sådan åtgärd är icke tillräddig för att
få den önsl,:.ade krigsberedskapen LiU stånd. Fartygen och
deras tekniska nwteriel av olika slag måste då och då
kunna prövas under gång till sjöss för att deras bereds1'-apsgrad skall kunna konstateras och brisler avhjälpas.
Detta fordrar att såväl tillräckligt befäl som tillräcklig
besättning kan disponeras för ändamålet. Det gäller här
att finna en lösning, som. är framkomlig icke blott ur
ekonomisk synpunkt utan även - och kanske främst med tanke på den ytterst accentuerade personalbrist, som.
f n får belraktas som ett av vår örlogsflottas mest brännande problem.
Tanken går då osökt tillbaka till förkrigstidens fartygsdepåcr.
Genom go nr 1366, nov. 1\J, 1937 utfärdades föreskrifter för Ostkustens, Sydkustens och Västkustens fartygsdepåer, förlagda till resp. Stockholm, Karlskrona och
Göteborg.
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Yerksamheten vid dessa fartygsdepåer angavs aY:--c
att vidmakthålla och ulveclda personalens yrkesskicklighet och dugl ighet för sjötjänst,
alt underlätta ett snabbt utrustande av jagare-, ub åh-,
vedettbåts- och minsvepningsförband, ävensom
alt tillgodose den till depåerna förlagda fartygsma terielens j ämna tillsyn och vård.
I depån ingående fartyg avsågos därjämte utgöra en
till vederbörande marindistriktschefs förfogande stående
f ar tygsberedska p.
Till fartygsdepåerna skulle förläggas i lämplig utsträckning sådana marindistriktet tilldelade till 1. och 2.
linjen hörande jagare, ubåtar, vedettbåtar, utrustade fö r
minsvepning, samt minsvepare, vilka icke jämlikt utfärdad go voro rustade, under avrustning, under förläggnin g j
andra beredskap eller förlagda under reparation.
Fartygens förläggande till eller utgående ur fartygsdep å skulle regleras av chefen för marinen efter marinförvaltningens hörand e.
. Minst ett fartyg ur varje sådant förband, ifråga om
nunsvspningsförband två fartyg, skulle om icke bestäm!
hinder förelåge befinna sig i sådant skick all det utan
dröjsmål efter för varje farlyg~slag av marindislriklschefcn bestämd tid för gångberedskap kunde gå till sjöss
för utförande av förekommand e uppdrag.
För bemanningen skulle personal vara kommenderad
:ner på annat sätt uttagen i sådan utsträckning, att en
Jagare av slörsta typ, som ingick i depån, en ubåt och
två vedettbåtar eller minsvepare kunde erhålla minst
75 % fulltaliga besättningar.
Jagare i 1. linjen sintile vara bemannade med sina
mobilisering sb esä t lningar.
I nutida motsvarigheter till dessa fartygsdcpåcr, vilka
i princip kunde vara organiserade efter i 1937 års bestämmelser angivna grunder, borde sålunda ingå j ag are ,
mo lortorpedbå tar, minsvepare, landstigningsfarkos ter och

ö61

u båtar. Det svåraste hindret för en sådan organisalians
återupplivande torde - som nämnls - utan tvivel bliva
personalfrågan. För Sydkuslcns vidkommande km~na
emellertid dc örlogsvarvet tilldelade lagstyrkorna, fartygslaget och ubåtslagel, jämte vissa uppbör~lsmän med
biträden, vilka f n äro avsedda för å varvet 1 beredskall
förlagda fartyg , sammanföras lill fartygsdepån och bilda
den personella grundstommen. Sannolikt kunde väl Liven
åtminstone tillfälligt behövliga förstärkningar tagas nr örlogsstationens skolor även om delta skulle kräva en eller
annan modifiering av utbildningsprogrammen.
Ell å terupplivand e av fartygsdepåorganisationen skulle ur beredskapssynpunkt icke blott befordra flottans fartygsberedskap som sådan och underlätta och måhända
även förbilliga örlogsvarYens underh~tllsverksamh e t, utan
även vara till stort gagn för marindistriktels freds- och
krigsberedskap i övrigt genom att fttlninston~. i J~~tgon mån
tillgodos e behovet av rörliga örlogsfarty~ ~larslad e_~· Marindi striktschefen skulle få lill sin disposition clt forband
innehållande fartyg av olika typer, varigenom lämplig
fartygstyp kunde väljas för lösande av ifrågakomn_1and~
spanings-, övervaknings- och andra beredska_~)sappg1ftcr l
fredstid. Fartygsdepån kunde därjämte utgora slommen
till dc lokalslvrkor, som avses tillkomma under beredskapstillstånd -och krig och biträ da m ed det krigsförbe~·e
dclsearbetc, som erfordras för dessa lokalslyrkors vidkommande.
Fartvgsdcpåns tillkomst skulle även öka möjligheterna att fö~·l1indra sabotage- och kuppföretag och undcrlälla
farlygens snabba utspridning och rustning i händelse av
plötsligt påkommande krigsfara.
Möjligheter skulle därjämte erbj uda sig atl giva örlogss tationens skolor och personal i önigl tillfälle till
vär defulla övningar ombord och till sj ö ss.
Fartyg ur depån kunde slutligen användas för. föl~
söksverksamhet av skilda slag samt vid inom mannd1-
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övn inga r, där i rege l
stril det ano rdna de krig s- och and ra
gör sig gäll and e och
bris tand e tillg ång på örlo gsfa rtyg
giva full t utbv te för
förh indr ar att dess a övn inga r kun na
iför svar et, flyg~t och
dell aga nde förh and ur kus tart iller
arm en.
atio nen är s[llu nÅte rupp liva nde av fart ygs dep åorg anis
indi strik t, ell ang eläda, i varj e fall för Syd kust ens mar
erkl igas . De svft riggel önsk emå l, som snar ast bord e förv
ga om pers ona l och uthele r, som 'kun na upp stäl la sig ifrå
knin uar
a kun na öve rvin nas även om viss a jäm
bild
. ning bör
skul le visa sig erfo rder liga . \'ad
I nuv aran de orga nisa tion
r är det icke osan noli kt
orga nisa tion ens kos tnad er betr äffa
delv is kom pen s eras
att dess a skul le kom ma att åtm inst one
arve ts und erh å llsm eav den utgi ftsm insk ning å Öl'l ogsv
upp skat ta, men som
del, som kan vara nog så svå r att
verk sam het.
bord e bli en följ d av fart ygs dep åns
varj e fall upp föra s
i
På vins tkon fot kun de cme Jler tid
för såvä l krig s- som
den avse värt öka de bere dsk ape n
fred s upp g if ter.
~

Några synpunkter på diciplinen
bland flottans manskap.
iiliskopcls
An{ örw zclc på Kun gl. örlog~nwnnas
av nes s
1051
er
höqtid~dag (hn 15 nov emb

on.
vice ord fära nde Kom men dör Stej 'ens

båd e en och fler a
Säk erlig en ha väl dc fles ta av oss
t den refl exio nen , att
gån ger und~r de sena ste å ren gjor
ör säm re i ':år a _dagar
;liscipli nen blan d flot tans man skap
den na upp falt nmg ge
än förr . Att vi ej äro ensa unn a om
alltf ör ofta besk ed om.
utta land en i pres s och ann orst äde s
i s~tdana sam man han g,
:\Tär man näm ner orde t disc iplin
yttr e rent fredsm~issiga
tänk er man viil i allm änh el på den
glöm ma, att den na är
disc iplin en. Man får eme ller tid ej
sv~nska
skal l göra
grun den till den disc iplin , som
v1d dc
a
hall
kan
det
förs vare t så mot stån dsk raft igt, att
k~t
m?·c
ensk~~de .~lar
slor a pi'tf rcsl ning arna i krig , då d en
g
ckh
nbll
om krav s ogo
liten han dlin gsfr ihel och det av hon
litet .
och full stän dig med verk an och loja
god a fred smä ssig a
Hur yttr ar sig då den na min dre
_ för olik a iakt.~aga
disc iplin ?. J a, det är natu rlig tvis olika
och mkt taga rens kan sia
re bero end e p å tjän stgö ring ens art
tid förs öka räk~~.a upp
för deta ljer na. J ag skal l eme ller
i elle r utom l]at: sten ,
någ ra teck en därp å: Dål ig håll ning
ony kter het, ov: rda t
slar vig och orcg lem enta risk kläd sel,
and e, unclanballat~
tal sam t hög ljutt och bråk igt upp träd
pmä rksa mhe t och loJde och bris tand e påp assl ighe t, oup
»ma sk nin g>> i arbe tet
het und er lekt ione r och övn inga r,
erie l av olik a slag .
sam t vård slös het med kron ans mat
god disc iplin förc kom Alla dess a kän nem ärke n på min dre
dre grad blan d såvä l
Jna som bek ant i stör re elle r min
ast hör doc k fast slås ,
-vär npli ktig a som stam man skap . Gen
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att stammanskapet relativt sett vållar betydligt mindre
bekymmer i detta hänseende än de värnpliktiga samt atL
bland de sistnämnda en mycket stor del sköter sig utan
anmärkning. Det är här som eljest i samhället de säm re elementen, som man mesl fäster sig vid.

Orsaker FöRE värnplikten till j'örsä{nracl disciplin.
J ag skall söka framlägga en del orsaker till de nyss
påtalade missförhållandena, varvid j ag börjar med sådana, som leder sitt ursprung till tiden /öre värnpliktstjänstgöringen.
1. Förr i tiden uppfostrade man, som det hette, ungdomen i »tukt och herrans förmaning». Ingen frågade då,
vad barnet eller ynglingen resp flickan ville. Föräldrarnas
auktoritet sattes aldrig ifråga. Ingen kan dock påstå, att
föräldrarn a därför avsiktligt tänkte m indre på barnens
väl. Emellertid började så småningom den synpunkten
göra sig gällande, att man vid en sund uppfost ran borde
engagera ungdomen Inera , Inan borde lära den inse, varför den skulle handla så eller så. Denna tanke var onekligen riktig, m en utförandet krävde större förmåga, omdöme och ansvar hos föräldrarna. Xär barnen märkte,
att deras dagars uppbov ledo av en eller mman svaghet
i dessa avseenden, salte de genast in stötar på de känsliga
punkterna. Kunde man ytterligare å beropa, alt kamraternas föräldrar hade annan uppfattning än de eaua så var
föräldrapansaret lätt genombrutet. ~
e,
'
2. Flykten från landsbygden till tätorterna med deras trångboddhet tilltog och drev ungd omen ut på gatorna
samtidigt som föräldrarnas ökade löneinkomster gåvo
större Inöjligheler att i en missriktad stolthet förse barnen
med fickpengar och lyxig utrustning av allehanda slag.
Täta biobesök och andra nöjen blevo för den äldre tmac1omen naturliga. Så fort man började få egen inkoms t
-- vilket så småningom i den »Överfulla sysselsättningens» tider blev fallet direkt efter skolan gick större
cC
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delen av den ofta alltför stora avlöningen till nöjen,
kläder, motorcyklar o d istället för alt nyttjas till upp ehälle och till nyttig utbildning eller sparande fö~· ~ram
tiden. Mången, som icke på ett ärligt sätt kunde tillfredsställa sitt nöjesbegär, gjorde det på skumraskvägar. ~rård
anslaller och ungdomsfängelsetr fingo ett n,llL talnkarc
klien tel. Det är lätt att förs tå, att en ung man, som m.e~
några intervaller, vilka - eftersom de medför~ 1:ytt fnhetsberövande -· givetvis icke byggt upp utan Istallet ytterlig are undergrävt psyke och karaktär, börjad e sin värnplikt efter 5- 6 års vistelse i tvångsinternering a~. någ~t
slag, icke var särskilt lämpad att på rätt sätt. fullgara sm
utbildning eller att kampera ihop med hygghga och kanske lättledda ynglingar.
3. M.an kan också peka på andra förhållanden i v~u·a
daaars Sverige, som enligt m.in lekmannauppfattnmg
kn~ppast äro ägnade att dana karaktären på .~arn el~.er
ungdom, som. råkat på sned i tillvaron. J ag tanker da.~·
vid på en vårdanstalt för s k n1.issanpassade barn, dm:
dessa för att avreagera sig få förstöra så gott som ..allt l
deras väg, och på ungdomsfängelser, där standarden ar betvdligt högre än vad de flesta familjer i vår~ land hava
rid till. Det kan icke heller vara ägnat att g1va ett barn
rätt inställning till individens skyldigheter mot samhället,
att man ideligen tutar i dess öra, att de sociala förmåi~:r
na _ det må gälla fria skolfrukostar eller annat - aro
rättigheter, som man icke behöver känna någon tacksam.het för.
4. Den »Överfu1la sysselsättningen» hade utöver de
redan påtalade olägenheterna ifråga om un~domens I~Ö
j esliv till följ d, att arbetsgivaren icke ansåg sig kunna mgripa med tillräcklig fasthet gentemot .de - ~~estadels
yngre - arbct P ~ som då och då togo sig en fnaag elle:·
på annat sätt saLoterade arbetet. De vanor, som man .pa
detta sätt tillägnade cig på den civila arbetsplatsen, v1llc
man naturligtvis sedan gärna tillämpa även under värn-
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plikten. Det kan måhända av vad jag sagt om den »Överft!ll~ sysselsätlningcn» förefalla som om jag ogillar den.
Sa ar naturligtvis id-ce faJJct, det är endast oarterna jag
~
vill ål.
5. Det finns tyvärr i Yårt land en del läkare och författare, son1 rekommendera, att ungdom en ulan hämninaar skall hänge sig ~H sexuell u Llcvclsc, som del så vackc;t
heter. Det är knappast förv å nande, alt en hel del unodom ar, uppfostrade i frihet, falla för sådana frestelser of~
med bam i förtid, svåra försörjnings- och andra familjeproblem sam t förslönia nerver som följd.
6:. ~ag har h~r sökt att i korta ordalag visa upp en
del ~orhallanden 1 det svenska samhället av idag, vilka
aro agnade att undergräva ynglingens karaktär och hälsa
/öre värnpliktsåldern. Men det är icke endast detta som
?ör en :lel ynglingar svåranspassade i militärtjänstei;, det
ar ocksa den allmänt negativa inställningen till densamma, som är ett besvärligt hinder för befälet att övervinna.
Ingen i befälsställning är väl nmnera så blåögd, att han
tror, _att någon svensk yngling börja r sin värnplikt med
enluswsm. För alla innebär ju tjänstgöringen ett avbräck
från studier eller annat arbete, varunder avlöningen är
mager och friheten mycket beskuren. Yad man däremot
skulle kunna begära av ynglingen är, att han bättre kän~:er sin plikt mot samhället och sig själv än vad fallet
ar med de flesta. Sinliden härför måste väl lägaas dels
på de förhållanden i samhället som tidigare påtal:ts, dels
o
l
o
pa :c 1~1 anga a~ den äldre generation, som ännu icke vilja
- atnunstone Icke öppet - erkänna för svarets nödvänd_i.ghet ~.ö~· vårt lands frihet och oberoende samt värnpliklst]anstgormgens del däri. Istället försöker man mee eller
n~!~drc medvetet fortfarande framställa värnpliktstjänstgonng~n som ett påfund av officerarna. I varje fall bli
d~ssa 1 de många överdrivna historierna efter utrycknmg:n utsatta för hån och klander inför girigt lyssnande
ynglmgar, som snart skola följa i berättarnas spår. Vi-
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dare skryter man gärna med alt man lyckats »maska» från
utbildning eller arbete. Att lyssnaren med sådana synpunkler i minnet sällan börjar sin tjånstgödng med förcsatsen alt göra sitt bästa är givet.
7. Det vill synas som om flatlan vid tilldelningen
av värnpli'kliga blie begåvad 1ncd en relativt stor anpart
av dc clålitJ:a
,, elementen. D€t har väl sin grund däri, att
många av denna kategori skickats eller rym.t till sjöss, när
dc gjort sig omöjliga iland. Med sjöfartsboken p å fickan
ha de aulamaliskt kommit till oss. Marinchefen bar föt·
atl bli kvitt en del dylika mindre önskvärda element utverka t att för tilldelning till flottan skall krävas minst
6 månaders sjötid. När denna bestämmelse - rätt tilllämpad - verkat en tid, kan man kanske boppas på någon än d ring till det bä ttre.
8. Medan jag är inne på fördelning av värnpliktiga,
vilJ jag gärna beröra en annan kategori. Det har förvånat
mig, att en ganska stor del fiskare vid inskrivningen tilldclas armen under det att flottan får en del folk från det
inre av landet utan tidigare kontakt med sjön . Skälct
härtill skulle vara, att fiskarue i allmänhet icke lämpa sig
för vidareutbildning. Om den andra kategorien endast
bestode av högtestade ynglingar med specialutbildning,
särskilt lämpad för flottan, skulle intet vara att erinra.
Men så är långt ifrån fallet. Ur disciplinär synpunkt är
dessutom enligt min erfarenhet fiskaren oftast att föredraga. Han ådrager sig nän1ligcn sällan bestraffning.
Därtill 'kommer att han tir van vid enkel livsföring och
ej i behov av sådana förströelser, som. särskilt stadsungdomen är på jakt efter. Om. det nu verkligen är så, alt
fiskaren icke lämpar sig för vidareutbildning, så borde
han åtminstone passa bra för de n1.ånga övriga däcksoch maskinbefattningar, som finnas på våra både stora
och små fartyg.
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Orsaker UNDER vämplik ten till försämr ad disciplin .
Tidigar e i delta anföran de hava en del förhålla nd en
berörts, vilka före och i samban d m ed uttagnin gen ti ll
värnplik tstjänstg öring äro ägnade att negativ t paveJ:l.ca
disciplin en. Finns det då några oms tändigh eter under
värnplik tens fullgöra nde, som verka i samma riktning ?
l. Yårt system med ombyte av tjänstgö ringspia ls fö r
dc vpl minst en gång under tjänstgö ringen försvåra r särskilt uppfost ran av de mindre lä1nplig a element en. I aYsalmad av upplysn ingar om deras föregåe nde liv hinner
befälet icke på den korta tid, som ofta slår till buds, både
upptäck a dem och fördelak tigt inverka på deras karaktärer. Det är ju en uppgift, som. man med bättre förutsättning ar gått bet på till och med på uppfost ringsan stalterna. Men det är naturlig tvis icke blott på dc dåliga elementens fostr an, som ett ombyte· av tjänstgö ringspla ts i
allmänh et är ofördela ktigt. Det gäller om så gott som
alla. Tyvärr är det emeller tid mycket svårt att råda bo t
på denna olägenh et.
.
2. Under de 3 år, då hälsning splikten praktisk t taget
varit försvun nen, har det visat sig, att hållning och upp trädand e hos meniga och yngre befäl lidit en ganska allvarlig försämr ing. Denna iakttage lse bestyrk er riktighe ten av den i TjRK angivna motiver ingen för hälsning en,
nämlige n att »fostra den enskilde till uppmär ksamhe t och
aktgiva nde på sig själv».
3. Man kan tyvärr ganska ofta konstate ra, att b efälet icke ingriper mot fel och f örseelse r i och utom
tjänsten i den utsträck ning, som vore önskvär d och
överens stämma nde med gälland e föreskri fter. D etta förekomme r mindre under utbildni ng vid våra skolor och kurser än under annan tjänstgö ring. Skälet till uteblive t ingripand e är nog delvis att finna i den omständ igheten, alt
särskilt det yngre befälet, som mest har den direkta kon-

takten med manska pet, dels tycker sig sakna slöd hos
statsma kler och alhnänh et för en s tramare hållning n1.ot
de meniga, dels icke alltid får klara besked om rätta förfaringss ättet, då d et vänder sig till högre befäl med begäran om råd.
.t. Rättssk ipning och straffve rkställig het äro särskilt
ombord svåra alt rätl handhav a. Det kan t ex inträffa ,
alt ett fartyg flera dagar ~1r skilt från den befälha vare,
som har b es traffnin gsrätt och som i fortsältn ing en skall
handläg ga ett disciplin mål. Denne i sin tur bar svårt
att få kontakt med auditöre n. När målet slutlige n för avgörande kanske hanmar hos rådhusr ätten i Stockho lm ,
som är överhop ad m ed ärenden , har en lång och för
disciplin en dyrhar tid gåll förlorad . Ytterlig are fördröjningar upp stå, när den felande skall av tjäna sitt arreststraff, eftersom arrestlo kalerna ombord äro få eller helt
obefintl iga. Det kan därför inträffa , att karlen blir hemförlovad , innan s traffet har hunnit gå i verkstäl lighet.
Att elvlika förhålla nden inverka menligt på disciplin en,
särskilt i sådana fall, då en snabb åtgärd varit av nöden
för alt åstadko mma rättelse, är uppenb art. Som ett exem-·
pcl på en dylik fördröjn ing kan nämnas följande fall:
Ett rymning sbrott b egicks i början av augusti. straffbe slut meddela des av FC efter auditörs börande i mitten av
samma månad, vilket kan anses innebär a en handläg gning
ulan slörre tidsutdr äkt. Men - likafull t - ko1n straffet
icke till verkstäl lighet förrän mer än 2 månade r senare,
då fartyget anlöpte Karls1.;:rona.

r

Åtgärde r ott ör bättra disciplin en.
Min redogör else skulle med rätta kunna anses ensidig, om j ag endast sökte klarlägg a orsaker na till en försämrad disciplin utan att göra några antydni ngar om möjligheter na att förbättr a densam ma. I det följande vill jag
därför komple ttera framshi. llningen med några synpunk ter härpå.
:Tid skrift i Sjöväsend eL
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Under skoltiden bör upplysning lämnas om försvarets nödvändighet för vårt fria samhälles bestånd. Därunder bör genom föredrag, film el dyl med exempel frå n
2. världskriget inskärpas den stora skillnaden i livsföring
under krig och fred och del krav, som därav följer p [l
disciplin och god utbildning för att nå resultat sam t
minska förluster. Därvid bör också påpekas, att om utbildningstide n på grund av »maskning» i olika fonne r
icke ulnyltjas rätt, så för del med sig, alt värnpliktstjän stgöringen måste förlängas utöver det eljest nödvändiga.
2. Jag har framhållit, att ungdomens goda löneför-måner har medfört ett lyx- och nöjesbegär, som fördärvar
karaktären och i många fall förleder dc svagare till brott.
Det kanske är alltför radikalt all föreslå, atl löi1erna f,ör
ungdomar under 20 år borde min:skas. Om delta anses
inopportunt, hör något slag av tv·ångssparan dc införas och
föräldrar, som har sina ungdomar boende hemma, uppmanas tillse all ersättningen för kost och logi m m slå r
i bättre proportion till verkliga kostnaderna och till ung domarnas inkomster.
3. Stoppa den möjlighet, som enligt CVB lär tillämpas, nämligen att sjömanshusin skrivna med mindre än G
månaders sjötid lilldelas flottan, om de själva så önska .
Åtmins ton e några av dc sämre elementen torde på så vis
besparas oss.
"J. De nu gällande synnerligen restriktiva föreskrifterna om upplysningar rörande dem, som vari t straffade
eller intagna på vårdanstalter o d, borde ändras d~1 !'l1än,
att nagon eller några av befälet skulle kunna delgivas
Yissa upplysningar . Därigenom skulle möjlighet yppas
att vidtaga förebyggande åtgärde1· utan alt kamratern a
märkte någonting och att redan från första mörjan taga
itu med den särskilda fostran, som dessa individer kräva.
5. Som bekant tilldelas värnpliktig, som så önskar,
tjänstgöringsb etyg vid avslulandet av tjänstgöringen . De t
skulle sannolikt sporra de värnpliktiga att sköta såvä l
l.

sitt uppfö rande som sin tjänst om arbetsgivarna vid anställning toge någon hänsyn till dylikt tjänstgöringsb etyg.
Arbetsgivare organisatione rna borde därför intresseras att
verka i sådan riktning.
6. Yärnpliktslag och inskrivnii1gsf örordning borde
ändras därh~1n, alt varje dags arrest utan tjänstgöring liksom rymning och undanhålland e skall medföra motsvarande övertjänslgör ing. Det kan knappast anses riktigt,
att nrrcst av här nämnt slag skall få tillgodorälma s som
fullgjord värnpliktstjän stgöring. En ändring i föreslagen
riktning synes väl befogad och skulle säkerligen verka i
hög grad återhållande på brottsligh eten. Dc nuvarand e
föreskrifterna - som för övrigt ändrats flera~ gånger under dc senaste åren och därför utan svårighet borde kunna ändras ännu en gång -- äro ganska svårtydda och enligt min mening icke tillräckligt avskräckande . Om brottsligheten genom en dylik åtgärd avtager, återverkar delta
utom på disciplinen även fördelaktigt på värnpliktstid ens
effektiva utnyttjande liksom på del tidsödande expedilionsarbctet.
7. Del är svårt att utan en återgång lill krigsrältssystemct och en vidgad bestraffnings rätt i disciplinmål
kunna förkorta liden för utredning och straffbeslut En
sådan åtc rgöog torde dessutom f n vara utesluten. Däremot borde tiden från beslutets fattande till straffverksl~illighctcn kunna minskas genom alt anlita öS häkten
även vid sådana tillfällen, då fartyg en icke äro förlagda
Yid örlogsstatione rna. Man kan måhända också tänka sig
en utökning av arrestlokalern a vid Hårsfjärden.
8. För alt ytterligare spona de Yärnpliktiga i.ill goda arbetsinsatse r och gott uppförande borde flottan i
princip följa armens exempel med ett antal dagars avkor tni ng av vpl-tjänstgöri ngcn för genomgången godkänd
vidar eutbildning samt för gott uppförande och duglighet.
D en minskning av vpl-tjänstgöri ngens längd, som skulle
bli följden av en sådan förmån, borde m::tn utan s::mwc ls-
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betänkligheter kunna möta 1ned en nedskärning av ant alet tjänstledighetsdagar för alla vpl från nuvarande 10 ;,
d v s 36 dagar till 7 % eller 25 dagar per :Jr. En un rY
officer och underofficer har liksom underbefälet f n be~
tydligtmindre ledighet än en värnpliktig, vilket knapp as t
kan anses rättvist.
9. Som jag redan nämnt har hälsningspliklens n~i:;l an
fullständiga bor l tagande medfört en allvarlig försämrin .a
av manskapets hållning och uppträdande. En naturlig åtgärd för att åstadkomma bättring borde då vara att återgå till den tidigare hälsningspliklen. Men vissa skäl tal a
emellertid häremot. Som bekant var elt effektivt över vakande av efterlevnaden av hälsningsförskrifterna sä rskilt i garnisonsstäder mycket svårt att genomföra. Eftersom disciplinen ofta tager större skada av atl förseel ser.
som begås, icke beivras än att man släpper något på fö reskrift erna så att övervakningen kan bli effektiv, f'örordar jag - ehuru mo tvilligt - all hälsningsplikten återinföres i full utsträckning endast under normal arbetstid .
Vissa klockslag böra därvid fastslås för krigsmakten i sin
l1elhet.
10. Allmänhelen bör bibringas större förståelse fö r
befälels strävanden att försöka upprätthålla disciplin och
ordning. Ett ojuste eller omdömeslöst uppträdande vi ll
vi icke försvara, men det är av stor vikt, att icke befälet
som helhet eller en kår får lida för en medlems fel. Pressen bör sträva efter att skaffa sig allsidiga informationer,
innan braskande artiklar om förhålland en vid försvar et
införas och att icke låta befälet eller en kår därinom lida
för att en enskild medlen1 burit sig illa åt.
11. Även om de av mig föreslagna åtgärderna elle r
andra
skulle medföra den gläd]' ande förbällrina av disci.
5
plmen, som alla längta efter, så kommer del alltid a lt
bland v~irnpliktig ungdom finnas individer som anti n a en
'
::.
på grund av mindre gott uppförande före eller under värnpliktstjänstgöringen visat sig ick:e passa för utbildningen
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inom krigsmakten eller också äro så psykiskt undermåliga, att man icke bör offra några ansträngningar på att
ens kunna använda dem i militär handräckningstjänst.
För den förra kategorien borde man ordna något slag av
arbetskompanier uneler lämplig civil ledning med uppgift
alt bygga vägar eller dylikt i glest befolkade trakter. Av
den senare kategorien torde de flesta komma att O-förklaras. Dc eventuellt användbara borde nytlj as i något
slag av allmänt arbete under civil ledning.
12. J ag har hittills uteslutande uppehållit mig vid
d e värnpliktiga. Är då ingenting alt säga rörande stan'lmanskapet? Förvisso. Även om det är lättare att åstadkomma disciplin och ordning bland dem, som frivilligt
valt ett yrke, uppslå dock vissa svårigheter n1Cd d em, som
på grund av vantrivsel eller annan anledning vilja »straffn_
ut sig». Med nuvarande anställningsförhållanden kan en
yngling av denna kategori författningsenligt icke avskedas med mindre han är olämplig för fortsatt anställning
eller fö r utbildning till underb efäl. Detta medför, att
mången b egår förseelser eller saboterar utbildningen för
att på så sätt bli fri. Elt dylikt förf arande inverkar ytterligt menligt såväl på cUsciplinen som på omgivningens arbetsresultat. Det vållar därjäm.te ex tra rättsvårds- och expcditionsarbcle samt misskrediterar i många fall flottan.
En sådan individ har liksom den, vilken mot sin vi lj a få ll
stanna kv ar till kontraidslidens slut, en r ent negativ inställning till tjänsten vid flottan och inverkar därigenom
menligt p å rekryteringen av andra ynglingar frå n hemorten. Jag anser därför - ur såväl disciplinär som r ekryteringssynpunkt - önskvärt, alt första kontraktsliden för
alla utom radio! clcgrafis ter och telehautverka re bör minskas till tv å år med förlängning på ett år före påbörjandet
av koq)l'als- respektive furirskolan. Ett steg i denna riktning har marinledningen tagit genom förtidsinskrivning
Lill värnpliklslj~instgöring av 17 ttrs ynglingar, som därvid få förbinda sig alt efter denna tjänstgörings slut kvar-
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stanna ytterliga re ett å r såsom överstal sanställ da vid fl ottan. Det är ännu för tidigt att uttala sig om 1nöjligh eten
att öka rekryter ingen denna väg eller om den komme r alt
giva en öns'k ad kvalilet på utbildni ngen.
Dc synpunk ter p å discipli nen bland flottans mansk ap
och de medel att söka förbättr a den, vilka här framlag ts ,
göra ingalun da anspråk på al t vara fullstän digt behandlade. Jag är också beredd på den invändn ingen, alt jag
i flera fall varit alltför radikal. Det skulle emeller tid
glädja mig, om min framstä llning kunde väcka en diskussion och så småning om en samling av alla intresse rade
krafter till en ansträng ning att t'lstadko mma en bättring
i en för flottans verksam het så livsvikt ig fråga.

Minnesteckningar.
U p p läst vid f{ ung[. örlogsm annasäl lskapets
högtids samman träde d en 15 novemb er 1950.

Fredrik Edrnund von Otter':').
Fredrik Edmund von Oller föddes den 15 mars 1876.
Föräldr arna voro amirale n, friherre Fredrik 'Vilhelm von
Ottcr och dennes maka född Dahlströ m.
Såsom son till initiativ lagaren till uppsält andet av
Karlskr ona artilleri kår, dåvaran de konlera miral von Otter,
var det naturlig t att han sökte inträde i den nyuppsa tta
marina artilleri kåren, vid vilken ban antogs till volontä r
-- den första officers volon tären vid Karlskr ona artilleri kår - omedel bart efter sin på våren 1893 avlagda mogenhe tscxam en.
Efter avlagd officers examen vid Karlber g 1895 genomgick han dc då för ticlen tvååriga allmänn a och högre
kursern a i Artilleri - och Ingenjö rhögsko lan i Stockho lm
under åren 1896- 1900. Utnämn des till löjtnant 1898 och
till kaplen 1903 vid det sedan l jan. 1902 av Karlskr ona
och Vaxholm s art illerikår er samt delar av Fiollans minvapen bildade Kustart illeriet. Major 1915 och överstel öjtnant 1922 inträdd e han i reserven 1931.
Utan alt vara extremt militärt betonad ägnade sig
von Otlcr med allvar och nit åt sitt yrke och visade sig
redan från hörjan vara den pliktmä nniska, han hela livet förblev. Som ett utslag härav må anföras atl han under sin ofla upprepa de tjänstgö ring på V. Hästhol msfort
såsom fortchef inkvarte rade sig på samma sätt som manskapet i dc då fuktiga och osunda kasema tterna. Han
'')

Minnestec kningen är författad av ledamoten Malmberg .
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å drog sig därunder en lungsjukdom, som lidvis botad do ck
fl e ra gånger und er hans fortsatta lev nad kom till förnya t
utbrott och till sist ändade hans liv.
Han had e e tt tidigt utvecklat och utpräglat sinne för
statistik. Sålunda roade han sig med a lt redan unde1·
skoltiden föra di agram över P-and O-linj ens f a rtygspositioner enligt uppgifter hämtade i engelska tidningar, vilka
till ställdes hans fad er , a ll till synes ofruktbart arbete,
Denna läggning fick emellertid en b etyd elsefull p1·aktisk
användning i det att han und er en lå ng följd av år insamlade erforderliga upp g ifter för kontroll av gällande
pension savgifter för medlemmarna i Fiollans pensionskassa och han påvisade med stöd. av d essa uppgifter att
pensionsavgiftern a voro för högt beräknade men framförallt att gralialavgifterna icke stodo i rimli g proportion till
de y tterli gt små utgående gr atialerna (familjepensioner na). Intresset fö r pensions- och gratialfrågor samman hängde med hans stora intresse för och kunsk aper i förs~ikringsmate nl at ik . I-lans mera uppmärksammad e insats
i hithörande frågor gjordes år 1911, då han upprättade
och till fullmäktige i F lottans pensionskassa inlämnade en
dödligh elstabell för män inom Fiollans pensionskassa och
vidare år 1912 ett vidlyftig t betänkande till direktionen
över pensionskassan angående gratial och gratialavgifler.
Sedan utredningarna vederbörl igen behandlats antogo fullmäktige i pensionskassan år 1913 ny gratialstat och nya
gratialavgifter för kassan. Dittills utgående gratial och
gr a lialavgifter hade fastställts de förra år 1892 och de senare år 1899. Hans strävande gällde icke så mvcket sänkav baratianing av gratialavgifterna som fastmer hö]'n in.;
b
len, varvid avvägning naturligen måste ske med hänsvn
till g ra tialkassans bärkraft.
Det var en naturlig följd av hans levande intresse fö r
p ensionsfrågor, alt han skulle tagas i anspråk i elvlik
verksamhel och h an blev - efter a lt i flera periode1: ha
varit fullmäktig - direktör i Fiol lans p e nsionskassa år
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1923 och sedermera överkommissarie d ärs täd es under åren
1932--37, vid vilken senar e tidpunkt pensionskassan upp hörd e för all överföras till Statens pensionsanstalL
Till led amot av 1921 års pensionskommille va r han
kall ad und er å ren 1921- 26.
För Karlskrona stads utveckling och drift hyste han
e lt livl igt intresse och blev stadsfullmäktige re dan 1915
samt drä lselkanmwrcns ordförande från 1936 till 1939, då
han jämväl avgick sam stadsfullmäkti g.
År 1917 placerades han såsom stabschef i Kommendantsst ahen i Vaxholms fä stning men tog efter ett å r avsked med tillstånd ail kvarslå lönlös och köpte i samhand
därmed en egendom, Lil j eslad i Östergötland, som han
själv skötte. Efter halvtannat år blev dock hans länglan
till d en lidels efullt älskade fädernesladen för stark och
han beviljades efter ansökan återinträd e i tjänst m ed placering vid KA 2.
Al l han sedermera dock kunde besluta sig för att några år efter sin definitiva avgång ur krigstjänst lämna staden och bosiilla sig i Stocklwlmstraklc n torde huvudsakligen berott på önskemålet all avsluta sill liv i närh eten
av åtminstone några av sina barn .
S om unno officer var han en mvckct alad, ofta uppsluppen, kam rat men blev med åren alltmer allvarstyngd,
den ofta vanliga utvecklingen för en pliktmedveten man.
Vi minnas honom som en god kam.rat och människa,
enkel, försynl och rakryggad. En riddersm an utan fruktan och ulan tadel.
Till ledamot av detta sällskap invaldes h a n år 1912.
1 förenad i ett harmoniskt äkHan var sedan år 190L
tenskap m ed Elsa Vrede av Elima, vilkens birleksfulla
omsorg varit av avgörande betydelse för skötseln av h ans
hälsa i all synnerhet med hänsyn till en viss envishet att
ej v il j a synas kl ema med sig. Den 29 december 1950 avled han på Löwenslrömska lasarettet vid S1ockhol m endast några månader efter sin hustrus bortgång.
v
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Närma st efterle vande äro dottern Eva, gift med kommendö rkapten en vid Flottan S. Bcrgel in, sonen Göran,
förs te heskick ni ngssck reterar e, dottern Elsa, hosaLt i USA
samt sönern a \Vilhel m, civilin genjör och Karl, banktjänste man.

Karl Wester•:•).
Den 3 februa ri 1951 avled i Stockh olm f. d. konter amiral en Karl \Vcster född den 19 august i 1871 på Slällhult i Smålan d. Föräld rarnav oro majore n Axel Edwar d
\Vesle r och Helga \Vestcr , född Gvllen svärd.
Karl \\'ester börjad e sin sjöm;n nabana o;om aspiran t
på fregatt en Vanadi s och korvet ten Norrkö ping, antogs
höst ei: 1887 som sjökad ett och utnämn des 1893 cftcr g~
nomga ng av den då sex-åri ga sjökrig sskolan till underlöjtnan t vid fJollan . Efter ett flertal sjökom mcndc rinaar
5
l o
'
hl a ao Kanon
)<lien Edda och korvet ten Balder beford rades \V. till löjtna nt 1896 och till kapten 1902.
Redan som ung officer ägnade sig \V. med framgå n g
åt artiller itjänste n och tjänstg jorde under åren 1900__:1910
vid marinf örvalln ingens artiller iavdeln ing och därund er
lidvis som marine ns kontro lloffice r vid Bofors . I denn a
senare egensk ap närvar \V. vid den svåra kanono lvcl.ca n
å Bofors skjutfä ll å r 1902, varvid bl a den framst åend e
kanonk onstru ktören, övering enjör Silfver sparrc och kaptenen vid flottan Gralnn förolyd ::ades. Några sekund er
före olycka n hade G ra hm bytt plats med \\~es ter.
Åren 1910- 191.± tjänstg jorde \Vesler som äldste arfficer vid artiller idepart emente t å örlogsv arvet i
tillerio
T
I \.arlskr ona med avhrot l för någon lids sjökom mende ring
som sekond å pansar skeppe t \Vasa och därefte r som fa rtygsche f å monito ren Tirfing . Vid krigsut brottet 19H va r
\V. sekond å pkr Fylgia.
c

'')

Minnest eckninge n är författad av hedersle damoten Odquist.

Efter tre års tjänstg öring so1n chef för artiller idepartement et å Slockh olms örlogsv arv återbör dades \V ester
till marinf örvaltn ingen, denna gång som assiste nt å dess
artiller iavdeln ing. Dessfö rinnan hade \V. beford rats till
komme ndörka pten av 2. graden , vilken beford ran redan
1918 följdes av utnämn ing till komme ndörka pten av l.
graden . I samban d med tjänstg öringen som departe mentschef togs \V. av marinf örvaltn ingen i ansprå k som kontrollan t vid provsk jutning i USA av pansar et till dc under byggna d varand e pansar skeppe n Drottn ing Viclm·i a
och Gustaf V. Somma ren 1917 var \V. sjökom mende rad
som far tygsche f å pansar skeppe t Göta.
1918 tillträd d e \Vcstcr befattn ingen som avdeln ingschef för m arinför valtnin gens artiller iavdeln ing, för vilken
b efa ttning \V. genom sina omfatt ande artiller islisk a kuns'kape r och stora erfaren het hade goda förutsä ttninga r.
De fem år, under vilka \Vster var sjöartil leriets främsta .
målsm an, kännet ecknas också av en betyda nde utveck ling av denna vapent jänst, särskil t beträff ande hjälpm edlen för sjöartil leriper sonalen s utbilln ing. Under flera år
förena de \V. befa lininge n som avdeln ingsche f för artilleriavdel ningen med chefssk ap för fl otta ns arlillcr is.k julskolor å Hårsfjä rdcn.
1923 beford rades Karl \\'ester till komme ndör och förordnad es samma tu· till chef för örlogsv arvet i Stockh olm.
1925 övertog \V. samma befattn ing i Karlsk rona, med vilken tjänst \\r este r efter uppnåd d pensio nsålder 1931 avslutade sin aktiva tjänst vid flottan . Dessfö rinnan hade
han utn ämnts till konter amiral i marine n.
Karl \Veslcr invalde s 1912 till ledamo t i Kungl. örlogsma nnasäl iskapc t, vars vice ordför ande han var und er
åren 1925-19:~0. I egensk ap av ordföra nde i detta sällskaps bercdn ingsuts koll tog \Y. initiati v till förverk ligandet av d en sedan flera år tillbak a viland e planen om anskaffan de av en lämpli g lokal för sällska p els omfatt ande
och värdef ull a bibliot ek, till vars inredn ing och ulsmyc k-
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ning han ock medverkade. 1931 blev \V ester hedersledamot i KöS och bll ledamot av Kungl. Krigsvetenskapsak~
demien kallades l1an 1921.
Under flera år var \V ester ordförande i sjöofficerssäl lsk.~pet i Karlskrona och genomdrev därvid, att sällskapets
1~1asslokalcr genom ombyggnad och moderniserin g erhöll
sm nuvarande vackra utformning. Till tack för dessa in s_atscr lät sällskapet måla \Vesters porträtt för att införliva detsamma med sällskapets porträttgaller i.
. Såsom förut nämnts, nedlade \V ester uneler sin tjänstcLH~ ett omfattande arbete inom artilleritjänst en och särsklit under hans verksamhet som chef för artilleriavdel värdefullac
månaa
ningen och flottans skjutskolor toaos
b
b
IIlllial1v hll SJÖartillerim aterielens utvecklina och till fulländning av artilleriperso nalens utbildning. ~
Yicl tid ~.1.1 för Sverigeskepp ens planläggning och byggn~d. voro hjalp_medlcn för artilleriets eldledning rätt prinuhva och utgJordes av e tt fåtal avståndsmäla re med liten bas samt enkla vid artillerioffice ren i stridsmässen
placerade r~ikneinstrumcnt. Dessa hjälpmedel voro tillf~'lles_t på dc korta eldgivningsav samd, som förekomma
Under delta krig ökades
YHl tlclc~1 för _1. VK:s utbrott.
emellertid stndsavstånd cn mer och mer samtidigt med
alt eldledningsm aterielen utvecklades till att omfatta ett
flertal avståndsmäta re av stor baslängd, centralsikten med
centralsiktan läggningar samt automatiskt arbetande centrala eldledningsin strumcnt, varigenom skjutelemente n
under strid lättare kunde underhållas. För \Yester stod
det klart, alt våra egna stridsfartyg och i första hand
Sverigeskepp en snarast möjligt måste utrustas med mod;rn eldledningsut rustning för att våra fartyg med framgaug skulle kunna bekämpa eventuella molståndare till
sjöss. ~ör den skull ordnades genom hans försorg kom·
l"ll
mendermo·~ cav carlillcrioffi.ccJ "'''C
u tl··anc1sI-.a Inanncr
J
n'
e
ifrågavarand
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elerna
för ~tuclium ~~, kdgserfarcnh
a
bl
resor,
utländska
omraden, VarJamte han själ\' förelog
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t ill Storbritannic n, Italien och Holland för jämförande
studier av olika mariners elclledningssy stem, personalutbildning m m. Dessa kommenderin gar och studier gåvo
slutligen till resultat, att våra Sverigeskepp och senare
byggda stridsfartyg hlevo utrustade med förstklassig eldledningsmate ri eL Det är \Yestcrs förtjänst, att bland dc
många olika eldledningssy slcm, som då offererades, valet
föll på system Hagemeyer - en holländsk utveckling av
Clet tyska Sicmenssyste met - som sedermera visade sig
väl molsvara de mest viltgående krav.
Det hör ock räknas \Y. till förtjänst, att vår flotta
på elt tidigt stadium gick in för den stereoskopisk a avståndsmätare n, som snarl visade sig vara den tidigare
använda ayslån(lsmäla ren av koincidenccty p väsentligt
överlägsen.
\Yester n edlad e ett omfattande arbete för utvecklingen av vårt lands krigsindustri och vår industriella krigsberedskap. Bl a blev på \Vestcrs initiativ Skultunas maskiner och verktyg för patronhylstill verkning inköpta av
m arinförvaltnin gen och överflyttade till artilleridepar tementet i Karlskrona, genom vilket ingripande denna värdefulla anläggning förhindrades bliva försåld till ullandeL Yid upprustninge n åren närmast före och under 2.
VK blev denna anläggning av betydande vi.irde för vår
krigsber edskap.
Karl \Vestcrs stora erfarenhet inom det artilleristiska
området kom även väl till pass för skjulutbildnin gen vid
flottan. Under skjutskolorna nedlade \V. ett omfattande
arbete för systematisk utbildning av eldledare, riktare,
avståndsobse rvatörer och cldledningsm än. Sålunda ordnades bl a genom hans försorg högre och lägre eldledningskurser för artillerioffice rare, i land anlades riktarhallar för utbildning av riktare och anläggningar för utbildning av avståndsobsc rvatörer. Personalens artilleriutbildning uppnådde under \V :s ledning en hög grad av
fulländning.
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\\'ester var en synnerUgen god ledare och han hack
en ovanlig förmåga att sporra och entusiasmera sina underlydande för deras arbetsuppgifter. Yid utredningen av
det stbindigt pågående moderniserings- och nydaningsarbetet inom sjöartilleriet hade \V. till princip, att - fö r
Yinnande av den mest allsidiga belysningen av problemen
samt för att öka dc underlydandes intresse - tillsäll a
kommissioner, som hade till uppgift att bearbeta inom arlillcriljänslen vunna erfarenheter och inkomma med förbättring av materielen, utbildningen m m. Dessa kom missionsarbeten gåvo värdefulla resultat och bidrogo i hö ::">.r
grad till artilleritjänstens utveckling.
Vid sidan av sin artillcristiska· verksamhet hade \V.
stort intresse för museiala forskningar och för museiv erk::;amhctcn inom fiollan . För tillvaralagande av föråldra d
och utrangerad materiel ordnade \V. museikonunitteer inmu örlogsvarven med resultat att våra marinmuseer nu
äro vb1l tillgodosedda och uppordnade. Tillkomesten av
det nuvarande sjökrigshistoriska museet å örlogsvarvet i
Karlskrona är bl a hans verk, liksom även Chapmansmuseet i varvschefsboställel. \V. tog jämväl initialitve l
till restaurering och utvidgning av den vackra galjonsträdgården å nämnda örlogsvarv.
Då Statens sjöhistoriska museum i Stockholm ti11kom
och i organisatoriskt hänseende ställdes under en för des s
örlogs- och sjöfartsavdelning gemensam styrelse, den sjöhistoriska museinämndcn, blev vV. fiörodnad till verkställand e ledamol av denna nämnd. I denna egenskap n edlade \V. som alltid elt energiskt, värdefulll och fruktbära nd e arbete för musee ts uppbyggande och uppordnande .
Karl \\'es ter var en strong nw.n, en nobel personlighet. I sitt hem - framför allt i det vackra varvschcfsboslällcl i Karlskrona -- visade han tillsammans med sin
älskvärda maka en storartad gästfrihet i den gamla goda
stilen och säkerligen hava m~'lnga det \Ycst e rs'ka hemmet
i tacksamt minne. Särskilt oförglömliga äro de musik slunder gästerna där fingo avnjuta.
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Efter ett sällsynt lyckligt äktenskap med I-Iilma \Yesr,
te född Ramstcdt, blev \Vestcr änkling Hl-Hl. :\ännasl
efterlevande äro sonen, fi l. doktor Ber l il \V ester och do ltern Margareta, gift med kommendörkapten Allan Kull.

Johan Alfred Sjöqvist':').
Den ;3 mars 1951 avled å länslasarettet i ~yköping
övcrslelöj lnanlen i kustartilleriels reserv Johan Alfred
Sjöqvisl. Han var född i Boda hy av Torps församling av
Västernorrlands län den 12 januari 1888. Föräldrarna voro possessionalen Per Sjöqvist och hans maka, född
Persson.
Sjöqvist ådagalade redan från sin tidigaste barndom
en stark längtan efter vetande, för vars tillfr edsställande
han på grund av dåtidens kommunikation er i hans födclscbyg'l måsle underkasta sig avsevärda b es värlighete r.
Han tv ekade dock icke inför dessa , och hösten 1897 ku_ndc han a nt agas till elev i tredje klassen av Sundsvalls
läroverk, där han 190.! vid endast lG års ålder avlade en
lysande stud entexamen, ett vittnesbörd så gott som något
(;111 hans skarpa huvud och rik a begåvning. Han blev
underlöjtnant vid kustartilcrict 1907. H.eclan året därpå
kommenderades han till marinförvallningen för tillfällig
tjänstaöring vilket väl ocl.-så får anses visa, att hans b cgåvni~g o1;1~dclbart uppmärksammats. Härigenom kom
hans håg och intresse att inriktas mycket starkt m ot d e t
militärt - tekniska.
Om växlande med trupptjänstgöring vid Yaxholms
kustartill erir egemente å terkom också sådana tillfälliga
kommenderingar till marinförvaltningen under dc följandc å ren, ända till dess att han 1917 knöts till ämbetsverkets ordinarie tjänstcmannastah. Han h ade då r edan
*)

Minnesteckning en är författad av ledamoten Kolmodin .
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genomgå l l sina militära högskolor: 1912 KSHS a1lmän na
kurs och 1912- 191-1 AIHS högre artkurs, även dessa m ed
uppmärksammad uppskallning och framg~mg. I marinförvallningen blommade hans kraft och begåvning ut i
framgångsrik verksamhet, som på yngre kamrater, som
lillfälligt tjänstgjord e därstädes, verkade klart inspirerande. Under denna tid företog han 1919 en studieresa till
Frankrike och England, som i flera hänseenden vidga d e
hans vyer. Återkommen från denna utsågs han till h iträdande sekreterare i krigsmaterielkommissione n varigenom han sålunda kom att medverka i den första krigsindustriella planläggningen i vårt land, vilken påbörjades
på grund av erfarenhelerna från det första världskri geL
1920 lämnade han emellertid tjänsten i marinförvallningen
för aH tillträda befattningen som n1.arinatlache i Madri d .
På denna post kom Sjöqvist emellertid icke att verka
länge. Redan påföljande år drabbades han av ett allvarligt sjukdomsanfall, framkallat av ett tryck på hjärnan ,
som. synbarligen uppstått ur en i barndomen ådrag en
huvudskada. Han måste därför resa hem och undergick
snart efter hemkomslen en mycket allvarlig hjärnoperation, som efter flera år av försiktighet dock kunde leda
till hälsa. Helt densamme som före sjukdomen blev han
dock aldrig, även om hans humor och läggning förhjälpt e
honom till ett gott tillfrisknande. Åren 1925- 1928 finn a
vi honom såsom lärare i vapenlära i Sjökrigsskolan och
åren 1926- 1928 därjämte såsom lärare i kustartilleriets
skjutskola . Sistnämnda år tillträdde han befattningen
som tygmästare i Karlskrona fästning, en befattning som
han sedermera innehade ända 1ill dess att han 1943 avgick med pension. Han fortsatte dock sin militära tjänstgöring så länge heredskapen under det sista världskrigel
varade. Sjöqvist utnämndes till kapten 1917, till major
1929 samt till överstelöjtnant 1935. Ledamot av detta sällskap blev han 1927 och av krigsvetenskapsakademien 1931.
Della är den yttre ramen kring en gärning, som kän-

585

netecknadcs av gedigenhet och plikttrohet ulan några sidoblickar på egen fördel eller yttre utmärkelse. Även om
det icke alllid märktes för den ytlige hetraktaren hade
Sjöqvist djupast inne en ödmjukhet inför uppgiften, som
Yar föredömlig. Hans insatser i kustartilleriels utveckling hava särskilt på del artillerisliska område t v a rit belydande. Själv tillhörde han del nyuppsatta kustartillel:iets andra officersgen eration, som l1elt naturligt hade ett
omfattande arbetsfält och stora möjligheter till nysk apande verksamhet. Dessa möjligheter hlevo av honom vä1
tillvaratagna.
Person] igen var han vänsäll och glad! och en god
människa med vittfamnande intressen speciellt i historia,
litteratur och matematik. Humorn var honom en rik gåva, som förlänade honom mycken glädje även i b esvärligheter och motgång. Han skattas högt som en god och
redhar kamrat av alla dem, som hade förmånen att känna honom.
Sjöqvist var sedan 1923 gift med Ida lVIargareta S~~
qvist, född Larsson. Denna jämte barnen Jan Alfr.ed SJOqvist, löjtnant vid flygvapnet och Ida Margareta, g1ft med
ingenjör Sven Carlsson, Slackholm samt br?.dern A~el
Sjöqvisl, f d jägmästare, Hälsingborg, stodo narmast sorjande vid hans bår.

August Emil Otto Giron•=•).
August Giron föddes den 17 april 1882 i Stockholm
och slutade sina dagar den 10 mars 1951 på Mörby lasarett efter en plågsam sjukdomstid. I-lans föräldrar voro
bokförläggaren Charles Georges Emile G. och Fanny AmaJia Dubois - faderns släkt av franskt (hugenott-) och
moderns av vallonskt ursprung.
*)
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Minnesteckningen är författad av ledamoten Beck-Friis.
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I samba nd med avlagd sjöoff icerse xamen bleY Giron
år 1903 utnäm nd till underl öj tnant, år 1905 till löjtna nt,
år 1912 till kapten , år 1921 till komm endör kapten av 2.
gr., år 1927 till komm endör kapten av 1. gr. samt, vid avskedet ur aktiv tjänst år 1937, till komm endör.

Sin utbild ning till S.Joss börjad e Giron genom alt åe
1897 såsom 15-åri g aspira nt åtfölja korv e tten Freja under somm arsegl ing i utländ ska farvat ten. Samm a års
höst antogs han till sjökad ett. Under sex därpå följan d e
somra r seglad e han ömsev is på korvet terna Saga och
Freja under deras sedvan liga utland sfärdc r.
Här må inflika s, att Giron lillhör dc d en sista av d e
å rskurs er vid sjökrig sskola n, vilka varje somm a r haft sin
huvud saklig a sjöutb ildnin g förlag d till någon av de minnesrik a, långse glande korve tterna eller fregat terna.
Såsom under löjtna nt blev Giron sedan i tillfäll e alt pft
korvet ten Freja under s k lå ngresa ytterli gare förkov ra
sina färdig heter i konste n att manöv rera fullrig gade råseglar e.
Efter några sporad iska komm enderi ngar, hl a på Saga (kadet toffice r 1908) och på olika skcpps gosscf artyg,
ändad es Girons bana såsom seglan de sjöma n med kon;mende ringen såsom avdeln ingsch ef för skepps gossea vdelningen somm aren 1928.
Den moder n are utbild ning, vars genom gåend e - efter
en kadett utbild ning av nyss antytl slag - framst od såsom
ett oefterg ivligt krav, genom gicks av Giron vid ett flertal
skolor eller kurs er ombor d och i land. Av dessa må fö 1•
Girons del särski lt nämna s office rskurs en vid torped sko1~ (omb? rd), so~n för honom . kom att utgöra inledn ingen
tJll en lang sene av chefss kap inom överva ttensto rped
vapne t. En upprä kning av dessa komm enderi ngar tonk

här få anses vara på sin plats. Giron tjän~tgjord e sålunda under sin torped båtstid såsom fartyg schef på Blixt
(1909) , Orion (1910 och 1912), Spiea (1913) , n:r 8 (1915)
och Altair (1915- 16). På de två sistnä mnda torped båtarna var chefss kapet förena t med befäl såsom divisi onschef. Under sin jagart id var Giron fartyg sch ef på Munin
(1918) och p å 'Vrang el, tillika divisio nschef , (1923) .
Sina på den tiden så gott som obliga torisk a komm endcring ar såsom sekon d och ~enare fartyg schef på pansa rskepp fullgjo rde Giron på Äran (S, 1919-- 20), på Oscar II
(FC, 1930) samt slutlig en på Dxottn ing Victor ia (FC,
1931- 32).
Efter sin avgån g ur aktiv tjänst bl ev Giron - under
den av andra världs kriget beting ade bereds kapsti den under kortar e tider åter anlitad för befäl till sjöss, nämligen bl a såsom eskade rchef för stockh olmse skader n
(19-10). I hans sjöLid m.å även inräkn as dc långa havsfärd erna 19~11 och 19-13 såsom en av staten s kontro llofficerare i den s k lejdbå tstrafi ken på Sydam crilw.
Giron var en god sjöma n. Såsom hans kansk e främs ta
förtj änst inom delta begrep p torde få utpeka s egensk apen
av en lugn och säker naviga tör med förmå ga att även
under för nerYc rna påfres tande navige ringsf örhåll anden
tryggt föra fram icke allena st sitt eget utan även andra
under han~ befäl ståend e fartyg .

Girons betyda nde erfare nhet er på det naviga torisk a
omdtd et blcvo, sedan han själv för sista gånge n lämna t
en komm andob rygga, till fördel för den sjömil itära rättssl-:ipn ingcn tillvar atagna genom hans förord nande under en följd av år såsom militä r ledam ot (i mål rörand e
navige ring och manöv rering ) i den år 19-l9 mot allt förnuft utdöm da krigsh ovräl len.
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Beträffande August Girons landtjänstgöringar må följande infogas i minnesteckningen .
Han genomgick under arbetsåret 1908~09 sjökrigshögskolans allmänna kurs och kvalificerade sig därvid
för den två år senare för första gången anm·dnade allmänna fortsättningskursen (numera benämnd stabskursen). Han uppnådde i denna kurs (jämte en yngre officer, nu viceamiral. i flottans reserv) det högsta betygsresnita te l. Det honom tilldelade »hemarbetet» låg enlig l
hans egen önskan, troligen i viss mån påverkad av ett års
tjänstgöring på marinstabens organisationsavdelning, p [t
marinorganisationens område. Det föll sig därför naturligt att Giron senare (1918~23) blev lärare i marinorganisationshi.ra i sjökrigshögskolans allmänna fortsättningskurs (stabskurs).
Under åren 1911~-27 var Giron under sina landtjä nstgöringstider knuten till marinstaben, men icke endast till
dess organisationsavdelning (1917~22) u tan även till
operationsavdelningen (1916--17) samt utrikesavdelningen
(1923~27), under sistnämnda tid i tjänst utomlands såsom_ marinattache i Berlin och Köpenhamn ( 1923~27)
samt i Helsingfors (1925~27).
Under ål'en 1927- 36 var Giron placerad i Karlskrona och tjänstgjorde där såsom chef för sjömanskårens
skolor.
.
Aterhärdad till Slackholm sistnämnda år tjänstgjorde
han intill avskedstagandet 1937 såsom chef för marinstabens mobiliseringsavdelning.

Det faller av sig självt att en man med Girons mångsidiga kunskaper och förmåga att uttrycka sig väl, framför allt i skrift, ofta blev anlitad för vid sidan av hans ordinm·ie tjänst liggande utredningar och uppdrag. Av dylik a
må här nämnas hans uppdrag (1921) att stå till den s k ma-
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rinb eredningens förfogande för biträde med utredning av
vissa frågor samt hans tjänstgöring (1921-23) såsom sekreterare i försvarsrevisionen, hans uppd rag (1917) att såsom sakkunnig inom försvarsdepartementet biträda _med
crranskning av frågan rörande värvat m anskaps penswne-·
~ing m n1 ävensom uppdraget (1937~39) såsom administrator i Palermo för »The International Board for ~onin
t ervention in Spain».

Giro n var en flitig skriben t. A v trycket utgav han
(1913) En livsfråga för vårt sjöförsvar,
(1917) Sjöslaget utanför Skageraek,
(1930, TiS) Striden om Jellicoes och Beatlys taktik i Skagerackslagct, samt
(193J, TiS) Nelsons taktik i slaget vid Trafalgar.
.
Härtill komma åtskilliga tidningsartiklar, bl a och till
största delen skrivna under G:s tid som s}öm.ilitär medarbelare i Dagens ~yhcter (1939~-H).
..
Yidare hör nämnas, att Giron var huvudredaklor för
den förtjänstful l a minnesskriften »Kungl Sjöofficersskolan 1867- 19-!2».
Det hör slutligen icke lämnas osagt, att Giron, innan
sjukdomen bröt ned honom, vm· syssels aH med författandc av en bok om Lord -:'\els on.
I Kungl örlogsmannasällskapet invaldes Giron år 191H.

Giron hade clt starkt utpräglat - i viss mån franskt
betonat -- sinna för ekonomiska ting. Att hans gärning
såsom sjöofficer till så ringa del kom alt beröra det marina förvallningsväsendet kan därför måhända synas ägnat all väcka förvåning. Han hade emellertid såsom
framgår av det föregående, själv valt den - åtminstone
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ti:le.n - såsom mest lockande ansedda stabsn lLildmngslmJ en vid sj ökrigshögskolan.
efterlämnar Giron minnet av en
Såsom
.
. privatperson
•
o
1~1angs~t11gl mtresserad och på skilda områden av kulturIlvet ~~ldad man. Minnestecknaren nödgas att av utn·m messkal avslå .från att lämna en närmare skildring bär.om ,
meJ: .~wn kan Jcke underlåta att spccielll nämna Girons u r
allma~1 nal~trdyrkan framsprungna eminenta intresse för
botamken, mom vilken han genom trägna studier och samlarverksnmhet nådde långt. Han lyckades bl a att efter
n~ångåriga strapatsrika vandringar uppnå det för en bo lamsk amatör svåruppnåeliga målet alt berika sill herbarium
med e1~ fullständig uppsättning a. v N ordens orkideer _ en
prestahon som väckt uppmärksamhet även på rent vel cnUnder sina forskningsfärder inom växtsl~apligt håll.
va~·Jden. medförde Giron gärna och med frmngång sitt
~~:mJ.~spo och andra fiskedon, härvid mesladels och m ed
f~ r~.'"arlck syf~adc på gäddfångst. På honom torde kunn a
tulampas ett 1 en parentation över viss framstående m edlem av Svenska Akademien förekommande uttaland e av
(n.~lge~ärligen) det innehållet, att han i likhet m ed mång a
manmskor med utpräglad intellektuell lägo·ning var ~n
~::o '
ivrig fiskare.
L

August Giron gifte sig den 23 november 1012 med Elsa
Margare ta Durling, som avled år HJ22. ~Ied henne hade
han två barn, nämligen dottern Marguerite, kontm·sanställd. i Stockholm, samt sonen Marc, kaplen vid flott an
och g1ft med Inga-Brita Barkman.
År 1927, den 2-1 juli, ingick Giron äktenskap med Pi a
~.nna Mari 'Vasenius från Finland. I detta äktenska p
foddes dottern Madeleine Aina Ulrica Pia.

Gunnar Nilsson•=•).
Lars Gunnar Edvard Nilson var född den 28 september 1872 i Uppsala, son till Professorn Lars Fredrik Xiison och hans hustru Alva Carolina Forssman. Efter skolstudier först vid Uppsala katedralskola och sedermera vid
Norra latinläroverket i Stockholm blev han stuelent vid
sistnämnda läroverk 1890. Han avlade med. kand.-examen i Uppsala 1895 och med. lic.-examen i Stockholm
1899, disputerade 1910 i Lund och promoverades till medicine doktor 1911 likaledes i Lund . Han blev slipendiat
vid flottan 1898 och fullgjorde sjökommenderingar under åren 1898- 1902. Under åren 1900-1903 var Nilson
underläkare hos Rissler på Maria sjukhus' kirurgisk'l
avdelning och utnämndes sistnämnda år till marinläkare av 1. gr. och sjukhusläkare vid den kirurgiska avdelningen av flottans sjukhus i Karlskrona. Nilson erhöll
under sin sj uklmsläkarlid för en kort period el t viktigt
uppdrag, det nämligen att vara stabsläkare å kustflottan
vid rikets västkust unde r de s k Karlstadsförlwndlingarna 1905. I sjukhusläkarbefattningen kvartod han - 1913
befordrad lill förste marinläkare - till 1917. Detta år
kallades han att efterträda Karl Rudberg s~tsonl marinöverläkare och chef för marinläkarkåren och för marinförvaltningens sanitetsavdclning. Från denna befattning
erhöll han vid pensionsålderns inträde 1937 nådigt avsked.
Det är naturligt att Nilsons insatser inom den svenska
navalmedicinen kom att bliva omfattande, då han var marinens saniletschef under en tidrymd, som slräclde sig
över mer än 20 år. Men även före tillträdet av detta
chefs skap hade Nilson satt spår inom svensk navalmedicin såsom nyelanare och reformator. Sålunda anförtroddes honom alt uppgöra plan till och leda ombyggnad
och omorganisation av flottans sjukhus i Karlskrona, ett
*)
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arbete, som utfördes under åren 1906- 1911. Den un ge
och i Risslers skola välutbildade kirurgen åstadkom därunder ett sjukhus, som efter dåtida förhållanden kund e
betecknas som en mönsteranläggning. Nilson, som 1912
hade anlitats såsom lärare i ämnet sjökrigels kirurgi vid
(1etta års marinläkarkurs, utgav 1913 ett m·bele »Sjökrigets kirurgi ombord å stridsfartygen», utgörande ett sammandrag av hans föreläsningar vid ovannämnda kurs
och som är det första svenska arbetet på ifrågavarand e
område.
Under sin långa chefstid förunnades det sedan ~il
son att i hög grad införa förhällringar inom marinens sanitetsväsende. Sålunda införde han bl a undersökningsmetoder till förhindrande av blyförgiftning hos varvsarbetare och antagningsbestämmelser för u-båtsfolk och
dykare, propagerade för tillbörligt medicinsk t inflytande
inom marinens dåvarande fl ygväsende samt verkade för
oflalmologiens tillämpning inom marinen.
I-lans insikter inom navalmedicinen togos även i anspråk för handelsfiollans vidkommande. Nilson deltog
som Svenska Röda Korsets ombud vid den internationella
konferens angående sjukvård åt sjöfolk, som avhölls i
Os1o och Bergen 1926. Vid denna konferens gjordes betydelsefulla framst eg till förbättring av kofferdisjöm~in
n ens sjukvårdsförhållanden. I samma avsikt och i tävlan utlyst av Svenska Läkaresällsl;::apet u lgav ha n 1925
skriften »Håd och upplysningar i hälso- och sjukvård föt·
fartyg i kust- och östersjöfart», för Yilken publikation
han erhöll sällskapels första pris.
Den lämnade korta översikten ger vid h anden, att
N"ilson var en skicklig administratör och organisatör. Om
sin företrädare Rudberg har Nilson uttalat, all han omfattade den åsikten, att medicinsk administration och organisation s täds e nul.ste stödja sig på en fast grundval aY
medicinsk vetenskap. Detta omdöme gäller Nilson i lika
hög grad. Nilsons stil sådan den framgår av talrika re-

missyttranden, andra officiella skrivelser och inlagor präglades av klarhet, exakthet och sinne för språkets rätt a
behandling samt av elegans i uttryckssättet.
För sina insalser inom navalmedicinen erhöll ~ilson
r edan 1908 ledamotskap i Kungl. örlogsmannasällskapet
i Karlskrona. Dess sekreterare var han unde1· kortare tider 1910- 1913 saml året 19U. Till ledamot av KungL
Krigsvetenskapsakademie n invaldes han 1921.
Xilson, som var sitl vapen varmt tillgiven och som
själv vat· en god sjöman, hade i hög grad känslan för alt
läkaren ombord ej bloll med nödvändighet m åste kunna
tåla sjön ulan också måste kunna trivas till sjöss för alt
rätt kunna sköta sin tjänst. Dessa t1sikler framförde han
bl a vid de två tilifällen under sin tjänstetid, då den av
hans företrädare Hudberg grundade marinsanitetsorgani sationen - som både inom och ulom landel tillvunnit sig
berättigad uppmärksamhet såsom varande f,ör svenska
förhållanden synnedigen lämpligt avpassad - syntes vara i fara all nedbntas, nämligen 1913 av de s k deparlemenlalkommillera<ie och 1921 av de sakkunnige för utrednino om den centrala försvarsförvaltningen. Avenledes fö~Jde han efter sitt avskedslagande med aldrig _svikande intresse dc omorgan isati oner inom försvarets sJukvård resp eklive förslag härtill, som under dc senare åren
framkommit och som ha djupgripande Ycrkningar på marinsj ukvården. Hans åsikter om olägenheterna med och
faran för mera omfattande föröndringar i v ~n· t svenska
marinsanite tsväsende voro orubbliga och burna förutom
av en H\ng tjänstetids erfarenheter aY medvetandet, alt
navalmedi cinen utgjorde en egen medicinsk spec ialitet,
som med nödvändighet mftste uppbäras och företrädas av
i ämnet specialutbildade läkare.
I sill förhållande till medlemmarna av sin kår var
han rättvis, välvillig och generös och yar mån om att verka för den honom und e rlydande personalens bästa. Också omfallades han av denna med aktning och tillgivenhet ,
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p å vilke t h a n vid ~ttskilliga tillfällen had e glädjen moltaga bevis.
Kilson, som antagils till ledamot av Svenska Läkaresällskapet 1900, kom efter sin förflyttning till Slackh olm
att tagas i anspråk av delta sällskap i ovanligt hög grad.
Han blev nämligen redan 1919 sällskapels sekretcrare
samt redaktör för dess förhand lingar i vilka egenskaper
han kvarstod i icke m indre än 21 år eller ända lill Hl-10.
Under denna långa tid nedlade han ett energiskt m·bclc
till sällskapels fromma. Därigenom att sällskapets ordförande väljes för endast ett år, kom Nilson und er sin
långa lid som sekretcrare all såväl utåt som inåt verka
som den sammanhålla nde kraflen och som den person
som representerad e kontinuiteten i dess arbete. :l\ilson,
vilken nyss framhttllils hade en naturlig fallenhet för alt
väl uttrycka sig såväl i lal som skrift, har förfaltal hl a
ett otal av dc sällskapets yttranden, som föranletts av remisser från statsdepartem ent och andra institutioner. Hans
inlägg i debatterna här i sällskapet voro talrika och under diskussionern a inom sällskapets nämnd var han utan
jämförelse den flitigaste. Hans inlagor och yttranden
präglades av den rutinerade ämbetsmanne ns strikihel, den
bildade humanistens elegans och den insiktsfull e läkarens
sakkunsl-::ap. Nilson kunde mången gång i debatten vara
temperament sfull och ibland skarp mot motst[md arc, särskilt sådana m ed vilka han tidigare skiftat hugg, men
hans lin je uppbars alltid av gentlemannas kap och viljan
a tt på bästa sätt gagna det sällskap, han så länge tjänade
och med vilket han mer och met· växte ihop. \ 'äl händ e
det emellanåt, att Nilson blev u lsa ll för kriiik för sitt
från en del håll påstådda egenmäktiga regeringssätt m en
detta oaktat kan det väl ooh mer än väl hävdas, alt
Svenska Läkaresällsk apet i honom tacksamt bör uppskatta en kunnig, a r betsam och hängiven medlem av sin
ämbetsmanna kår. Därom vittna dels överlänmand el 1952
på ~ il sons 60-årsdag av det porlrätt av honom, en olje-

målning av I. Kamke, som utgör en prydnad i sällsl~apcts
samlingar, dels den heder sällskapet visade honom då
han 19-10 vid länmandet av sekreterarepo sten uts ågs till
dess hedersledamo t.
Vid sidan av sta ls tj änsten och sina uppdrag inom läkaresällskapc t nlCdhann Kilson även aU ägna arbelskrafl
inom försäkringsvä sendet, särskilt försäkringsm ed icinen.
Han var överläkare i livförsäkring sakticholaget »De förenade» under åren 1919-19!0. ~i l son anförtrodde~-; även
ledamotskap i s tyrelsen för Svenska f örsäkringsför eningen
1922 till 1932 och var ledamot i d irektionen för Allmänna
iinkc- och pupillkassan i Sverige fdm 1926 och till sin
död.

Som tidigare n~imnts vm· )\ilson de uännaslc ~ren
cflcr sekclsl.;:iftct underläkare vid Mal'ia sjukhus ka·urgiska avdelning, där han fick en utmärki ki1.·m:gisk utbildning. Under åren 1903- 191'i utövade JlaJj 1 h~rbkro
na kirurgisk praxis, vanned han forlsatlc tk nam:aslc
[n·cn efter sin bosättning i huvudst~dcn. Den operalwnsmctod, han i sin gradualavhan dling beskriver, tord e aHL-·
..
jämt vara giin gse vid svenska sjukhus.
H.cdan under sin tjii.nsletid medhann ~ilson all skanka
intresse för m edicinens historia. Sålunda u tgav ban 1918
skriften »Arv id Faxe, navalhygiene ns målsman under
kungl. örlogsflottans slorhclstid» och 1936 sitt på,!?remålets läkm·gärning inom flottan grundade arhele »"'ngra
minnen efter Linmens fr ån hans år såsom me{licus vid
Amiralitetet 1n9--17-!1». Åren efter si tt avskedsiagam le
ägnad e sig Nilson än mer åt mcdiei nskt-hislorisk l förfa~
tareskap och utgav 1945 samlingen »Berömda svenska lakm-c» och 19-17 det med Lenmnalmme daljen i guld belönade verket »Svenska hikarcsällska] )Cts historia 19081938». I del tidigare av sistnämnda två arbeten har Nilson ytterligare dokumentera t sig som god stilist oc~1 i .sina målande skildringar av förein iHen och deras on1.g1vmng
på ett eleganl sätt fört penseln, därvid åstadkom:11.anclc
stundom mera sirliga drag, stundom mera robusta effekt er.
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:\Iilsons påtagliga hisloriska intressen och hans förkärlek för resor medförde, att han blev en med åren allt
mer kunnig ldinn arc av särskilt vårt eget lands histori ska
minnen inom byggnadskonst, måleri och skulptur. För
den, som haft förmånen åtnjuta ;\'ilsons ciceronskap vid
studiet av sådana tin g. var det elt nöje att lyssna till hans
beskrivningar och utläggningar om historiska fakta och
skeenden. Genomgående kunde därvid konslateras hans
fosterländska sinne och hans uppskattning av storsYenskars gärning, de må ha gjort sin insats inom vilket område som helst berörande politik, krigföring, yetensk np
eller inom det kyrkliga.
Nilsons karaktär var öppen och vänfast, han gic:k sin
Yäg rätt fram, han såg upp till dem som stvnle s[tdan
kurs men han förakt ade småsinnet och d e kroldoa v~igarnas män. Hans uppträdande Yar aristokratiskt och präglat av konnässörens uppska ltning av k val i te t evad det
gällde kärna eller skal, person eller sak. Aven om sitt
eget yttre var han i konsekvens härmed noggrann. För
dem som ej kände honom nära kunde han kanske verka
avmätt och otillgänglig, någon som emellertid fullshindigl
försvann när han bland vänner kände sig otvungen, varvid i hans krafts d agar hans öppna. frislu1 levnadslust
kunde krydda tillvaron för omgivningen. ::.\1e<1 skäm lsam
hänsyftning på efternamnet, som ju myckel liknar Englands störste sjöhjällcs, befattningen med sjöYapnct, de t
anglo-saxiska utseendet och miijligen äYen p[t prudentligheten i sitt uppträdande gick han icke minst bland kollegerna unrler benämningen »Sjölordcn» . Sällan i ::_\lilsons personlighel jämte hans obestridda gcnllcmannaslwp
omv~ncllar dock denna benämning med sin k:::.nske något
spetsigt menade udd till 2tt lrMfande hedersnamn.
Från ungdomen l1ärdad genom friluftsliv och idrott
utövade Xiiso n livet igenom och lå ngt upp över pensionsåldern friluftsliv av skilda slag. Cnder sina Karlskronaår var han en av initiativlagarn a till därvarande golf"'

c

bana, en av de första i vårt land, ()(:h var under denna
tid samt senare en ivrig utövare av och förespråkare för
denna sport. \'id Em-~1ns senare så bekanta stränder id-·
kade 1'\ilson uneler en följd av vårar och under sin bästa
lid det ädla laxfisket m ed fluga och uppnådde enligt samslänuniga uppgifter stor skicklighet häruti nnan. ~ilson
var även en god skid~'lkare och en utomordentlig och uthållig skridskoåkare, en idrott som ban omfa llade med
verklig hängiv enhet och glädje. Han kunde mer än 65årig ännu avverka en 5-G mils skridskofärd utan att
tröttas och med uttala n d e av hoppet alt spänslen ännu
länge måtte stå bi . Segling samt livet i skog och mark
uppskattade han högt, och sällan fick en fridag förgå
utan att han på ett eller annat sätt upp sökte sina kära
skärgårdsfji.irdar och marker. Också var det icke minst
med tanke på nödvändigheten att avstå härifrån, som han
de senaste sex, sju åren med vemod kände åldern kom··
ma med sina krämpor och besvär.
Upprepade sm~irre hjärnblödningar band honom nu
till inomhusvistelse och kroppslig overksamhet men med
orubbat intellekt lyckades han dock hösten 1\}17 vid 75
::u·s ålder genomföra färdigs tällandet av siU historiska arbete om Svenska Läkaresällskap et
Efter flerårigt avtynande avled Nilson den 28 mars
1951.
Yäl kunde under den långa avtyningsliden vemodet
någon gång skönjas i den ännu klara blicken men han
bar sin av ålder och sjukdom pålagda börd a med manligt jämnmod.
En rikt och fint bildad, en mångintresserad man har
gått bort lämnande stort tomrum efter sig men också goda
minnen värda begrundan och tacksamhet.
Nilson var sedan 1906 i lyckligt äktenskap förenad
med den kände kirurgen Gustaf NaUinanns dotter Sofia,
som nu jämte en son och tre gifta döttrar, mågar samt
barnbarn stå som närmast sörjande.
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Yänncr icke minst bland svenskt sjöfolk och kollcrre e
landet runt deltaga i dc anhöriga s saknad och sorg. :::,
Frid över den bortgång nes minne.

Sven Yngve Ekstran d':').
Sven Yngve Ekstrand såg dagens ljus i Uppsala den
22 februari 1888. Hans föräldrar voro fil. d :r, sederm era
hyrådirc ldörcn Åke Ekstrand och dennes maka född MeDgren. Yngve var den tredje i ordninge n av fyra bröder.
En sysler ökade syskonkr etsen till fem. I det enkla ämh e lsmannah emmct, som snart förflyttad es till lmvudsta dcn, växte Yngve Ekstrand upp i Herrens tukt och förmaning. Han sattes 5-årig i förbered ande skola i Stockholm. Hösten 1897 möttes den blivande amiralen och
förf. till dessa rader för första gången som kamrater i
klass II C i Norra Latinläro verket. Yi följdes åt i tre år,
':m·eftcr _E!,::strand hösten 1900 till femte klassen övergick
till re allmJen och följande år lill gymnasie t i Norra Realläroverke t.
Yi skulle träffas på nytl i septembe r 1902, df1 vi av
66 i läkarund ersöknin gen godbind a båda befunna oss
bland dc 28 sökande, som efter den tre veckor li\nga inträdesprö vningen till K. Sjökrigss kolan antogog till ~>jö
kadellcr. Den goda skolunde rbyggnad en t o m sjätte
~1c ch~c klassen på 1:eallinj cn i läroverke n, hans egna anl_ag. at det m~lemallska, hans praktiska läggning och goda
f}:S1!,:: voro hl~ stor hjälp vid studierna och utbildnin gen
pa Jwdellsta chet. Kampen om dc första platserna inom
den årskull sjökadett er, som år 1908 erhöll sina officersfullmakt er vid Flollan, var myckcl h årcl. Etl vitlnesbö rd
härom lig~er i det förhållan det, atl av den utgående sjätte
klassens 2b man erövrade s vid avslutad årsexame n 4 ::,rruld'')
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jettoncr, 7 silverjett oner och-! premier. Av dessa 23 blev
Ekslrand nummer ett, och han skulle med heder behålla
d enna sin plats livet ut.
De två unclerlöj tnan lsåren fylldes av sjötjänst och
sedvanlig a befälskur ser saml några månader s tjänst p å
Slockhol ms örlogssta tio n. Efter löj lnantsbef ordran i oklober 1010 specialis erade sig Ekstrand för torpedva pnct.
En kort kommen dering på jagare 1911 efterföljd es av bcfälskurs vid torpedsko la och chefsskap på torpedbå t 1912.
Yintern 1912- 13 åtnjöt Ekstrand G m::'lnaders tjänstled ighet för språkstud ier i Frankrik e. Vintern 1913-H genomgicks Sjökrigsh ögsl-olan s allmänna kurs. Mobilise ringen
vid första världskri gets utbrott 1914 såg honom som l :e
officer p:'\. jagare. Sommar en 1915 utvaldes han till kadetiofficc r och lärare vid Sjökrigss kolan, en tjänst som
han fullgjord e under fyra år, efterföljd a av lärarbefa ttningen i navigatio n i samma skola.
I decembe r 1917 befordra des Ekstrand till kapten .
\'intern 1018- 19 följd e genomgå ng av sjökrigsh ögskolan s
stabskurs eller allmi:inna fortsättni ngskurs, såsom d en då
hette. ~:'\gra mfmadcr s l]"änst i marinför vallnin0e n 1919
- 20 gav honom en första inblick i den marina "förvaltningen, varefter följde ett par års tjänst i marinsta ben.
År Hl21 å terhördad es han till torpedva pnet såsom flaggadjutant vid torpedsko lan.
Under därpå följande 11/2 års tjänst såsom chef för
torp cdbå ls di vision samt såsom älds le instruktio nsofficer
vid torpedsko lan år 1923 fick Ekstrand tillfälle att deltaga i o<:h föra vidare det arbete på en förnyelse och moderniseri ng av vår torpedfar tygstakti k, son1 tagit farl 1920
och var en följd av den tclmiska utvecklin gen och av
erfarenhe ter från det första världskri geL Efter förflvttning till Karlskro na tjänstgjo rde Elu.tr;nd 1923--24 s[t;om
1 :e adjutant hos dän·aran de chef för underoff icers- och
sjömansk årcrna, varefter följde ett års chefsskap på jagare 192-1-23. Tjänst såsom flaggadju tant i chefens för
L
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Vinl ereskadern stab 1923-2() följdes av förnyad tjänst
såsom ä ldste instruktion sofficer vid torpedskol an 1926.
Därefter J·allades Eks lran d till 1:e fl agga dj u tant i chefens
för Kustflottan stab, en tjänst som han bestred under fyra
å r. Dess tillträde medförde återfly ll ning till Stockholm
OCh mö jliggjorde förordnand e n S ~lS011l lärare vid Sjökrigshögskolan (i naviga ti on och i taktik) samt egcl elevskap
(1928) i kurs fö r äldre sjöofficera re. 1~J28-29 stod Ekstrand till chefens för Flygvapne t förfogande vid utarbetande av ta kti ska föreskrifle r för Flygvapne t. Efler
kallelse av Finlands regering tjänade Ekstrand under
några månad e r 1929 såsom lärare vid den finska för svarsmakte ns krigshögsk ola i Helsingfors , en tj ä nst som
förskaffad e honom stor uppskallni ng och många vänner
i den finska försvars ledningen och officerskår en. Sanuna
i'lr blev h an adj ut ant hos H. M. Konungen.
Höslen 1930 ålcrfördes Ekstrand lill marinstabe n och
befordrade s vid årets slut till komm endörkapte n. Un d er
tjänst vid kommunik ationsavde lningen var han extra ledamot av Lotsstyrels en saml kallades den 3 novem ber
till sekreterare i 1930 års försvarsko mmission. Såsom sådan nedlade han ett omfattande arbete på hävdande av
sjöförsvare ts intressen under ofta vidriga omständig heter.
I augusti 1932 placerades h an såsom chef för mari nstabens operation savdelning . E fter sex års oavbruten landtjänstgörin g blev E kstran d höslen 19:36 chef på pansarskeppet Drollning Victoria under ett å r, varunder h an
och hans skepp bl a kommo att represenle ra den svensk.a
flott an vid d en stora flolirevyn på Spilhead i anslutning
till konung Georg \'I :s av Storbritann ien kröning.
Hösten 1937 fö ljde befordran till kommendö r och utnämning till flaggkapte n i chefens för Kustfiallan stab.
Då amiral Tamm våren 1939 lämnade b efälet över kustflottan för att tilltr ~1d a ch efsskap et för marinen, följde Ekstrand sin chef och blev chef för marinstabe n. I denn a befattning uppl evde han de sista förbered elserna för sjöför-
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svarets effektivise ring före det andra världskrig els utbrott
och utövade därefter ett ledande inflytande, när det gällde
att m ed alla till buds stående medel stärka det svenska
sjöf,ö rsvaret och d ess krigsbered skap inför alla tänkbara
eventualite ter. Till konterami ral utnämndes Ekstrand
från den 1 januari 1942.
Vid den omplacerin g av flaggmän, som ägde rum. d en
1 april samma å r, utsågs Ekstrand till chef för Kustflottan ,
en post för vilken han genom sin tidigare bana måste anses ha blivit mycket väl beredd. Under hans befäl uppnådde Kustflottan sin dittills högsta numerära styrka. D e11.
vidmaktsh ölls av honom såsom. ett slagfärdigt redskap till
skydd för rikets oberoende och intressen till efter krigets
slut. Ekstranels frånträdan de av detta vårt högsta sjögående befäl hösten 1945 föregicks av ett besök på Stockholms ström på den samlade Kustflottan av H. M. Konung Gustaf V. Därefter fullbordad es slutfase1~ av Ku~t
flottans demobilise ring, och Ekstrand flyttade 1 land till
Skeppshol men såsom chef för Ostkustens marindistr ikt
I denna befattning kom han att kunna vid sidan av
tjänsten ägna sig åt mångahan da andra intressen. Till
dessa hör de 1 :e vice ordfö randeskap et i Föreningen Sveriges Flottas överstyrels e, som. han tillträdde år 1947. Med
åren framtr ädde en tilltagande religiositet i hans läggning. Denna förde honom dels till - av n1.ånga lyssnare
högt uppskatlad e - religiösa betraktelse r i d en svenska
rundradion , dels till förbindelse r med den från Förenta
Slalerna utgångna rörelsen »Moral He-armam ent», för
vilken han blev en av de varmaste förespråka rna i Sverige. Förbindels en med »Moral He-armam ent» medförde
under hans båda sista levnadsår vidsträckta resor såväl
i Europa som till Amerika för deltagande i rörelsens internationel la verksamhe t. Han förvärvade sig därvid en
obestridlig internation ell position, som omvittnade s i samhand med hans jordfästnin g.
Tidslcrift i Sjövfisendet.
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Genom mångårigt hårt arbete och flitigt utövande av
idrott, främst hans favoritspel, tennis, blev hans fysik på
sistone så ansträngd, att hans läkare helt förbjöd tennisspel. Att någon överhängande fara för livet skulle förcligga var det dock ingen, son1 anade, allra mins l han själv.
Det väckte stor bestörtning, då amiral Ekstrand efter att
ha hållit ett anförande vid sammanträde med Flottans
Reservofficersförbund på aftonen elen 30 m ars 1951 sjönk
ihop på sin stol och förlorade medvetandet. Han fördes
snabbt i ambulans till sjukhus, där läkarna endast kunde
konstatera alt livet flytt. Hans lott blev att, om uttrycket
tillåtes, få dö levande, ett lyckligt 6de efter en lycklig
levnad. Så gick en man ur tiden, vars karaklär kännetecknades av sinnets harmoni, rättrådighet, en ibland till
envishet gränsande ihärdighet och fas thet samt stor vänfasthet.
Yngve Ekstrand blev 1915 i äktenskap förenad med
Lisa Burman, med vilken han had e fyra döttrar. Änka,
mågar och barnbarn, hans tre bröder och deras närmaste
stod o sörj ande vid båren.
Av d etta vördnadsvärda sällskap blev Ekslrand arbetande ledamot år 1923 och uppflytla des till hedersledamot 1942. Hans verksamhet inom sällskapet och inom
flottan kan sägas i ovanlig grad ha stått i överensstämmelse med örlogsmannasällskapets valspråk »Med Förstånd och Styrka».

och ämbetsmän, Yars förste svenske stamfader k01n över
från s.kottland i börj_an ay 1600-talct och som i hög grad
som d1plomat och kngare vann Gustaf II Adolfs och Axel
Oxenstiernas förtroende. Edward Spens född es den 23
augusti 1886 på gården Rosendal i Vånga socken, Östergötland. Föräldrarna voro övers ten, greve Carl Gustaf
Spens och hans maka Ellen Estrid af \V etterstedt.
Mot släkttraditionen valde S. sjömansyrket och enligt
den tidens sed prövade han sjön före sjökrigsskolan under aspirantrcsor, 1900 på korvetten Freja och 1901 på
korvetten Saga, vilket år han vann inträde i sjökrigsskolan. Efter avlagd sjöofficersexamen blev han underlöjtnant den 27 oktober 1908 och befordra des i sinom tid till
löj lnant 1912, k:1ptcn 1918, kommendörkapten av 2. gr.
1936 och av 1. gr. 1037 samt utnämnd es till kommendör
i marinen 19-13.
Sin f,ö rsta expedition som officer gjorde S. på pansarhåten Thor och genomgick därund er befälskurs vintern
1908- 09. Följande år uttogs S. till sjömätning, en specialtjänst, vanned han väl trivdes, och vartill han med
sin stora noggrannhet och sina anlag för teckning var väl
lämpad. De följande tio årens somrar - med uppehåll
för för sta världskriget - arbetade S. so1n sjömätare, därav två somrar i den militära sjömätningen, och förskaffadc sig därunder en rnycket god kännedom om farvattnen
1-:ring våra ku sler. Under samma tid genomgick han marinens handvapensskjutskola på Rosersb erg 1911 och Gymnastiska Centralinstitutet 1912- 13. l SJ"ökri!lshöcrskolan
,
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vintern 1917- 18, meriterade han sig för högre kursen ,
som genomgicks påföljande vinter. Omedelbart efter sjökrigshögskol a n k.ommendcrades S. till marinstab en, vid
vilken han sedan under en följd av å r var lomlen i flera
perioder. 1919- 26 tjänstgjorde han i stabens kommunikationsavdelning och var därund er några år militärledsassistent i Sj,ökarteverket. Därefter följde kommendering
som navigeringsofficer på pansarskeppet Sverige 1926- '-.J

Edvard Alfred Spens':').
Den 10 maj avled plötsligt kommendören i sjöofficerskåren s reserv, greve Edward Alfred Spens i sitt hem'
Djursholm.
Edward Spens tillhörde en gammal ätt av lantkrigan:
*)
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27, som fartygschef på depåfartygel Svea 1927- 28, som
förste flaggadjutant på Karlskronaeskadern 1929- 30 samt
som sekond på kryssaren Fylgia under långresa runt Afrika 1930- 31. Efter några år som_ äldste instruktionsofficer
vid sjömanskårens skolor i Karlskrona kommenderades S.
åter till marinstaben, där han under å ren 1933- 3--! arbetade på sjöhistoriska avdelningen och 193--!- 35 på organisationsavdelningen. Under åren 1935-37 var S. adjutant i Ostkustens marindistriktsstab samt tjänstgjorde åren
1937-40 som stabschef hos befälhavande amiralen i Karlskrona. Sin sista sjöexpedition gjorde S. som chef på
pansarskeppet Manligheten sommaren 1937. Från Sydkustcn flyttades S. - efter kortare tjänstgöring i marinstaben - till Norrlandskusten, där han var chef för
marindistriktet 19"11 ~13. Sista kt·igsåren tjånstgj ord e S.
i försvarsstabens ulrikesavdelning. Han avgick ur aktiv
tjänst d en 1 maj 19--15.
I örlogsmannasållskapet invaldes S. 1929 och v a r dess
sekretcrare 1939----!0. Han avgav årsberåttelse i navigation och sjöfart för år 1931.
Edwards Spens mannagärning präglades av hans stora plikttrohet, goda förstånd och sinne för hisloriska p erspektiv. Det systematiska, noggranna stabsarbetet låg kanske särskill väl till för honom, och hans långa stabstjäns tgöring utmynnade följdriktigt i marindislriktschefsbcfaltningen. U n der sin t j änslgöring i marinstabens sj öhistoriska avdelning väldes hans intresse för fio llans historia,
i vars tidigare skeden han fö rskaffade sig dj up gående kunskaper. I det stora verket »Svenska flottans historia»
medarbetade han med avhandlingar om Yasatidens och
stormaktslidens personal- och bemanningsförhållanden
samt livet ombord. I skilda uppsats er , å lergivna i tidskriften, h ar han behandlat »Sjömaklcns inflytande på
s triden om Yorpommcrn 1715» saml givit en intt·essant
och ingående skildring av fJoll a ns urgamla ankarplats
och operationsbas Älvsnabben.
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Sista åren av sin levnad och in i det sista var S. sysselsatt med redigeringen av del brett upplagda verket
»Boken om havet», vars huvudredaktör han var, och vari
han själv skrivit kapitlet om »Navigeringskonstens grunder». Vid detta arbete, som krävde mycken möda och
skänkte honom stor tillfredsställelse, och som_ i d et närmaste var slutfört vid hans död, kommo hans stora sakkunskap, omfattande humanistiska bildning och säkra
språkkänsla väl till sin rätt. Hans litterära intressen voro emellertid icke begränsade till sjön, ty han var mycket
beläst och väl bevandrad i litteraturen, särskilt d en Idassiska. Själv skrev han vacker och vårdad svenska och
från kadettiden genom_ livet gladd e han sin omgivning
med välformade, ömsom_ tankedigr a, ömsom_ drasliska eller lvriskt tonade skaldestvcken. Född och till en början
uppfödd på landet trivdes han väl i Guds fria natur, som
hade få h emligheter för honom. Han var en ivrig botanist och en kunnig och erfaren jägare, som_ sällan försummade jaktsäsongens utnyttjande, och icke sällan avtecknade h an med inlevelse och humor dramatiska situationer
på jaktstigen. Som ett kuriosum må nämnas, alt S. noga
följde med händelserna på turfen i både in- och utlandet
och att han var mycket henunastad i The General Studbook.
Edward Spens var sedan 1910 gifl med Hedvig Katarina Angelin, med vilken han ägde döttrarna Yivica Cath arina, gifl med byråselu·etcraren greve \Vilh elm Spens,
samt Berta Ellen Margareta, gift m ed kapt enen vid Gollands artillerikår Claes af Geijcrstam.
Edwards Spens var en man av gammaldags läggning
samvetsgrann och plikttrogen i allt vad han företog sig,
sällsynt fin och försynt i sitt uppträdande och en trofast
vän och kamrat. Hans jämna lynne och goda, en smula
drastiska humor spred värme omkring sig och lomrummet i familjekret sen och bland vännerna är mycket stort.
Frid över hans minne.
v
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Victor Bernhard Thornström':').
Marindirektö ren Victor Bernhard Thornslröm avled
den 24/ 7 1951 i Hälsingborg efter en lå ngvarig och tå ligl
buren sjukdom. Tornström var född i Karlshamn elen
21 / 8 1910 och var sålunda vid sin död nära 41 år gammal.
Föräldrarna voro Mästerlotsen John Thornström och
hans maka f ödd Blomberg. studentexam en avlade Thornström vid läroverket i Kristianstad 1929. Efter praktik
på varv och p å fartyg samt efter e tt års studier vid KTH,
antogs Thor nslröm 1!)32 som mariningenjö rselev och fullföljde därefter utbildningen till mariningenjö r. Han avlade civilingen jörsexamen vid KTH på fackavdelning en
för skeppsbyggna dskonst 1934.
Under de närmast härpå fö ljand e åren fr o m den
1/101935 såsom mariningenjö rss tipendiat, innehade Thornstr öm anställning, dels vid Kockmus varv i Malmö, dels
vid N V Neclerlanclsch e Scheepsbouw Maatschappij i Amsterdam. Den 1/10 förordnades Thornström till extra mariningenjör vid mariningenjö rskå ren med tjänstgöring vid
ingenjörsdep artementet på Karlskrona örlogsvarv. Han
utbildades här i ub åtstjänst. Den 17/ 10 1938 kommenderades Tbornström som divisionsinge njör på l. ubåtsdivisiOI1en och blev redan d en 7/11 samma år avdelningsingenjör på ubåtsavde1 ningen, i vilken befattning han tjänstgjorde t o m den 17/9 1942. Thornström befrämjade uncle!' denna tid speci ellt säkerhetstjän sten inom ubåtsvapnet. Vid prov med ny materiel såsom utstigningsslu ssar,
ubåtsbärgnin gsklocka etc och vid praktiska övningar med
sådan materiel var han alllid föregångsman nen. Med tålmodighet och klarhet utarb etade han erforderliga anvisningar och instruk tioner.
*)
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Uneler senare delen av denna tjänstgöring var Thornström samtidigt kustflottans dyköverledar c, varjämte han
deltog i en 4 veckors tjänsteresa till Italien för att stuelera p eriskopstillve rkning.
D en 18/9 19,12 kommendera des Thornstr öm å ter till
öVK och tjänstgjorde fr ån och med den 28/ 11 19--12 t o m
<len 2-1/ 9 19--1-1 som ubåtsingenjö r och fr o m den 1/ 6 1943
t o m den 31/12 19-14 som nybyggnadsin genjör för ubå tar
'OCh ledd e under denna tid byggandet av ub åtarna U8
och U9.
Thornström tilldelas under denna sin tjänstgöring vid
ö\'K flera andra uppdrag. Han var sålunda besiktningsman vid privata varv för flera stora ombyggnadsa rbeten
sam t ledamot i fartygsbesikt ningsnämnde n inom sydkustens marin di s trik l.
Under denna tid som nybyggnadsin genjör för ubåtar
kom Thornström alt intressera sig för verkstadsdrif t, och
del var därför icke oväntat, att han kallades till ledamot
i det arbetsutskott som uneler första halvåret 19-lG förbel'edde omorganisati on av örlogsvarven.
Marinförvaltn ingen förordnade också Thornström den
1/7 1915 till de då nybildade marinverkstä dernas förste
överingenjör. Thornström pålades härmed en synnerligen
krävande arbetsuppgift , som han visade sig vara r ä lte
mannen att uppbära.
Under Thornströms tid som överingenjör var det vid
sidan om rutinarbetet ej endast fråga om genomförand e
av en genomgripan de omorganisati on, vars kon tur er endast schematiskt kunnat upplinjeras, utan även en samtidig omläggning av örlogsvarvets verksamhet till fredsdrift. Thornstr,ö m handlade efler s lora linjer samtidigt
som han väl satte sig in i alla detalj er. Det är till mycket
stor del Thornströms förtjänst , att omorganisati onen och
omställninge n till fredsdrift kunde genomföras så friktionsfritt som blev fallet. Härtill bidrog på ett avgörandc sätt främst hans obestridliga vederhäftighe t men även
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hans rent mänskli ga egenska per. Thornslr öm_ sparade sig
aldrig och tog sig an sina uppgifte r med friskt mod och
strängas te plikttro het och genomf örde dem på ett sätt som
väckte allmän uppskat tning både inom och utom marinen .
Efcr de tre åren som övering enjör begärde Thornström avsked från den 1/7 19-18 och anställd es såsom
chefsins pektör vid AB Transm arin i Hälsing borg, där han
sedan varit verksam till sin död. I denna verksam hel
fick Thornst röm_ ej länge verka, men under den tid det
blev honom förunna t arbeta har han även här tillvunn it
sig respekt för kunnan de och förmåga .
Marinin genjör av 2 gr. vid marinin genjörs kåren blev
Thornst röm den 15/ 12 1939 och av 1 gr. fr o m den 1/10
19-U samt förste marinin genj-ör vid kåren 1/ 7 19-16.
Fr o m den 1/ 7 19-17 var Thornst röm marindi rektör av
2 gr. i kåren och ingick i reserven fr o n1 den 1/ 7 1950.
Korresp onderan de ledamo t av Kungl. örlogsm annasällskap et blev Thornst röm år 19-17.
Marindi rektör Thornsl röm var en duglig ingenjö r,
som med energi och klar blick alllid på ett förtjäns tfullt
~ätt fullföljd e dc arbetsup pgifter som anförtro ddes honom och härom vittnar de ansvars fulla komme ndering ar
han redan som ung ingenjö r erhöll. Som människ a var
Thornst röm av ett ljust och glättigt lynne, som stimulerade medarb elare och underly dande. Hans nobla karaktär, som var utan svek och utan förhäve lse, åsladko m ett
gott samarbe te med alla han kom i beröring med i sin
gärning och förskaff ade honom många upprikt iga vänner, som djupt sörjer denne så tidigt av en svår sjukdom
bortryck te skicklig e ingenjö r och goda människ a.
Thornst röm var i lyckligt äktensk ap förenad med Birgitta Thornst röm och efterläm nar föruton1 makan, född
Johanss on, tre barn , Gunnel 1-1 å r, Anna-L ena 9 år och
Torgny 6 åi·.

Lars Egmont Tornberg•:•.)
Egmoni Tornber g var född i Stensjö, \'ästman land,
den 16/ 9 1891, son av majoren Emil Tornber g och hans
m aka Claulia , född l\Ia rscill e. Tomber g avled den 13/ 8
J 951 i Luleå.
Tornber g lil!h örd c den sista kull av sjöoffic erare, som
utexami nerades från Kungl. Sjöh:.rig sskolan enlig t den tidigare 6-åriga linjen. Han konstitu erades i förtid till Ullderlöjtn ant vid mobilis eringen i augusti 191-1 i samhan d
med första världskr igets utbrott. Fullmak tsutnäm ningen
kom senare på hösten samma år.
Löj lnant blev Tornbe rg 1917. Han började därefter
snal'L nog alt ~igna sig åt den del av det militära flygel.
som und er namn av »Marine ns Flygväs endc» då ingick i
marinen s organisa lioll. Flygnin gen blev även därcftet ·
hans livsuppg ift.
Cnder åren 1922- 25 anförtro ddes han trots sin ungdom självstä ndiga chefska p för flygavd elningar i Göteborg, Karlskr ona och vid Kustflo ttan samtidig t som han
tjäns tgjord e i marinfö rvaltnin gen och som a djutant hos
chefen för Marinen s F lygväsen dc.
Kapten bl ev Tornber g 1926 och överflyt tades samma
år till det med armens flyg samman slagna, nybilda de F lygvapnet, där hans stora förmåga logs i ansprå k i en h el
del nyckelb efattnin gar i samban d m ed 2. flygkåre ns uppsättande och samarbe te med de marina förband en. Han
tj änstgjor de sålunda under dc n ärmast följande åren som
lygoffic er, chef för flyg-, flygspan ar- och flygskju tskolor
samt som avdelnin gschef för l{ustflo ttans flygavd clning.
Till Egmont Tornber gs bedrifte r under nämnda tid
måste otvivela ktigt räknas det utomord entliga sätt, varpå han såsom chef för Spetsbe rgsexpe ditionen 1928 lycka*)
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des genomföra expeditionens syfte nämligen alt undsätta
det under försöket att n å Nordpolen förolyclwde i\obileluftskeppet. En tung börda av ansvar föll på den unge
chefens axlar, både beträffande den snabba förflyttningen
till sjöss, upprättandet av lämpliga flygstationer på Spetshergen samt spanings- och und sättningsflygn in garnas organiserande och genomförand e. Att trots alla svårigheter och inre slitningar syftemålet uppnåddes, i\obile-expeditionens undsättning, får till allra största delen tillskrivas Tornbergs energi och stora kunnande. Han belönades
öven med den särskilda GMbg som utgavs efter återkoms ten till Sverige.
Att hans insats i ovann~imnda sannnanhang ej kmn
att r-öna samma publicitet som vissa andra expeditionsdeltagares berodde förvisso ej på hans gärning i detta
sammanhang . Egmont Tornberg var en blygsam man och
ej fallen för stora ord.
Tornbergs stora kunnande på flygets område exemplifieras även av hans långa lärarverksam het (1923- 32)
Yicl Kungl. Sjökrigshögsk olan och att han även v erkade
som ledamot av Stockholms Stads Flyghamnsko mmittc

(1927- 28).
Inom Flygvapnet kom Tornberg under å ren 1931- 3-1
att knYtas till Flygstyrelsen som chef för dess flygmaterieldet.alj . Utnämnd till major år 193-1 övertog han chefsskapet för 1. flygk åren (sedermera Kungl. Västmanlm:_d s
Flygflottilj) i Yäslerås, där han kvarstod till 1937. Darefter förflvttades Tornberg till Norrland först som chef
för Kungl." Jämtlands Flygflottilj (Östersund) till milten
av år 1943. Efter en mellantjänstg öring under 1943--46
som chef för Västra Flygbasområ det (Göteborg) återbördades han till ~orrland 19t!(), nu såsom chef för Kungl.
~orrbottens Flygbaskår (Luleå), i vilken befattning han
ännu ],:sarstod vid sitt frånfälle.
Under sammanlagt 17 år tjänstgjorde sålunda Torn-
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berg som förbandschef i Flygvapnet, en i och för sig enastående lång tjänst i sådan högre c..: hcfsbcfatlnin g.
Under nu nämnda tidsperiod hade Tornberg befordlals till överstelöjtna nt 1938 och lill överste 19-11.
Ledamot av Kungl. örlogsmanna sällskapet blev Tornberg år 1931.
Särskilt må under strykas de insatser, som Tornberg
under sin chefslid vid F -l Östersund gjorde för attackutbildningen. D en s k störtbombfäll ningen skulle utprövas
och införas som anfallsmetod vid attackförband en och under Tombergs erfarna ledning nådeles trots svårigheter
och risker en högt driven effektivi te t.
Genom sill gedigna flygkunnande vann Tornberg sina
underlydande s förtroende och genom sin kamratliga inställning deras tillgivenhet och hällgivna satnarbete.
Gift med Aina Gabrielle Sctterborg, efterlämnar Egmont Tornberg henne samt två döttrar och en son som
närmast sörjande.
Egmont Tornberg var en flygets föregångsman såväl som förespråkare och organisatör som ock personlig
flygare . Hans flygarliv överspänner den egentliga utvecklingsepoken inom svensid flyg, börjande med gam la Fricdrikshafcn och Hansor, då ännu själva konsten att flyga
var en konst och en ej riskfri sådan, och slutande und er
nutidens oerhörda kraftutveckli ng i fråga om militärt flyg
och detlas dominans vid krigföringen samt lufttrafikens
i slort sett störningsfria utveckling till ett världsomspän nande nät.
Yad Egmo1~t Tornberg förutsett och kämpat för blev
del honom förunnat att uppleva.
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