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l. Yaleles till ordförande för arbetsåret 1951--52 

hedersleelama ten Samuel son. 
2. Valdes till vice ordförande för perioden 1951- 5-1 

ledamoten Stefenson. 
3. Sällskapets silvermedalj jämte 250 kronor i pris

pengar överlämnades till kaptenen vid Kungl. Kustartille

riet P. J.-0. Beckman för en av honom författad artikel 

i Sällskapets tidskrift benämnd »Pansargranat eller halv

})ansargranat, några synpunkter». 

4. Föredrog sekreteraren utdrag ur minnesteckningar 

över avlidna hedersledamöterna \Vester och Ekstrand, 

arbelande ledamöterna von Otter, Sjöqvist, Giron, Nilson, 

Spens och Tornberg samt korresponderande ledamoten 

Thornströn1. 
5. Föredrog sekreteraren b erättelse över Kungl. ör

logsmanna Sällskapets verksamhet under arbetsåret 1950 

- 51. 
6. Utdrag ur överstelöjtnanten S. P. E. Lagerbergs 

årsberättelse i sjök.rigskonst och sjökrigshistoria beröran

de »Exempel och synpunkter p å sjöstridskrafternas in

satser och verksamhet i Koreakriget» upplästes av över

stelöjtnant S. Lindahl. 
7. I samband med nedläggande av sina ämbeten 

hällos anföranden av ordföranden, konteramiral Samuel

son om »Synpunkter på örlogsfartygens krigsberedskap 

och marindistrik tens behov av rustade örlogsfartyg i 

fredstid» samt av vice ordföranden, kommendör Stefenson, 

angående »Några synpunk le t' på disciplinen bland flot

tans manskap». 

1'idsk1'ift i Sjöväsendet. 37 
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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 ordföranden 
och sekreteraren, ingått: 

Ledamöterna Nyman, Molander och Starck med leda
möterna Eng, Th. Lindgren och Puke som suppleanter. 

4. Inträdesan/örande jämlikt stadgarna § 31 har av
givits av ledamöterna Norström och Taube. 

5. Årsberättelser ha avgivits i följande vetenskaps-
grenar: 

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. 
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G. Sällskapets tidskrill har utkommit med sedvan-
liat antal häften. · o . 

7. Bereclningsutskollet har granskat artiklar, som Hl-

flutit i Sällskapets tidskrift. En av kaptenen vid Kustar
tilleriet 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. -Widell, 

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 . . . . . . . . . . . . l 
Svenska hedersledamöter . . . . . . . . . . . . . . . . S2 
UL1änclsk hedersledamot . . . . . . . . . . . . . . . . . . l 
Arbetande ledamöter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 142 
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Svenska korresponderande ledamöter ..... . 

Utländsk korresponderande ledamot ..... . 

Tillsammans ledamöter 

3G 
l 

23G 

9. Den senast invalde ledamoten intager i Sällska

~.~ts fortloöpm~de n~edlemsmatrikel ordningsnununcr 733 

Iaknat fran VIceamiral Falkengren med ordningsnummer 
1 den 15 november 1771. 

Karlskrona den 15 november 1951. 

SVEN S. HERMELIN. 
sekreterare. 
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Synpunkter på örlogsfartygens krigsbered:: 

skap och marindistriktens behov av 

rustade örlogsfartyg i fredstid. 

Anj'örande på Kungl. örlagsmannasällskapets 

högtidsdag den 15 november 1951 au Dess 

ordj'örancle, l{onleramiral Sanwelson. 

Ett örlogsfartygs krigsberedskap är direkt avhängig 

av om och i vilken utsträckning fartyget är rustat, d v s 

har befäl och besättning ombord, som kan hålla dess oli

ka organ och inrättningar funktionsdugliga och under 

kontroll. Ett helt avrustat fartyg är ett dött ting. Även 

om fartyget i större eller mindre utsträckning kan kon

serveras och är underkastat varvsmyndigheternas regel

bundet återkommande omsorger, kan det ick.e påräknas 

vara i alla avseenden funktionsdugligt enbart genom alt 

order om dess rustande för expedition blivit utgiven och 

besättningen embarkerat. Detta förhållande har fått ökad 

betydelse i samma mån som teknikens utveckling fort

skridit mot alltmer komplicerad och känslig utrustning. 

Den försla provluren efter rustning avslöj ar ofta än den 

ena än den andra bristen. Har varvsliggandel varit av 

längre varaktighet ökas sannolikheten för alt sädana 

brister komma i dagen, som kunna kräva långvariga och 

beSYärliga arbeten för att bliva avhjälpta. 

Ju mindre del av örlogsfartygsbeståndet, som kan 

hållas rus tat under fredstid, ju större blir anhopningen 

av avrustade fartyg å örlogsvarven, och desto svårare blir 

det för örlogsvarYen att räcka till för fartygens kontinuer

liga underhåll. Ä ven om allt reglementerat översynsar

bete bliver utfört under avrustningsliclen får man vara 

beredd på överraskningar vid rustningen, eftersom regel-
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bundet återkommande provning av malericlen med far
lyget 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 obe
fintlig. 

ELt sådant sakernas tillstånd är icke tillfredsställan
de, allra minst i dessa tider, då högre och pålitligare be
redskap än någonsin äe av nöden. Härtill kommer, aH 
det ringa antalet rustade fartyg i fredslid icke är till
fyllest för att tillgodose dc behov, som föreligga för all 
sätta marindistriktscheferna i stånd att på ett tillfreds
ställande 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 freds
tid icke finnes någon permanent rustad sjöstyrka baserad 
så, son1 fallet är i Ostkustens och Västkustens marindi
slrikt, 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 föreskri
vas i marindistriktsinstruktionen och i instruktionen för 
krigsmakten vid hävdande av rikels oberoende under all
mänt fredslillslånd. 

Det bästa sättet att komma tillrätta med dessa för
hållanden bir givetvis alt alltid hålla alla örlogsfartyg 
rustade och till marindistriktschefens förfogande avdela 
lämpligt sammansalt lokalstyrka. Att hålla alla örlogs
fartyg rustade är emellertid ett idealtillstånd, som. näppe
ligen kan uppnås förrän under beredsk.apslillstånd eller 
krig, då förutsättningen härför förefinnes, nämligen till
gång 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 krigsberedskanens höiande i all den utsträckning till
gängliga Tesurser i personal och medel medgiva. Det 
måste m a o på något sätt blåsas liv i de avrustade farly
gen 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 åt
minstone någon form av besällning ombord, även om den 
är mvckct fåtalig, har högre beredskap än ett helt av
rustat 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 bered
s1'-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 brän-
nande problem. 

Tanken går då osökt tillbaka till förkrigstidens far

tygsdepåcr. 
Genom go nr 1366, nov. 1\J, 1937 utfärdades föreskrif

ter för Ostkustens, Sydkustens och Västkustens fartygs
depåer, förlagda till resp. Stockholm, Karlskrona och 
Göteborg. 
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Yerksamheten vid dessa fartygsdepåer angavs aY:--c 
att vidmakthålla och ulveclda personalens yrkesskicklig
het och dugl ighet för sjötjänst, 

alt underlätta ett snabbt utrustande av jagare-, ubåh-, 
vedettbåts- och minsvepningsförband, ävensom 

alt tillgodose den till depåerna förlagda fartygsmate
rielens 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 ut
sträckning sådana marindistriktet tilldelade till 1. och 2. 
linjen hörande jagare, ubåtar, vedettbåtar, utrustade fö r 
minsvepning, samt minsvepare, vilka icke jämlikt utfär
dad go voro rustade, under avrustning, under förläggnin g j 

andra beredskap eller förlagda under reparation. 
Fartygens förläggande till eller utgående ur fartygs

depå skulle regleras av chefen för marinen efter marin
förvaltningens hörande. 

. 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 marindislrikls
chefcn bestämd tid för gångberedskap kunde gå till sjöss 
för utförande av förekommande 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 s b esä t lningar. 

I nutida motsvarigheter till dessa fartygsdcpåcr, vilka 
i princip kunde vara organiserade efter i 1937 års be
stämmelser angivna grunder, borde sålunda ingå j ag are , 
mo lortorpedbå tar, minsvepare, landstigningsfarkos ter och 

ö61 

ubåtar. 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, far
tygslaget 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 ör
logsstationens skolor även om delta skulle kräva en eller 
annan modifiering av utbildningsprogrammen. 

Ell å terupplivande av fartygsdepåorganisationen skul
le ur beredskapssynpunkt icke blott befordra flottans far
tygsberedskap som sådan och underlätta och måhända 
även förbilliga örlogsvarYens underh~tllsverksamhe t, utan 
även vara till stort gagn för marindistriktels freds- och 
krigsberedskap i övrigt genom att fttlninston~. i J~~tgon mån 
tillgodose behovet av rörliga örlogsfarty~ ~larslad e_~· Ma
rindi 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 bered
skapstillstånd -och krig och biträ da m ed det krigsförbe~·e
dclsearbetc, som erfordras för dessa lokalslyrkors vid

kommande. 
Fartvgsdcpåns tillkomst skulle även öka möjligheter

na 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 ör
logss 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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strildet anordnade krigs- och andra övningar, där i regel 

bristande tillgång på örlogsfartyg gör sig gällande och 

förhindrar att dessa övningar kunna giva fullt utbvte för 

dellagande förhand ur kustartilleriförsvaret, flyg~t och 

armen. 

Återupplivande av fartygsdepåorganisationen är s[llun

da, i varje fall för Sydkustens marindistrikt, ell angelä

gel önskemål, som snarast borde förverkligas. De svftrig

heler, som 'kunna uppställa sig ifråga om personal och ut

bildning böra kunna övervinnas även om vissa jämkninuar 
. 

~ 

I nuvarande organisation skulle visa sig erforderliga. \'ad 

organisationens kostnader beträffar är det icke osannolikt 

att dessa skulle komma att åtminstone delvis kompenseras 

av den utgiftsminskning å Öl'logsvarvets underhå llsme

del , som kan vara nog så svår att uppskatta, men som 

borde bli en följd av fartygsdepåns verksamhet. 

På vinstkonfot kunde cmeJlertid i varje fall uppföras 

den avsevärt ökade beredskapen för såväl krigs- som 

fred s upp g if ter. 

Några synpunkter på diciplinen 

bland flottans manskap. 

5G3 

An{örwzclc på Kungl. örlog~nwnnasiiliskopcls 

höqtid~dag (hn 15 november 1051 av ness 

vice ordfärande Kommendör Stej'enson. 

Säkerligen ha väl dc flesta av oss både en och flera 

gånger und~r de senaste å ren gjort den reflexionen, att 

;lisciplinen bland flottans manskap ör sämre i ':åra _dagar 

än förr. Att vi ej äro ensaunna om denna uppfaltnmg ge 

uttalanden i press och annorstädes alltför ofta besked om. 

:\Tär man nämner ordet disciplin i s~tdana sammanhang, 

tänker man viil i allmänhel på den yttre rent fredsm~issiga 

disciplinen. Man får emellertid ej glömma, att denna är 

grunden till den disciplin, som skall göra c:ct sv~nska 
försvaret så motståndskraftigt, att det kan halla v1d dc 

slora pi'tfrcslningarna i krig, då d en ensk~~de .~lar m?·ck~t 

liten handlingsfrihel och det av honom kravs ogonbllckhg 

och fullständig medverkan och lojalitet. 

Hur yttrar sig då denna mindre goda fredsmässiga 

disciplin?. J a, det är naturligtvis olika_ för olika iakt.~aga

re beroende på tjänstgöringens art och mkttagarens kansia 

för detaljerna. J ag skall emellertid försöka räk~~.a upp 

några tecken därpå: Dålig hållning i eller utom l]at:sten, 

slarvig och orcglementarisk klädsel, onykterhet, ov:rdat 

tal samt högljutt och bråkigt uppträdande, unclanballat~

de och bristande påpasslighet, ouppmärksamhet och loJ

het under lektioner och övningar, »masknin g>> i arbetet 

samt vårdslöshet med kronans materiel av olika slag. 

Alla dessa kännemärken på mindre god disciplin förckom

Jna som bekant i större eller mindre grad bland såväl 

-värnpliktiga som stammanskap. Genast hör dock fastslås, 
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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 så
dana, som leder sitt ursprung till tiden /öre värnplikts
tjänstgöringen. 

1. Förr i tiden uppfostrade man, som det hette, ung
domen 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, var
för den skulle handla så eller så. Denna tanke var onek
ligen riktig, m en utförandet krävde större förmåga, om
döme 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 åberopa, alt kamrater
nas föräldrar hade annan uppfattning än de eaua så var 
föräldrapansaret lätt genombrutet. ~ e, ' cC 

2. Flykten från landsbygden till tätorterna med de
ras trångboddhet tilltog och drev ungdomen 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 tma-
1 ~ 

c omen naturliga. Så fort man började få egen inkomst 
-- vilket så småningom i den »Överfulla sysselsättning
ens» tider blev fallet direkt efter skolan - gick större 
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delen av den ofta alltför stora avlöningen till nöjen, 
kläder, motorcyklar o d istället för alt nyttjas till uppe
hälle och till nyttig utbildning eller sparande fö~· ~ram
tiden. Mången, som icke på ett ärligt sätt kunde tillfreds
ställa sitt nöjesbegär, gjorde det på skumraskvägar. ~rård
anslaller och ungdomsfängelsetr fingo ett n,llL talnkarc 
klientel. Det är lätt att förs tå , att en ung man, som m.e~ 
några intervaller, vilka - eftersom de medför~ 1:ytt fn
hetsberövande -· givetvis icke byggt upp utan Istallet yt
terligare undergrävt psyke och karaktär, börjad e sin värn
plikt 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 kan
ske 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 be
tvdligt 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 m
gripa med tillräcklig fasthet gentemot .de - ~~estadels 
yngre - arbctP ~ 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 »Över
ft!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 för
fattare, son1 rekommendera, att ungdom en ulan hämnina
ar skall hänge sig ~H sexuell u Llcvclsc, som del så vackc;t 
heter. Det är knappast förv ånande, alt en hel del uno
dom ar, uppfostrade i frihet, falla för sådana frestelser of~ 
med bam i förtid, svåra försörjnings- och andra familje
problem 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 densam
ma, 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 1~1anga a~ den äldre generation, som ännu icke vilja 
- atnunstone Icke öppet - erkänna försvarets nödvän
d_i.ghet ~.ö~· vårt lands frihet och oberoende samt värnplikls
t]anstgormgens del däri. Istället försöker man mee eller 

n~!~drc medvetet fortfarande framställa värnpliktstjänst
gonng~n som ett påfund av officerarna. I varje fall bli 
d~ssa 1 de många överdrivna historierna efter utryck
nmg: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 syn
punkler i minnet sällan börjar sin tjånstgödng med förc

satsen 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 ut
verkat att för tilldelning till flottan skall krävas minst 
6 månaders sjötid. När denna bestämmelse - rätt till
lämpad - verkat en tid, kan man kanske boppas på nå

gon än d ring till det bä t tre. 
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 till

dclas 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 före
draga. Han ådrager sig nän1ligcn sällan bestraffning. 
Därtill 'kommer att han tir van vid enkel livsföring och 
ej i behov av sådana förströelser, som. särskilt stadsung
domen 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 däcks
och maskinbefattningar, som finnas på våra både stora 

och små fartyg. 
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Orsaker UNDER vämplikten till försämrad disciplin. 

Tidigare i delta anförande hava en del förhålland en 
berörts, vilka före och i samband m ed uttagningen ti ll 
värnpliktstjänstgöring äro ägnade att negativt paveJ:l.ca 
disciplinen. Finns det då några oms tändigheter under 
värnpliktens fullgörande, som verka i samma riktning? 

l. Yårt system med ombyte av tjänstgöringspials fö r 
dc vpl minst en gång under tjänstgöringen försvårar sär
skilt uppfostran av de mindre lä1npliga elementen. I aY
salmad av upplysningar om deras föregående liv hinner 
befälet icke på den korta tid, som ofta slår till buds, både 
upptäcka dem och fördelaktigt inverka på deras karak
tärer. Det är ju en uppgift, som. man med bättre förut
sättningar gått bet på till och med på uppfostringsanstal
terna. Men det är naturligtvis icke blott på dc dåliga ele
mentens fostran, som ett ombyte· av tjänstgöringsplats i 
allmänhet är ofördelaktigt. Det gäller om så gott som 
alla. Tyvärr är det emellertid mycket svårt att råda bo t 
på denna olägenhet. . 

2. Under de 3 år, då hälsningsplikten praktiskt taget 
varit försvunnen, har det visat sig, att hållning och upp
trädande hos meniga och yngre befäl lidit en ganska all
varlig försämring. Denna iakttagelse bestyrker riktighe
ten av den i TjRK angivna motiveringen för hälsningen, 
nämligen att »fostra den enskilde till uppmärksamhet och 
aktgivande på sig själv». 

3. Man kan tyvärr ganska ofta konstatera, att b e
fälet icke ingriper mot fel och förseelser i och utom 
tjänsten i den utsträckning, som vore önskvärd och 
överensstämmande med gällande föreskrifter. Detta före
kommer mindre under utbildning vid våra skolor och kur
ser än under annan tjänstgöring. Skälet till uteblivet in
gripande är nog delvis att finna i den omständigheten, alt 
särskilt det yngre befälet, som mest har den direkta kon-
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takten med manskapet, dels tycker sig sakna slöd hos 
statsmakler och alhnänhet för en s tramare hållning n1.ot 
de meniga, dels icke alltid får klara besked om rätta för
faringssättet, då det vänder sig till högre befäl med be
gäran om råd. 

.t. Rättsskipning och straffverkställighet äro särskilt 
ombord svåra alt rätl handhava. Det kan t ex inträffa, 
alt ett fartyg flera dagar ~1r skilt från den befälhavare, 
som har bes traffningsrätt och som i fortsältningen skall 
handlägga ett disciplinmål. Denne i sin tur bar svårt 
att få kontakt med auditören. När målet slutligen för av
görande kanske hanmar hos rådhusrätten i Stockholm, 
som är överhopad m ed ärenden, har en lång och för 
disciplinen dyrhar tid gåll förlorad. Ytterligare fördröj
ningar uppstå, när den felande skall av tjäna sitt arrest
straff, eftersom arrestlokalerna ombord äro få eller helt 
obefintliga. Det kan därför inträffa, att karlen blir hem
förlovad, innan s traffet har hunnit gå i verkställighet. 
Att elvlika förhållanden inverka menligt på disciplinen, 
särskilt i sådana fall, då en snabb åtgärd varit av nöden 
för alt åstadkomma rättelse, är uppenbart. Som ett exem-· 
pcl på en dylik fördröjning kan nämnas följande fall: 
Ett rymningsbrott b egicks i början av augusti. straffbe
slut meddelades av FC efter auditörs börande i mitten av 
samma månad, vilket kan anses innebära en handläggning 
ulan slörre tidsutdräkt. Men - likafullt - ko1n straffet 
icke till verkställighet förrän mer än 2 månader senare, 
då fartyget anlöpte Karls1.;:rona. 

Åtgärder ott r ör bättra disciplinen. 
Min redogörelse skulle med rätta kunna anses ensi

dig, om j ag endast sökte klarlägga orsakerna till en för
sämrad disciplin utan att göra några antydningar om möj
ligheterna att förbättra densamma. I det följande vill jag 
därför komplettera framshi.llningen med några synpunk-
ter härpå. 

:Tidskrift i SjöväsendeL 38 
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l. Under skoltiden bör upplysning lämnas om försva

rets nödvändighet för vårt fria samhälles bestånd. Där

under bör genom föredrag, film el dyl med exempel från 

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 samt 

minska förluster. Därvid bör också påpekas, att om ut

bildningstiden på grund av »maskning» i olika fonner 

icke ulnyltjas rätt, så för del med sig, alt värnpliktstjänst

göringen 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·ångssparandc införas och 

föräldrar, som har sina ungdomar boende hemma, upp

manas 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 tilläm

pas, nämligen att sjömanshusinskrivna med mindre än G 

månaders sjötid lilldelas flottan, om de själva så önska . 

Åtminston e några av dc sämre elementen torde på så vis 

besparas oss. 
"J. De nu gällande synnerligen restriktiva föreskrif

terna 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, 

tjänstgöringsbetyg vid avslulandet av tjänstgöringen. De t 

skulle sannolikt sporra de värnpliktiga att sköta såvä l 
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sitt uppförande som sin tjänst om arbetsgivarna vid an

ställning toge någon hänsyn till dylikt tjänstgöringsbetyg. 

Arbetsgivareorganisationerna borde därför intresseras att 

verka i sådan riktning. 
6. Yärnpliktslag och inskrivnii1gsförordning borde 

ändras därh~1n, alt varje dags arrest utan tjänstgöring lik

som rymning och undanhållande skall medföra motsva

rande övertjänslgöring. Det kan knappast anses riktigt, 

att nrrcst av här nämnt slag skall få tillgodorälmas som 

fullgjord värnpliktstjänstgöring. En ändring i föreslagen 

riktning synes väl befogad och skulle säkerligen verka i 

hög grad återhållande på brottsligh eten. Dc nuvarande 

föreskrifterna - som för övrigt ändrats flera~ gånger un

der dc senaste åren och därför utan svårighet borde kun

na ändras ännu en gång -- äro ganska svårtydda och en

ligt min mening icke tillräckligt avskräckande. Om brotts

ligheten genom en dylik åtgärd avtager, återverkar delta 

utom på disciplinen även fördelaktigt på värnpliktstidens 

effektiva utnyttjande liksom på del tidsödande expedi

lionsarbctet. 

7. Del är svårt att utan en återgång lill krigsrälts

systemct och en vidgad bestraffningsrätt i disciplinmål 

kunna förkorta liden för utredning och straffbeslut En 

sådan åtc rgöog torde dessutom f n vara utesluten. Däre

mot borde tiden från beslutets fattande till straffverk

sl~illighctcn kunna minskas genom alt anlita öS häkten 

även vid sådana tillfällen, då fartygen icke äro förlagda 

Yid örlogsstationerna. Man kan måhända också tänka sig 

en utökning av arrestlokalerna vid Hårsfjärden. 

8. För alt ytterligare spona de Yärnpliktiga i.ill go

da arbetsinsatser och gott uppförande borde flottan i 

princip följa armens exempel med ett antal dagars av

kor tni ng av vpl-tjänstgöringcn för genomgången godkänd 

vidareutbildning samt för gott uppförande och duglighet. 

D en minskning av vpl-tjänstgöringens 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 a
let 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 knappas 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 åt
gärd för att åstadkomma bättring borde då vara att åter
gå till den tidigare hälsningspliklen. Men vissa skäl tala 
emellertid häremot. Som bekant var elt effektivt över 
vakande av efterlevnaden av hälsningsförskrifterna sär
skilt i garnisonsstäder mycket svårt att genomföra. Efter
som disciplinen ofta tager större skada av atl förseel ser. 
som begås, icke beivras än att man släpper något på fö
reskrifterna så att övervakningen kan bli effektiv, f'öror
dar jag - ehuru mo tvilligt - all hälsningsplikten åter
införes 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. Pres
sen bör sträva efter att skaffa sig allsidiga informationer, 
innan braskande artiklar om förhålland en vid försvaret 
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 värn-
pliktstjänstgöringen visat sig ick:e passa för utbildningen 
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inom krigsmakten eller också äro så psykiskt undermå
liga, 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-för
klaras. Dc eventuellt användbara borde nytlj as i något 
slag av allmänt arbete under civil ledning. 

12. J ag har hittills uteslutande uppehållit mig vid 
de värnpliktiga. Är då ingenting alt säga rörande stan'l
manskapet? Förvisso. Ä ven om det är lättare att åstad
komma disciplin och ordning bland dem, som frivilligt 
valt ett yrke, uppslå dock vissa svårigheter n1Cd dem, som 
på grund av vantrivsel eller annan anledning vilja »straffn_ 
ut sig». Med nuvarande anställningsförhållanden kan en 
yngling av denna kategori författningsenligt icke avske
das med mindre han är olämplig för fortsatt anställning 
eller fö r utbildning till underbefäl. Detta medför, att 
mången b egår förseelser eller saboterar utbildningen för 
att på så sätt bli fri. Elt dylikt förfarande inverkar ytter
ligt menligt såväl på cUsciplinen som på omgivningens ar
betsresultat. Det vållar därjäm.te ex tra rättsvårds- och ex
pcditionsarbcle samt misskrediterar i många fall flottan. 
En sådan individ har liksom den, vilken mot sin vi lj a få ll 
stanna kvar till kontraidslidens slut, en r ent negativ in
ställning till tjänsten vid flottan och inverkar därigenom 
menligt p å rekryteringen av andra ynglingar frå n hemor
ten. Jag anser därför - ur såväl disciplinär som r ekry
teringssynpunkt - önskvärt, alt första kontraktsliden för 
alla utom radio! clcgrafis ter och telehautverka re bör mins
kas till två år med förlängning på ett år före påbörjandet 
av koq)l'als- respektive furirskolan. Ett steg i denna rikt
ning har marinledningen tagit genom förtidsinskrivning 
Lill värnpliklslj~instgöring av 17 ttrs ynglingar, som där
vid få förbinda sig alt efter denna tjänstgörings slut kvar-
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stanna ytterligare ett å r såsom överstalsanställda vid fl ot

tan. Det är ännu för tidigt att uttala sig om 1nöjligheten 

att öka rekryteringen denna väg eller om den kommer alt 

giva en öns'k ad kvalilet på utbildningen. 

Dc synpunkter på disciplinen bland flottans manskap 

och de medel att söka förbättra den, vilka här framlagts , 

göra ingalunda anspråk på al t vara fullständigt behand

lade. Jag är också beredd på den invändningen, alt jag 

i flera fall varit alltför radikal. Det skulle emellertid 

glädja mig, om min framställning kunde väcka en diskus

sion och så småningom en samling av alla intresserade 

krafter till en ansträngning att t'lstadkomma en bättring 

i en för flottans verksamhet så livsviktig fråga. 
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Minnesteckningar. 

U p p läst vid f{ ung[. örlogsmannasällskapets 

högtidssammanträde den 15 november 1950. 

Fredrik Edrnund von Otter':'). 

Fredrik Edmund von Oller föddes den 15 mars 1876. 

Föräldrarna voro amiralen, friherre Fredrik 'Vilhelm von 

Ottcr och dennes maka född Dahlström. 

Såsom son till initiativlagaren till uppsältandet av 

Karlskrona artillerikår, dåvarande konleramiral von Otter, 

var det naturligt att han sökte inträde i den nyuppsatta 

marina artillerikåren, vid vilken ban antogs till volontär 

-- den första officersvolon tären vid Karlskrona artilleri

kår - omedelbart efter sin på våren 1893 avlagda mo

genhe tscxam en. 
Efter avlagd officersexamen vid Karlberg 1895 genom

gick han dc då för ticlen tvååriga allmänna och högre 

kurserna i Artilleri- och Ingenjörhögskolan i Stockholm 

under åren 1896- 1900. Utnämndes till löjtnant 1898 och 

till kaplen 1903 vid det sedan l jan. 1902 av Karlskrona 

och Vaxholms art illerikårer samt delar av Fiollans min

vapen bildade Kustartilleriet. Major 1915 och överstelöjt

nant 1922 inträdde 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 pliktmänniska, han hela li

vet förblev. Som ett utslag härav må anföras atl han un

der sin ofla upprepade tjänstgöring på V. Hästholmsfort 

såsom fortchef inkvarterade sig på samma sätt som man

skapet i dc då fuktiga och osunda kasematterna. Han 

'') Minnesteckningen är författad av ledamoten Malmberg. 
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å drog sig därunder en lungsjukdom, som lidvis botad dock 

fl e ra gånger under hans fortsatta levnad 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 fartygsposi

tioner 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 under en lång följd av år in

samlade erforderliga uppgifter för kontroll av gällande 

pension savgifter för medlemmarna i Fiollans pensions

kassa och han påvisade med stöd. av d essa uppgifter att 

pensionsavgifterna voro för högt beräknade men framför

allt att gralialavgifterna icke stodo i rimlig proportion till 

de y tterligt små utgående gr atialerna (familjepensioner
na). Intresset fö r pensions- och gratialfrågor samman

hängde med hans stora intresse för och kunsk aper i för

s~ikringsmatenlatik . I-lans mera uppmärksammade insats 

i hithörande frågor gjordes år 1911, då han upprättade 

och till fullmäktige i F lottans pensionskassa inlämnade en 

dödlighelstabell 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 full

mäktige 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 se

nare år 1899. Hans strävande gällde icke så mvcket sänk

ning av gratialavgifterna som fastmer hö]'n in.; av aratia-
b 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 han blev - efter a lt i flera periode1: ha 

varit fullmäktig - direktör i Fiol lans p ensionskassa år 
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1923 och sedermera överkommissarie därs tädes under åren 

1932--37, vid vilken senar e tidpunkt pensionskassan upp

hörde för all överföras till Statens pensionsanstalL 

Till ledamot av 1921 års pensionskommille var han 

kallad under å ren 1921- 26. 
För Karlskrona stads utveckling och drift hyste han 

e lt livl igt intresse och blev stadsfullmäktige redan 1915 
samt drä lselkanmwrcns ordförande från 1936 till 1939, då 

han jämväl avgick sam stadsfullmäkti g. 
År 1917 placerades han såsom stabschef i Kommen

dantsstahen i Vaxholms fä stning men tog efter ett å r av

sked 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 den lidelsefullt älskade fädernesladen för stark och 

han beviljades efter ansökan återinträde i tjänst m ed pla

cering vid KA 2. 

Al l han sedermera dock kunde besluta sig för att någ

ra år efter sin definitiva avgång ur krigstjänst lämna sta

den och bosiilla sig i Stocklwlmstraklcn torde huvudsak

ligen berott på önskemålet all avsluta sill liv i närh eten 

av åtminstone några av sina barn . 
Som unn officer var han en mvckct alad, ofta upp-o v ~ 

sluppen, 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 riddersman utan fruk

tan och ulan tadel. 
Till ledamot av detta sällskap invaldes h an år 1912. 
Han var sedan år 190L1 förenad i ett harmoniskt äk

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 klema med sig. Den 29 december 1950 av

led han på Löwenslrömska lasarettet vid S1ockholm en

dast några månader efter sin hustrus bortgång. 
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Närmast efterlevande äro dottern Eva, gift med kom

mendörkaptenen vid Flottan S. Bcrgelin, sonen Göran, 

förs te heskickni ngssckreterare, dottern Elsa, hosaLt i USA 

samt sönerna \Vilhelm, civilingenjör och Karl, bank

tjänsteman. 

Karl Wester•:•). 

Den 3 februari 1951 avled i Stockholm f. d. konter

amiralen Karl \Vcster född den 19 augusti 1871 på Släll

hult i Småland. Föräldrarnavoro majoren Axel Edward 

\Vesler och Helga \Vestcr, född Gvllensvärd. 

Karl \\'ester började sin sjöm;nnabana o;om aspirant 

på fregatten Vanadis och korvetten Norrköping, antogs 

höstei: 1887 som sjökadett och utnämndes 1893 cftcr g~

nomgang av den då sex-åriga sjökrigsskolan till under

löjtnant vid fJollan. Efter ett flertal sjökommcndcrinaar 

hl o ' l o 
5 

a a Kanon )<lien Edda och korvetten Balder befordra-

des \V. till löjtna nt 1896 och till kapten 1902. 

Redan som ung officer ägnade sig \V. med framgån g 

åt artilleritjänsten och tjänstgjorde under åren 1900__:1910 

vid marinförvallningens artilleriavdelning och därunder 

lidvis som marinens kontrollofficer vid Bofors. I denna 

senare egenskap närvar \V. vid den svåra kanonolvcl.ca n 

å Bofors skjutfäll å r 1902, varvid bl a den framståend e 

kanonkonstruktören, överingenjör Silfversparrc och kap

tenen vid flottan Gralnn förolyd::ades. Några sekunder 

före olyckan hade G ra hm bytt plats med \\~es ter. 

Åren 1910- 191.± tjänstgjorde \Vesler som äldste ar

tilleriofficer vid artilleridepartementet å örlogsvarvet i 

I T 
c 

\.arlskrona med avhrotl för någon lids sjökommendering 

som sekond å pansarskeppet \Vasa och därefter som fa r

tygschef å monitoren Tirfing. Vid krigsutbrottet 19H va r 

\V. sekond å pkr Fylgia. 

'') Minnesteckningen är författad av hedersledamoten Odquist. 
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Efter tre års tjänstgöring so1n chef för artilleridepar

tementet å Slockholms örlogsvarv återbördades \V ester 

till marinförvaltningen, denna gång som assistent å dess 

artilleriavdelning. Dessförinnan hade \V. befordrats till 

kommendörkapten av 2. graden, vilken befordran redan 

1918 följdes av utnämning till kommendörkapten av l. 

graden. I samband med tjänstgöringen som departements

chef togs \V. av marinförvaltningen i anspråk som kon

trollant vid provskjutning i USA av pansaret till dc un

der byggnad varande pansarskeppen Drottning Viclm·ia 

och Gustaf V. Sommaren 1917 var \V. sjökommenderad 

som far tygschef å pansarskeppet Göta. 

1918 tillträdde \Vcstcr befattningen som avdelnings

chef för m arinförvaltningens artilleriavdelning, för vilken 

b efa ttning \V. genom sina omfattande artillerisliska kun

s'kape r och stora erfarenhet hade goda förutsättningar. 

De fem år, under vilka \Vster var sjöartilleriets främsta. 

målsman, kännetecknas också av en betydande utveck

ling av denna vapentjänst, särskilt beträffande hjälpmed

len för sjöartilleripersonalens utbillning. Under flera år 

förenade \V. befa liningen som avdelningschef för artille

riavdelningen med chefsskap för fl otta ns arlillcris.kjul

skolor å Hårsfjärdcn. 

1923 befordrades Karl \\'ester till kommendör och för

ordnades samma tu· till chef för örlogsvarvet i Stockholm. 

1925 övertog \V. samma befattning i Karlskrona, med vil

ken tjänst \\r este r efter uppnådd pensionsålder 1931 av

slutade sin aktiva tjänst vid flottan. Dessförinnan hade 

han utnämnts till konter amiral i marinen. 

Karl \Veslcr invaldes 1912 till ledamot i Kungl. ör

logsmannasäliskapc t, vars vice ordförande han var under 

åren 1925-19:~0. I egenskap av ordförande i detta säll

skaps bercdningsutskoll tog \Y. initiativ till förverkligan

det av d en sedan flera år tillbaka vilande planen om an

skaffande av en lämplig lokal för sällskapels omfattande 

och värdefulla bibliotek, till vars inredning och ulsmyck-
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ning han ock medverkade. 1931 blev \V ester hedersleda

mot i KöS och bll ledamot av Kungl. Krigsvetenskapsak~
demien kallades l1an 1921. 

Under flera år var \V ester ordförande i sjöofficerssäll

sk.~pet i Karlskrona och genomdrev därvid, att sällskapets 

1~1asslokalcr genom ombyggnad och modernisering erhöll 

sm nuvarande vackra utformning. Till tack för dessa in 

s_atscr lät sällskapet måla \Vesters porträtt för att inför

liva detsamma med sällskapets porträttgalleri. 

. Såsom förut nämnts, nedlade \V ester uneler sin tjänstc

LH~ ett omfattande arbete inom artilleritjänsten och sär

sklit under hans verksamhet som chef för artilleriavdel

ningen och flottans skjutskolor toaos månaa värdefulla 
• • • o • o b b c 

IIlllial1v hll SJÖartillerimaterielens utvecklina och till full-
ändning av artilleripersonalens utbildning. ~ 

Yicl tid ~.1.1 för Sverigeskeppens planläggning och bygg

n~d. voro hjalp_medlcn för artilleriets eldledning rätt pri

nuhva och utgJordes av e tt fåtal avståndsmälare med li

ten bas samt enkla vid artilleriofficeren i stridsmässen 

placerade r~ikneinstrumcnt. Dessa hjälpmedel voro till

f~'lles_t på dc korta eldgivningsavsamd, som förekomma 

YHl tlclc~1 för _1. VK:s utbrott. Under delta krig ökades 

emellertid stndsavståndcn mer och mer samtidigt med 

alt eldledningsmaterielen utvecklades till att omfatta ett 

flertal avståndsmätare av stor baslängd, centralsikten med 

centralsiktanläggningar samt automatiskt arbetande cen

trala eldledningsinstrumcnt, varigenom skjutelementen 

under strid lättare kunde underhållas. För \Yester stod 

det klart, alt våra egna stridsfartyg och i första hand 

Sverigeskeppen snarast möjligt måste utrustas med mo

d;rn eldledningsutrustning för att våra fartyg med fram

gaug skulle kunna bekämpa eventuella molståndare till 

sjöss. ~ör den skull ordnades genom hans försorg kom-
mendermo· av arlillcrioffi.ccJ"'''C l"ll tl·· 1 I · 

~ c c n' J u anc s -.a Inanncr 
för ~tuclium ~~, kdgserfarcnhelerna inom ifrågavarande 

omraden, VarJamte han själ\' förelog utländska resor, bl a 
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t ill Storbritannicn, Italien och Holland för jämförande 

studier av olika mariners elclledningssystem, personalut

bildning m m. Dessa kommenderingar och studier gåvo 

slutligen till resultat, att våra Sverigeskepp och senare 

byggda stridsfartyg hlevo utrustade med förstklassig eld

ledningsmateri eL Det är \Yestcrs förtjänst, att bland dc 

många olika eldledningssyslcm, som då offererades, valet 

föll på system Hagemeyer - en holländsk utveckling av 

Clet tyska Sicmenssystemet - 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 stereoskopiska av

ståndsmätaren, som snarl visade sig vara den tidigare 

använda ayslån(lsmälaren av koincidencctyp väsentligt 

överlägsen. 
\Yester n edlade ett omfattande arbete för utveckling

en av vårt lands krigsindustri och vår industriella krigs

beredskap. Bl a blev på \Vestcrs initiativ Skultunas ma

skiner och verktyg för patronhylstillverkning inköpta av 

m arinförvaltningen och överflyttade till artillerideparte

mentet i Karlskrona, genom vilket ingripande denna vär

defulla anläggning förhindrades bliva försåld till ullan

deL Yid upprustningen åren närmast före och under 2. 

VK blev denna anläggning av betydande vi.irde för vår 

krigsberedskap. 
Karl \Vestcrs stora erfarenhet inom det artilleristiska 

området kom även väl till pass för skjulutbildningen vid 

flottan. Under skjutskolorna nedlade \V. ett omfattande 

arbete för systematisk utbildning av eldledare, riktare, 

avståndsobservatörer och cldledningsmän. Sålunda ord

nades bl a genom hans försorg högre och lägre eldled

ningskurser för artilleriofficerare, i land anlades riktar

hallar för utbildning av riktare och anläggningar för ut

bildning av avståndsobscrvatörer. Personalens artilleri

utbildning 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 un
derlydande för deras arbetsuppgifter. Yid utredningen av 
det stbindigt pågående moderniserings- och nydaningsar
betet inom sjöartilleriet hade \V. till princip, att - fö r 
Yinnande av den mest allsidiga belysningen av problemen 
samt för att öka dc underlydandes intresse - tillsälla 
kommissioner, som hade till uppgift att bearbeta inom ar
lillcriljänslen vunna erfarenheter och inkomma med för
bättring 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 museiverk
::;amhctcn inom fiollan . För tillvaralagande av föråldrad 
och utrangerad materiel ordnade \V. museikonunitteer in
mu 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 Chapmans
museet i varvschefsboställel. \V. tog jämväl initialitve l 
till restaurering och utvidgning av den vackra galjons
trädgården å nämnda örlogsvarv. 

Då Statens sjöhistoriska museum i Stockholm ti11kom 
och i organisatoriskt hänseende ställdes under en för dess 
örlogs- och sjöfartsavdelning gemensam styrelse, den sjö
historiska museinämndcn, blev vV. fiörodnad till verkstäl
lande ledamol av denna nämnd. I denna egenskap n ed
lade \V. som alltid elt energiskt, värdefulll och fruktbä
rande arbete för musee ts uppbyggande och uppordnande . 

Karl \\'es ter var en strong nw.n, en nobel personlig
het. I sitt hem - framför allt i det vackra varvschcfs
boslällcl i Karlskrona -- visade han tillsammans med sin 
älskvärda maka en storartad gästfrihet i den gamla goda 
stilen och säkerligen hava m~'lnga det \Ycst ers'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 \Yes
te r , född Ramstcdt, blev \Vestcr änkling Hl-Hl. :\ännasl 
efterlevande äro sonen, fi l. doktor Ber l il \V ester och do l
tern 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 vo
ro possessionalen Per Sjöqvist och hans maka, född 

Persson. 
Sjöqvist ådagalade redan från sin tidigaste barndom 

en stark längtan efter vetande, för vars tillfredsställande 
han på grund av dåtidens kommunikationer i hans fö
dclscbyg'l måsle underkasta sig avsevärda besvärlighete r. 
Han tvekade dock icke inför dessa , och hösten 1897 ku_n
dc han a ntagas 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 rika 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 c
gåvni~g o1;1~dclbart uppmärksammats. Härigenom kom 
hans håg och intresse att inriktas mycket starkt m ot d et 

militärt - tekniska. 
Omväxlande med trupptjänstgöring vid Yaxholms 

kustartilleriregemente å terkom också sådana tillfälliga 
kommenderingar till marinförvaltningen under dc följan
dc å ren, ända till dess att han 1917 knöts till ämbetsver

kets ordinarie tjänstcmannastah. Han h ade då r edan 

*) Minnesteckningen 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 marin
förvallningen blommade hans kraft och begåvning ut i 
framgångsrik verksamhet, som på yngre kamrater, som 
l illfälligt tjänstgjord e därstädes, verkade klart inspireran
de. Under denna tid företog han 1919 en studieresa till 
Frankrike och England, som i flera hänseenden vidgade 
hans vyer. Återkommen från denna utsågs han till h i
trädande sekreterare i krigsmaterielkommissionen vari
genom han sålunda kom att medverka i den första krigs
industriella 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 Madrid . 
På denna post kom Sjöqvist emellertid icke att verka 
länge. Redan påföljande år drabbades han av ett allvar
ligt sjukdomsanfall, framkallat av ett tryck på hjärnan , 
som. synbarligen uppstått ur en i barndomen ådragen 
huvudskada. Han måste därför resa hem och undergick 
snart efter hemkomslen en mycket allvarlig hjärnopera
tion, 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 förhjälpte 
honom till ett gott tillfrisknande. Åren 1925- 1928 finna 
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 av
gick med pension. Han fortsatte dock sin militära tjänst
göring så länge heredskapen under det sista världskrigel 
varade. Sjöqvist utnämndes till kapten 1917, till major 
1929 samt till överstelöjtnant 1935. Ledamot av detta säll
skap 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 si
doblickar 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 utveck
ling hava särskilt på del artillerisliska område t varit be
lydande. Själv tillhörde han del nyuppsatta kustartille
l:iets andra officersgeneration, som l1elt naturligt hade ett 
omfattande arbetsfält och stora möjligheter till nyskapan
de 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 gå
va, som förlänade honom mycken glädje även i besvärlig
heter och motgång. Han skattas högt som en god och 
redhar kamrat av alla dem, som hade förmånen att kän-
na honom. 

Sjöqvist var sedan 1923 gift med Ida lVIargareta S~~
qvist, född Larsson. Denna jämte barnen Jan Alfr.ed SJO
qvist, löjtnant vid flygvapnet och Ida Margareta, g1ft med 
ingenjör Sven Carlsson, Slackholm samt br?.dern A~el 
Sjöqvisl, f d jägmästare, Hälsingborg, stodo narmast sor
jande 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 lasa
rett efter en plågsam sjukdomstid. I-lans föräldrar voro 
bokförläggaren Charles Georges Emile G. och Fanny Ama
Jia Dubois - faderns släkt av franskt (hugenott-) och 
moderns av vallonskt ursprung. 

*) Minnesteckningen är författad av ledamoten Beck-Friis. 

T' rl ·1-ri(t i S jöväsende!,. 39 
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I samband med avlagd sjöofficersexamen bleY Giron 

år 1903 utnämnd till underlöj tnant, år 1905 till löjtnant, 

år 1912 till kapten, år 1921 till kommendörkapten av 2. 

gr., år 1927 till kommendörkapten av 1. gr. samt, vid av

skedet ur aktiv tjänst år 1937, till kommendör. 

Sin utbildning till S.Joss började Giron genom alt åe 

1897 såsom 15-årig aspirant åtfölja korve tten Freja un

der sommarsegling i utländska farvatten. Samma års 

höst antogs han till sjökadett. Under sex därpå följand e 

somrar seglade han ömsevis på korvetterna Saga och 

Freja under deras sedvanliga utlandsfärdcr. 

Här må inflikas, att Giron lillhördc den sista av d e 

årskurser vid sjökrigsskolan, vilka varje somma r haft sin 

huvudsakliga sjöutbildning förlagd till någon av de min

nesrika, långseglande korvetterna eller fregatterna. 

Såsom underlöjtnant blev Giron sedan i tillfälle alt pft 

korvetten Freja under s k långresa ytterligare förkovra 

sina färdigheter i konsten att manövrera fullriggade rå

seglare. 
Efter några sporadiska kommenderingar, hl a på Sa

ga (kadettofficer 1908) och på olika skcppsgosscfartyg, 

ändades Girons bana såsom seglande sjöman med kon;

menderingen såsom avdelningschef för skeppsgosseavdel-

ningen sommaren 1928. -

Den modernare utbildning, vars genomgående - efter 

en kadettutbildning av nyss antytl slag - framstod såsom 

ett oeftergivligt krav, genomgicks av Giron vid ett flertal 

skolor eller kurser ombord och i land. A v dessa må fö 1• 

Girons del särskilt nämnas officerskursen vid torpedsko-

1~ (omb?rd), so~n för honom. kom att utgöra inledningen 

tJll en lang sene av chefsskap inom övervattenstorped 

vapnet. En uppräkning av dessa komm enderingar tonk 
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här få anses vara på sin plats. Giron tjän~tgjorde så

lunda under sin torpedbåtstid såsom fartygschef på Blixt 

(1909), Orion (1910 och 1912), Spiea (1913), n:r 8 (1915) 

och Altair (1915- 16). På de två sistnämnda torpedbå

tarna var chefsskapet förenat med befäl såsom divisi ons

chef. Under sin jagartid var Giron fartygschef på Munin 

(1918) och på 'Vrangel, tillika divisionschef, (1923). 

Sina på den tiden så gott som obligatoriska kommen

dcringar såsom sekond och ~enare fartygschef på pansar

skepp fullgjorde Giron på Äran (S, 1919--20), på Oscar II 

(FC, 1930) samt slutligen på Dxottning Victoria (FC, 

1931- 32). 
Efter sin avgång ur aktiv tjänst bl ev Giron - under 

den av andra världskriget betingade beredskapstiden -

under kortare tider åter anlitad för befäl till sjöss, näm

ligen bl a såsom eskaderchef för stockholmseskadern 

(19-10). I hans sjöLid m.å även inräknas dc långa havs

färderna 19~11 och 19-13 såsom en av statens kontrolloffi

cerare i den s k lejdbåtstrafiken på Sydamcrilw. 

Giron var en god sjöman. Såsom hans kanske främsta 

förtj änst inom delta begrepp torde få utpekas egenskapen 

av en lugn och säker navigatör med förmåga att även 

under för nerYcrna påfrestande navigeringsförhållanden 

tryggt föra fram icke allenast sitt eget utan även andra 

under han~ befäl stående fartyg. 

Girons betydande erfarenheter på det navigatoriska 

omdtdet blcvo, sedan han själv för sista gången lämna t 

en kommandobrygga, till fördel för den sjömilitära rätts

sl-:ipningcn tillvaratagna genom hans förordnande un

der en följd av år såsom militär ledamot (i mål rörande 

navigering och manövrering) i den år 19-l9 mot allt för

nuft utdömda krigshovräl len. 
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Beträffande August Girons landtjänstgöringar må föl
jande infogas i minnesteckningen . 

Han genomgick under arbetsåret 1908~09 sjökrigs
högskolans allmänna kurs och kvalificerade sig därvid 
för den två år senare för första gången anm·dnade all
männa fortsättningskursen (numera benämnd stabskur
sen). Han uppnådde i denna kurs (jämte en yngre offi
cer, nu viceamiral. i flottans reserv) det högsta betygsre
snita 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 na
turligt att Giron senare (1918~23) blev lärare i marin
organisationshi.ra i sjökrigshögskolans allmänna fortsätt
ningskurs (stabskurs). 

Under åren 1911~-27 var Giron under sina landtjänst
göringstider 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 så
som_ marinattache i Berlin och Köpenhamn ( 1923~27) 

samt i Helsingfors (1925~27). 
Under ål'en 1927- 36 var Giron placerad i Karlskro

na och tjänstgjorde där såsom chef för sjömanskårens 
skolor. . 

Aterhärdad till Slackholm sistnämnda år tjänstgjorde 
han intill avskedstagandet 1937 såsom chef för marinsta
bens mobiliseringsavdelning. 

Det faller av sig självt att en man med Girons mång
sidiga kunskaper och förmåga att uttrycka sig väl, fram
för allt i skrift, ofta blev anlitad för vid sidan av hans or
dinm·ie tjänst liggande utredningar och uppdrag. Av dylika 
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 sek
reterare i försvarsrevisionen, hans uppdrag (1917) att så
som sakkunnig inom försvarsdepartementet biträda _med 
crranskning av frågan rörande värvat m anskaps penswne-· 
~ing m n1 ävensom uppdraget (1937~39) såsom administ
rator 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 Ska

gerackslagct, 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 med-
arbelare i Dagens ~yhcter (1939~-H). .. 

Yidare hör nämnas, att Giron var huvudredaklor för 
den förtjänstful la minnesskriften »Kungl Sjöofficerssko

lan 1867- 19-!2». 
Det hör slutligen icke lämnas osagt, att Giron, innan 

sjukdomen bröt ned honom, vm· syssels aH med författan
dc 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 ma
rina förvallningsväsendet kan därför måhända synas äg
nat all väcka förvåning. Han hade emellertid såsom 
framgår av det föregående, själv valt den - åtminstone 
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P~l d~n ti:le.n - såsom mest lockande ansedda stabsn l
LildmngslmJ en vid sj ökrigshögskolan. 

Såsom privatperson efterlämnar Giron minnet av 
o • 

1
. . L en 

1~1angs~t 1gl mtresserad och på skilda områden av kultur-
Ilvet ~~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 sam
larverksnmhet nådde långt. Han lyckades bl a att efter 
n~ångåriga strapatsrika vandringar uppnå det för en bo la
msk 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 cn
sl~apligt håll. Under sina forskningsfärder inom växt

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 ed
lem av Svenska Akademien förekommande uttalande av 

(n.~lge~ärligen) det innehållet, att han i likhet m ed många 
manmskor med utpräglad intellektuell lägo·ning var ~n 
ivrig fiskare. ~::o ' 

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·san

ställd. i Stockholm, samt sonen Marc, kaplen vid flottan 
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. 
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Gunnar Nilsson•=•). 

Lars Gunnar Edvard Nilson var född den 28 septem
ber 1872 i Uppsala, son till Professorn Lars Fredrik Xii
son och hans hustru Alva Carolina Forssman. Efter skol
studier först vid Uppsala katedralskola och sedermera vid 
Norra latinläroverket i Stockholm blev han stuelent vid 
sistnämnda läroverk 1890. Han avlade med. kand.-exa
men i Uppsala 1895 och med. lic.-examen i Stockholm 
1899, disputerade 1910 i Lund och promoverades till me
dicine doktor 1911 likaledes i Lund. Han blev slipendiat 
vid flottan 1898 och fullgjorde sjökommenderingar un
der åren 1898- 1902. Under åren 1900-1903 var Nilson 
underläkare hos Rissler på Maria sjukhus' kirurgisk'l 
avdelning och utnämndes sistnämnda år till marinläka
re av 1. gr. och sjukhusläkare vid den kirurgiska avdel
ningen 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 under de s k Karlstadsförlwndlingar
na 1905. I sjukhusläkarbefattningen kvartod han - 1913 
befordrad lill förste marinläkare - till 1917. Detta år 
kallades han att efterträda Karl Rudberg s~tsonl marin
överläkare och chef för marinläkarkåren och för marin
förvaltningens 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 ma
rinens saniletschef under en tidrymd, som slräclde sig 
över mer än 20 år. Men även före tillträdet av detta 
chefsskap hade Nilson satt spår inom svensk navalme
dicin såsom nyelanare och reformator. Sålunda anför
troddes honom alt uppgöra plan till och leda ombyggnad 
och omorganisation av flottans sjukhus i Karlskrona, ett 

*) Minnesteckningen är författad av ledamoten "\Vestermark. 
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arbete, som utfördes under åren 1906- 1911. Den un ge 
och i Risslers skola välutbildade kirurgen åstadkom där
under 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 »Sjökri
gets kirurgi ombord å stridsfartygen», utgörande ett sam
mandrag av hans föreläsningar vid ovannämnda kurs 
och som är det första svenska arbetet på ifrågavarande 
område. 

Under sin långa chefstid förunnades det sedan ~il
son att i hög grad införa förhällringar inom marinens sa
nitetsväsende. Sålunda införde han bl a undersöknings
metoder till förhindrande av blyförgiftning hos varvsar
betare och antagningsbestämmelser för u-båtsfolk och 
dykare, propagerade för tillbörligt medicinsk t inflytande 
inom marinens dåvarande flygväsende samt verkade för 
oflalmologiens tillämpning inom marinen. 

I-lans insikter inom navalmedicinen togos även i an
språk 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 be
tydelsefulla framst eg till förbättring av kofferdisjöm~in
nens sjukvårdsförhållanden. I samma avsikt och i täv
lan utlyst av Svenska Läkaresällsl;::apet u l gav 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 handen, att 
N"ilson var en skicklig administratör och organisatör. Om 
sin företrädare Rudberg har Nilson uttalat, all han om
fattade den åsikten, att medicinsk administration och or
ganisation s tädse 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 präg
lades av klarhet, exakthet och sinne för språkets rätta 
behandling samt av elegans i uttryckssättet. 

För sina insalser inom navalmedicinen erhöll ~ilson 
redan 1908 ledamotskap i Kungl. örlogsmannasällskapet 
i Karlskrona. Dess sekreterare var han unde1· kortare ti
der 1910- 1913 saml året 19U. Till ledamot av KungL 
Krigsvetenskapsakademien 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 va
ra i fara all nedbntas, nämligen 1913 av de s k deparle
menlalkommillera<ie och 1921 av de sakkunnige för ut
rednino om den centrala försvarsförvaltningen. Avenle
des fö~Jde han efter sitt avskedslagande med aldrig _svi
kande intresse dc omorganisati oner inom försvarets sJuk
vård respeklive förslag härtill, som under dc senare åren 
framkommit och som ha djupgripande Ycrkningar på ma
rinsj 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 
navalmedicinen 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 ver
ka för den honom underlydande personalens bästa. Ock
så omfallades han av denna med aktning och tillgivenhet , 
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p å vilke t h an vid ~ttskilliga tillfällen hade glädjen mol

taga bevis. 

Kilson, som antagils till ledamot av Svenska Läkare

sällskapet 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 förhandlingar 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 ord

förande väljes för endast ett år, kom Nilson under sin 

långa lid som sekretcrare all såväl utåt som inåt verka 

som den sammanhållande kraflen och som den person 

som representerade 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 re

misser från statsdepartement och andra institutioner. Hans 

inlägg i debatterna här i sällskapet voro talrika och un

der diskussionerna inom sällskapets nämnd var han utan 

jämförelse den flitigaste. Hans inlagor och yttranden 

präglades av den rutinerade ämbetsmannens strikihel, den 

bildade humanistens elegans och den insiktsfull e läkarens 

sakkunsl-::ap. Nilson kunde mången gång i debatten vara 

temperamentsfull och ibland skarp mot motst[md arc, sär

skilt sådana m ed vilka han tidigare skiftat hugg, men 

hans lin je uppbars alltid av gentlemannaskap 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 Läkaresällskapet i honom tacksamt bör upp

skatta en kunnig, arbetsam och hängiven medlem av sin 

ämbetsmannakår. Därom vittna dels överlänmandel 1952 

på ~ilsons 60-årsdag av det porlrätt av honom, en olje-
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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 sekreterareposten utsågs till 

dess hedersledamot. 
Vid sidan av sta ls tj änsten och sina uppdrag inom lä-

karesällskapct nlCdhann Kilson även aU ägna arbelskrafl 

inom försäkringsväsendet, särskilt försäkringsmed icinen. 

Han var överläkare i livförsäkringsakticholaget »De före

nade» under åren 1919-19!0. ~i lson anförtrodde~-; även 

ledamotskap i s tyrelsen för Svenska försäkringsföreningen 

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·ur

giska avdelning, där han fick en utmärki ki1.·m:gisk ut

bildning. 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 operalwns

mctod, han i sin gradualavhandling beskriver, tord e aHL-· 

jämt vara giingse 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, navalhygienens målsman under 

kungl. örlogsflottans slorhclstid» och 1936 sitt på,!?re

målets läkm·gärning inom flottan grundade arhele »"'ngra 

minnen efter Linmens från hans år såsom me{licus vid 

Amiralitetet 1n9--17-!1». Åren efter si tt avskedsiagamle 

ägnade sig Nilson än mer åt mcdiei nskt-hisloriskl förfa~
tareskap och utgav 1945 samlingen »Berömda svenska la

km-c» och 19-17 det med Lenmnalmmedaljen i guld belö

nade verket »Svenska hikarcsällska])Cts historia 1908-

1938». I del tidigare av sistnämnda två arbeten har Nil

son ytterligare dokumenterat sig som god stilist oc~1 i .si

na 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 för
kärlek 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 ting. 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 storsYens
kars gärning, de må ha gjort sin insats inom vilket om
råde 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~igar-

"' c 

nas män. Hans uppträdande Yar aristokratiskt och präg-
lat 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, var
vid i hans krafts dagar hans öppna. frislu1 levnadslust 
kunde krydda tillvaron för omgivningen. ::.\1e<1 skäm l sam 
hänsyftning på efternamnet, som ju myckel liknar Eng
lands störste sjöhjällcs, befattningen med sjöYapnct, de t 
anglo-saxiska utseendet och miijligen äYen p[t prudent
ligheten i sitt uppträdande gick han icke minst bland kol
legerna unrler benämningen »Sjölordcn» . Sällan i ::_\lil
sons 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 Xiison livet igenom och lå ngt upp över pensions
åldern friluftsliv av skilda slag. Cnder sina Karlskrona
år var han en av initiativlagarn a till därvarande golf-
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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 sam
slänuniga uppgifter stor skicklighet härutinnan. ~ilson 

var även en god skid~'lkare och en utomordentlig och ut
hållig skridskoåkare, en idrott som ban omfa llade med 
verklig hängivenhet och glädje. Han kunde mer än 65-
årig ännu avverka en 5-G mils skridskofärd utan att 
tröttas och med uttalan de 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 uppsökte 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 ar
bete om Svenska Läkaresällskapet 

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 börda med man
ligt 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 anhörigas saknad och sorg. :::, 

Frid över den bortgångnes minne. 

Sven Yngve Ekstran d':'). 

Sven Yngve Ekstrand såg dagens ljus i Uppsala den 

22 februari 1888. Hans föräldrar voro fil. d :r, sedermera 

hyrådircldörcn Åke Ekstrand och dennes maka född MeD

gren. Yngve var den tredje i ordningen av fyra bröder. 

En sysler ökade syskonkretsen till fem. I det enkla äm

h elsmannahemmct, som snart förflyttades till lmvudsta

dcn, växte Yngve Ekstrand upp i Herrens tukt och för

maning. Han sattes 5-årig i förberedande skola i Stock

holm. Hösten 1897 möttes den blivande amiralen och 

förf. till dessa rader för första gången som kamrater i 

klass II C i Norra Latinläroverket. Yi följdes åt i tre år, 

':m·eftcr _E!,::strand hösten 1900 till femte klassen övergick 

till reallmJen och följande år lill gymnasiet i Norra Real

läroverket. 
Yi skulle träffas på nytl i september 1902, df1 vi av 

66 i läkarundersökningen godbinda båda befunna oss 

bland dc 28 sökande, som efter den tre veckor li\nga in

trädesprövningen till K. Sjökrigsskolan antogog till ~>jö
kadellcr. Den goda skolunderbyggnaden t o m sjätte 

~1c ch~c klassen på 1:eallinj cn i läroverken, hans egna an

l_ag. at det m~lemallska, hans praktiska läggning och goda 

f}:S1!,:: voro hl~ stor hjälp vid studierna och utbildningen 

pa Jwdellstachet. Kampen om dc första platserna inom 

den årskull sjökadetter, som år 1908 erhöll sina officers

fullmakter vid Flollan, var myckcl hårcl. Etl vitlnesbörd 

härom lig~er i det förhållandet, atl av den utgående sjätte 

klassens 2b man erövrades vid avslutad årsexamen 4 rruld-::, 

'') ;\Unnesteckningen är författad av ledamoten öberg. 
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jettoncr, 7 silverjettoner och-! premier. Av dessa 23 blev 

Ekslrand nummer ett, och han skulle med heder behålla 

denna sin plats livet ut. 
De två unclerlöj tnan lsåren fylldes av sjötjänst och 

sedvanliga befälskurser saml några månaders tjänst på 

Slockholms örlogssta tio n. Efter löj lnantsbefordran i ok

lober 1010 specialiserade sig Ekstrand för torpedvapnct. 

En kort kommendering på jagare 1911 efterföljdes av bc

fälskurs vid torpedskola och chefsskap på torpedbåt 1912. 

Yintern 1912- 13 åtnjöt Ekstrand G m::'lnaders tjänstledig

het för språkstudier i Frankrike. Vintern 1913-H genom

gicks Sjökrigshögsl-olans allmänna kurs. Mobiliseringen 

vid första världskrigets utbrott 1914 såg honom som l :e 

officer p:'\. jagare. Sommaren 1915 utvaldes han till ka

detiofficcr och lärare vid Sjökrigsskolan, en tjänst som 

han fullgjorde under fyra år, efterföljda av lärarbefatt

ningen i navigation i samma skola. 

I december 1917 befordrades Ekstrand till kapten . 

\'intern 1018- 19 följd e genomgång av sjökrigshögskolans 

stabskurs eller allmi:inna fortsättningskurs, såsom den då 

hette. ~:'\gra mfmadcrs l]"änst i marinförvallnin0en 1919 
L 

~ 

- 20 gav honom en första inblick i den marina "förvalt-

ningen, varefter följde ett par års tjänst i marinstaben. 

År Hl21 å terhördades han till torpedvapnet såsom flagg

adjutant vid torpedskolan. 
Under därpå följande 11/2 års tjänst såsom chef för 

torp cdbå l s di vision samt såsom älds le instruktionsofficer 

vid torpedskolan år 1923 fick Ekstrand tillfälle att del

taga i o<:h föra vidare det arbete på en förnyelse och mo

dernisering av vår torpedfartygstaktik, son1 tagit farl 1920 

och var en följd av den tclmiska utvecklingen och av 

erfarenheter från det första världskrigeL Efter förflvtt

ning till Karlskrona tjänstgjorde Elu.tr;nd 1923--24 s[t;om 

1 :e adjutant hos dän·arande chef för underofficers- och 

sjömanskårcrna, varefter följde ett års chefsskap på ja

gare 192-1-23. Tjänst såsom flaggadjutant i chefens för 
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Vinlereskadern stab 1923-2() följdes av förnyad tjänst 
såsom ä ldste instruktionsofficer vid torpedskolan 1926. 
Därefter J·allades Eks lrand till 1:e fl aggadj u tant i chefens 
för Kustflottan stab, en tjänst som han bestred under fyra 
å r. Dess tillträde medförde återfly llning till Stockholm 
OCh möjliggjorde förordnande n S~lS011l lärare vid Sjökrigs
högskolan (i naviga ti on och i taktik) samt egcl elevskap 
(1928) i kurs fö r äldre sjöofficerare. 1~J28-29 stod Ek
strand till chefens för Flygvapnet förfogande vid utar
betande av takti ska föreskrifler för Flygvapnet. Efler 
kallelse av Finlands regering tjänade Ekstrand under 
några månad er 1929 såsom lärare vid den finska för 
svarsmaktens krigshögskola i Helsingfors, en tj ä nst som 
förskaffade honom stor uppskallning och många vänner 
i den finska försvars ledningen och officerskåren. Sanuna 
i'lr blev h an adj utant hos H. M. Konungen. 

Höslen 1930 ålcrfördes Ekstrand lill marinstaben och 
befordrades vid årets slut till komm endörkapten. Under 
tjänst vid kommunikationsavdelningen var han extra le
damot av Lotsstyrelsen saml kallades den 3 novem ber 
till sekreterare i 1930 års försvarskommission. Såsom så
dan nedlade han ett omfattande arbete på hävdande av 
sjöförsvarets intressen under ofta vidriga omständigheter. 
I augusti 1932 placerades h an såsom chef för mari nsta
bens operationsavdelning. E fter sex års oavbruten land
tjänstgöring blev E kstrand höslen 19:36 chef på pansar
skeppet Drollning Victoria under ett å r, varunder h an 
och hans skepp bl a kommo att represenlera den svensk.a 
flott an vid den stora flolirevyn på Spilhead i anslutning 
till konung Georg \'I :s av Storbritannien kröning. 

Hösten 1937 fö ljde befordran till kommendör och ut
nämning till flaggkapten i chefens för Kustfiallan stab. 
Då amiral Tamm våren 1939 lämnade befälet över kust
flottan för att tilltr~1da chefsskap et för marinen, följde Ek
strand sin chef och blev chef för marinstaben. I denna be
fattning upplevde han de sista förbered elserna för sjöför-

601 

svarets effektivisering före det andra världskrigels utbrott 
och utövade därefter ett ledande inflytande, när det gällde 
att m ed alla till buds stående medel stärka det svenska 
sjöf,örsvaret och dess krigsberedskap inför alla tänkbara 
eventualiteter. Till konteramiral utnämndes Ekstrand 
från den 1 januari 1942. 

Vid den omplacering av flaggmän, som ägde rum. den 
1 april samma å r, utsågs Ekstrand till chef för Kustflottan, 
en post för vilken han genom sin tidigare bana måste an
ses ha blivit mycket väl beredd. Under hans befäl upp
nådde Kustflottan sin dittills högsta numerära styrka. D e11. 
vidmaktshölls av honom såsom. ett slagfärdigt redskap till 
skydd för rikets oberoende och intressen till efter krigets 
slut. Ekstranels frånträdande av detta vårt högsta sjö
gående befäl hösten 1945 föregicks av ett besök på Stock
holms ström på den samlade Kustflottan av H. M. Ko
nung Gustaf V. Därefter fullbordades slutfase1~ av Ku~t
flottans demobilisering, och Ekstrand flyttade 1 land till 
Skeppsholmen såsom chef för Ostkustens marindistrikt 

I denna befattning kom han att kunna vid sidan av 
tjänsten ägna sig åt mångahanda andra intressen. Till 
dessa hör de 1 :e vice ordförandeskapet i Föreningen Sve
riges Flottas överstyrelse, som. han tillträdde år 1947. Med 
åren framträdde en tilltagande religiositet i hans lägg
ning. Denna förde honom dels till - av n1.ånga lyssnare 
högt uppskatlade - religiösa betraktelser i den svenska 
rundradion, dels till förbindelser med den från Förenta 
Slalerna utgångna rörelsen »Moral He-armament», för 
vilken han blev en av de varmaste förespråkarna i Sve
rige. Förbindelsen med »Moral He-armament» medförde 
under hans båda sista levnadsår vidsträckta resor såväl 
i Europa som till Amerika för deltagande i rörelsens in
ternationella verksamhet. Han förvärvade sig därvid en 
obestridlig internationell position, som omvittnades i sam
hand med hans jordfästning. 

Tidslcrift i Sjövfisendet. 40 
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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 tennis
spel. Att någon överhängande fara för livet skulle förc
ligga 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 känne
tecknades av sinnets harmoni, rättrådighet, en ibland till 
envishet gränsande ihärdighet och fas thet samt stor vän
fasthet. 

Yngve Ekstrand blev 1915 i äktenskap förenad med 
Lisa Burman, med vilken han hade fyra döttrar. Änka, 
mågar och barnbarn, hans tre bröder och deras närmaste 
stod o sörj ande vid båren. 

Av detta vördnadsvärda sällskap blev Ekslrand arbe
tande ledamot år 1923 och uppflytlades till hedersleda
mot 1942. Hans verksamhet inom sällskapet och inom 
flottan kan sägas i ovanlig grad ha stått i överensstäm
melse med örlogsmannasällskapets valspråk »Med För
stånd och Styrka». 

Edvard Alfred Spens':'). 

Den 10 maj avled plötsligt kommendören i sjöoffi
cerskårens reserv, greve Edward Alfred Spens i sitt hem' 

Djursholm. 
Edward Spens tillhörde en gammal ätt av lantkrigan: 

*) Minnestecknin gen är författad av ledamoten Skarin , 
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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, Öster
götland. Föräldrarna voro övers ten, greve Carl Gustaf 
Spens och hans maka Ellen Estrid af \Vetterstedt. 

Mot släkttraditionen valde S. sjömansyrket och enligt 
den tidens sed prövade han sjön före sjökrigsskolan un
der aspirantrcsor, 1900 på korvetten Freja och 1901 på 
korvetten Saga, vilket år han vann inträde i sjökrigssko
lan. Efter avlagd sjöofficersexamen blev han underlöjt
nant 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 utnämndes till kommendör 
i marinen 19-13. 

Sin f,örsta expedition som officer gjorde S. på pansar
håten Thor och genomgick därunder befälskurs vintern 
1908- 09. Följande år uttogs S. till sjömätning, en spe
cialtjänst, 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 första världskriget - arbetade S. so1n sjömätare, där
av två somrar i den militära sjömätningen, och förskaffa
dc sig därunder en rnycket god kännedom om farvattnen 
1-:ring våra kusler. Under samma tid genomgick han ma
rinens handvapensskjutskola på Rosersberg 1911 och Gym
nastiska Centralinstitutet 1912- 13. l SJ"ökri!lshöcrskolan 

'-.J b , 

vintern 1917- 18, meriterade han sig för högre kursen, 
som genomgicks påföljande vinter. Omedelbart efter sjö
krigshögskolan k.ommendcrades S. till marinstaben, vid 
vilken han sedan under en följd av å r var lomlen i flera 
perioder. 1919- 26 tjänstgjorde han i stabens kommuni
kationsavdelning och var därunder några år militärleds
assistent i Sj,ökarteverket. Därefter följde kommendering 
som navigeringsofficer på pansarskeppet Sverige 1926- -
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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 Afri
ka 1930- 31. Efter några år som_ äldste instruktionsofficer 
vid sjömanskårens skolor i Karlskrona kommenderades S. 
åter till marinstaben, där han under åren 1933- 3--! arbe
tade på sjöhistoriska avdelningen och 193--!- 35 på orga
nisationsavdelningen. Under åren 1935-37 var S. adju
tant i Ostkustens marindistriktsstab samt tjänstgjorde åren 
1937-40 som stabschef hos befälhavande amiralen i Karls
krona. Sin sista sjöexpedition gjorde S. som chef på 
pansarskeppet Manligheten sommaren 1937. Från Syd
kustcn flyttades S. - efter kortare tjänstgöring i ma
rinstaben - 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 den 1 maj 19--15. 

I örlogsmannasållskapet invaldes S. 1929 och var dess 
sekretcrare 1939----!0. Han avgav årsberåttelse i naviga
tion och sjöfart för år 1931. 

Edwards Spens mannagärning präglades av hans sto
ra plikttrohet, goda förstånd och sinne för hisloriska p ers
pektiv. Det systematiska, noggranna stabsarbetet låg kan
ske särskill väl till för honom, och hans långa stabstjäns t
göring utmynnade följdriktigt i marindislriktschefsbcfalt
ningen. U n der sin t j änslgöring i marinstabens sj öhisto
riska avdelning väldes hans intresse för fio llans historia, 
i vars tidigare skeden han fö rskaffade sig dj upgående kun
skaper. I det stora verket »Svenska flottans historia» 
medarbetade han med avhandlingar om Yasatidens och 
stormaktslidens personal- och bemanningsförhållanden 
samt livet ombord. I skilda uppsatser , å lergivna i tid
skriften, h ar han behandlat »Sjömaklcns inflytande på 
s triden om Yorpommcrn 1715» saml givit en intt·essant 
och ingående skildring av fJoll ans urgamla ankarplats 
och operationsbas Älvsnabben. 
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Sista åren av sin levnad och in i det sista var S. sys
selsatt med redigeringen av del brett upplagda verket 
»Boken om havet», vars huvudredaktör han var, och vari 
han själv skrivit kapitlet om »Navigeringskonstens grun
der». Vid detta arbete, som krävde mycken möda och 
skänkte honom stor tillfredsställelse, och som_ i det när
maste var slutfört vid hans död, kommo hans stora sak
kunskap, omfattande humanistiska bildning och säkra 
språkkänsla väl till sin rätt. Hans litterära intressen vo
ro emellertid icke begränsade till sjön, ty han var mycket 
beläst och väl bevandrad i litteraturen, särskilt d en Idas
siska. Själv skrev han vacker och vårdad svenska och 
från kadettiden genom_ livet gladde han sin omgivning 
med välformade, ömsom_ tankedigra, ömsom_ drasliska el
ler lvriskt tonade skaldestvcken. Född och till en början 

v • 

uppfödd på landet trivdes han väl i Guds fria natur, som 
hade få h emligheter för honom. Han var en ivrig bota
nist och en kunnig och erfaren jägare, som_ sällan försum
made jaktsäsongens utnyttjande, och icke sällan avteck
nade 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 Stud

book. 
Edward Spens var sedan 1910 gifl med Hedvig Ka

tarina Angelin, med vilken han ägde döttrarna Yivica Ca
th arina, gifl med byråselu·etcraren greve \Vilhelm Spens, 
samt Berta Ellen Margareta, gift m ed kaptenen vid Gol
lands 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 lomrum
met i familjekretsen och bland vännerna är mycket stort. 

Frid över hans minne. 
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Victor Bernhard Thornström':'). 

Marindirektören 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 född Blomberg. studentexamen avlade Thorn

ström vid läroverket i Kristianstad 1929. Efter praktik 

på varv och på fartyg samt efter e tt års studier vid KTH, 

antogs Thornslröm 1!)32 som mariningenjörselev och full

följde därefter utbildningen till mariningenjör. Han av

lade civilingenjörsexamen vid KTH på fackavdelningen 

för skeppsbyggnadskonst 1934. 

Under de närmast härpå fö ljande åren fr o m den 

1/101935 såsom mariningenjörss tipendiat, innehade Thorn

str öm anställning, dels vid Kockmus varv i Malmö, dels 

vid N V Neclerlanclsche Scheepsbouw Maatschappij i Ams

terdam. Den 1/10 förordnades Thornström till extra ma

riningenjör vid mariningenjörskåren med tjänstgöring vid 

ingenjörsdepartementet på Karlskrona örlogsvarv. Han 

utbildades här i ubåtstjänst. Den 17/ 10 1938 kommende

rades Tbornström som divisionsingenjör på l. ubåtsdivi

siOI1en och blev redan den 7/11 samma år avdelningsin

genjör på ubåtsavde1 ningen, i vilken befattning han tjänst

gjorde t o m den 17/9 1942. Thornström befrämjade un

cle!' denna tid speci ellt säkerhetstjänsten inom ubåtsvap

net. Vid prov med ny materiel såsom utstigningsslussar, 

ubåtsbärgningsklocka etc och vid praktiska övningar med 

sådan materiel var han alllid föregångsmannen. Med tål

modighet och klarhet utarbetade han erforderliga anvis

ningar och instruk tioner. 

*) Minnesteckningen är författad ay ledamoten Kemme r. 

r 
r 
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Uneler senare delen av denna tjänstgöring var Thorn

ström samtidigt kustflottans dyköverledarc, varjämte han 

deltog i en 4 veckors tjänsteresa till Italien för att stu

elera p eriskopstillverkning. 

Den 18/9 19,12 kommenderades Thornström å ter till 

öVK och tjänstgjorde från och med den 28/ 11 19--12 t o m 

<len 2-1/ 9 19--1-1 som ubåtsingenjör och fr o m den 1/ 6 1943 

t o m den 31/12 19-14 som nybyggnadsingenjör för ubå tar 

'OCh ledd e under denna tid byggandet av ubåtarna U8 

och U9. 
Thornström tilldelas under denna sin tjänstgöring vid 

ö\'K flera andra uppdrag. Han var sålunda besiktnings

man vid privata varv för flera stora ombyggnadsarbeten 

sam t ledamot i fartygsbesiktningsnämnden inom sydkus

tens marin di s trik l. 
Under denna tid som nybyggnadsingenjör för ubåtar 

kom Thornström alt intressera sig för verkstadsdrift, och 

del var därför icke oväntat, att han kallades till ledamot 

i det arbetsutskott som uneler första halvåret 19-lG förbe

l'edde omorganisation av örlogsvarven. 
Marinförvaltningen förordnade också Thornström den 

1/7 1915 till de då nybildade marinverkstädernas 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 genomförande 

av en genomgripande omorganisation, vars konturer en

dast schematiskt kunnat upplinjeras, utan även en sam

tidig omläggning av örlogsvarvets verksamhet till freds

drift. Thornstr,öm 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 omorganisationen och 

omställningen till fredsdrift kunde genomföras så frik

tionsfritt som blev fallet. Härtill bidrog på ett avgöran

dc sätt främst hans obestridliga vederhäftighet men även 



608 

hans rent mänskliga egenskaper. Thornslröm_ sparade sig 

aldrig och tog sig an sina uppgifter med friskt mod och 

strängaste plikttrohet och genomförde dem på ett sätt som 

väckte allmän uppskattning både inom och utom marinen. 

Efcr de tre åren som överingenjör begärde Thorn

ström avsked från den 1/7 19-18 och anställdes såsom 

chefsinspektör vid AB Transmarin i Hälsingborg, där han 

sedan varit verksam till sin död. I denna verksamhel 

fick Thornström_ ej länge verka, men under den tid det 

blev honom förunnat arbeta har han även här tillvunnit 

sig respekt för kunnande och förmåga. 

Mariningenjör av 2 gr. vid mariningenjörskåren blev 

Thornström den 15/ 12 1939 och av 1 gr. fr o m den 1/10 

19-U samt förste mariningenj-ör vid kåren 1/ 7 19-16. 

Fr o m den 1/ 7 19-17 var Thornström marindirektör av 

2 gr. i kåren och ingick i reserven fr o n1 den 1/ 7 1950. 

Korresponderande ledamot av Kungl. örlogsmanna

sällskapet blev Thornström år 19-17. 

Marindirektör Thornslröm var en duglig ingenjör, 

som med energi och klar blick alllid på ett förtjänstfullt 

~ätt fullföljde dc arbetsuppgifter som anförtroddes ho

nom och härom vittnar de ansvarsfulla kommenderingar 

han redan som ung ingenjör erhöll. Som människa var 

Thornström av ett ljust och glättigt lynne, som stimule

rade medarbelare och underlydande. Hans nobla karak

tär, som var utan svek och utan förhävelse, åsladkom ett 

gott samarbete med alla han kom i beröring med i sin 

gärning och förskaffade honom många uppriktiga vän

ner, som djupt sörjer denne så tidigt av en svår sjukdom 

bortryckte skicklige ingenjör och goda människa. 

Thornström var i lyckligt äktenskap förenad med Bir

gitta Thornström och efterlämnar föruton1 makan, född 

Johansson, tre barn , Gunnel 1-1 å r, Anna-Lena 9 år och 

Torgny 6 åi·. 
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Lars Egmont T ornberg•:•.) 

Egmoni Tornberg var född i Stensjö, \'ästmanland, 

den 16/ 9 1891, son av majoren Emil Tornberg och hans 

m aka Claulia , född l\Ia rscill e. Tomberg avled den 13/ 8 

J 951 i Luleå. 

Tornberg lil!hördc den sista kull av sjöofficerare, som 

utexaminerades från Kungl. Sjöh:.rigsskolan enligt den ti

digare 6-åriga linjen. Han konstituerades i förtid till Ull

derlöjtnant vid mobiliseringen i augusti 191-1 i samhand 

med första världskrigets utbrott. Fullmaktsutnämningen 

kom senare på hösten samma år. 

Löj lnant blev Tornberg 1917. Han började därefter 

snal'L nog alt ~igna sig åt den del av det militära flygel. 

som und er namn av »Marinens Flygväsendc» då ingick i 

marinens organisalioll. Flygningen blev även därcftet· 

hans livsuppgift. 

Cnder åren 1922- 25 anförtroddes han trots sin ung

dom självständiga chefskap för flygavdelningar i Göte

borg, Karlskrona och vid Kustflottan samtidigt som han 

tjäns tgjord e i marinförvaltningen och som adjutant hos 

chefen för Marinens F lygväsendc. 

Kapten bl ev Tornberg 1926 och överflyttades samma 

år till det med armens flyg sammanslagna, nybildade F lyg

vapnet, där hans stora förmåga logs i anspråk i en h el 

del nyckelbefattningar i samband m ed 2. flygkårens upp

sättande och samarbete med de marina förbanden. Han 

tj änstgjorde sålunda under dc n ärmast följande åren som 

lygofficer, chef för flyg-, flygspanar- och flygskjutskolor 

samt som avdelningschef för l{ustflottans flygavdclning. 

Till Egmont Tornbergs bedrifter under nämnda tid 

måste otvivelaktigt räknas det utomordentliga sätt, var

på han såsom chef för Spetsbergsexpeditionen 1928 lycka-

*) Minnesteckningen är författad av ledamoten Enell. 
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des genomföra expeditionens syfte nämligen alt undsätta 

det under försöket att n å Nordpolen förolyclwde i\obile

luftskeppet. En tung börda av ansvar föll på den unge 

chefens axlar, både beträffande den snabba förflyttningen 

till sjöss, upprättandet av lämpliga flygstationer på Spets

hergen samt spanings- och undsättningsflygningarnas or

ganiserande och genomförande. Att trots alla svårighe

ter och inre slitningar syftemålet uppnåddes, i\obile-expe

ditionens undsättning, får till allra största delen tillskri

vas Tornbergs energi och stora kunnande. Han belönades 

öven med den särskilda GMbg som utgavs efter åter

koms ten till Sverige. 

Att hans insats i ovann~imnda sannnanhang ej kmn 

att r-öna samma publicitet som vissa andra expeditions

deltagares 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 exem

plifieras även av hans långa lärarverksamhet (1923- 32) 

Yicl Kungl. Sjökrigshögskolan och att han även verkade 

som ledamot av Stockholms Stads Flyghamnskommittc 

(1927- 28). 

Inom Flygvapnet kom Tornberg under å ren 1931- 3-1 

att knYtas till Flygstyrelsen som chef för dess flygmate

rieldet.alj . Utnämnd till major år 193-1 övertog han chefs

skapet för 1. flygk åren (sedermera Kungl. Västmanlm:_ds 

Flygflottilj) i Yäslerås, där han kvarstod till 1937. Dar

efter förflvttades Tornberg till Norrland först som chef 

för Kungl." Jämtlands Flygflottilj (Östersund) till milten 

av år 1943. Efter en mellantjänstgöring under 1943--46 

som chef för Västra Flygbasområdet (Göteborg) återbör

dades 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 ena

stående lång tjänst i sådan högre c..: hcfsbcfatlning. 

Under nu nämnda tidsperiod hade Tornberg beford

lals till överstelöjtnant 1938 och lill överste 19-11. 
Ledamot av Kungl. örlogsmannasällskapet blev Torn

berg år 1931. 
Särskilt må understrykas de insatser, som Tornberg 

under sin chefslid vid F -l Östersund gjorde för attackut

bildningen. D en s k störtbombfällningen skulle utprövas 

och införas som anfallsmetod vid attackförbanden och un

der Tombergs erfarna ledning nådeles trots svårigheter 

och risker en högt driven effektivi te t. 
Genom sill gedigna flygkunnande vann Tornberg sina 

underlydandes förtroende och genom sin kamratliga in

ställning deras tillgivenhet och hällgivna satnarbete. 

Gift med Aina Gabrielle Sctterborg, efterlämnar Eg

mont Tornberg henne samt två döttrar och en son som 

närmast sörjande. 
Egmont Tornberg var en flygets föregångsman så

väl som förespråkare och organisatör som ock personlig 

flygare . Hans flygarliv överspänner den egentliga utveck

lingsepoken inom svensid flyg, börjande med gam la Fricd

rikshafcn och Hansor, då ännu själva konsten att flyga 

var en konst och en ej riskfri sådan, och slutande under 

nutidens oerhörda kraftutveckling 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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