
1942.
105:e årgången.

Häfte N:r 10
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.Meddelande från Kungl. Örlogsmanna:: 
sällskapet nr 7 l 42. 

Ordinarie seanmallträde den 4 november 194 2. 

Närvawncle: 20 h eders- och al'betande ledamöter. 

Vid .sammanträdet förekom bl. a. följande. 

1. Beslöts att icke belöna ingivna två tävlingsskrifter 
med vare sig pris ·eller hedrande omnämnande. 

2. Valdes översten O. Ribbing till korresponderande le
damot. 

3. Valdes kaptenen vid flottan Lagermcm, marindirektö
ren 2. gr. Bolclt-Christmas, kaptenen vid flottan Berthelsson 
samt kaptenen vid flottan C. H. M. B. Fallonan i nu nämnd 
ordning till arbetande ledamö ter. 

4. Valdes lcdmnoten af Klint Nll föradragande för år 
1943 i velenskapsgrenen sjökrigskonst och sjökrigshistara m ed 
ledamoten Betthelsson som suppleant. 

5. Valdes ledamoten Hult till föredragande för å r 1943 
i vetenskapsgrenen skeppsbyggeri och maskinväsende med le
damo-ten Boldl-Christmas som suppleant. 

Karlskrona d en 16 november 1942. 

Tidskrift i Sjöväsendet. 

B. RanJJel. 
sekreterare. 

43 
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Meddelande från Kungl. Örlogsmanna= 

sälls~ a pet nr~ 8/42. 

Högtidssammanträde den 16 november 1942. 

Närvarande: 25 heders- och at'bctande ledamöter samt 

l korresponderande ledamot. 
Vid sammanträdet förekom bl. a. 

l. Valdes hedersledamoten G. Ehrensvärd till ordf. för 

ett år. 
2. Uppläste v. ordf. av avgående ordf. h edersledamoten 

Simonsson inlämnat anförande jml Sällskapets stadgar § 22 

berörahd-e ingivet förslag om Sällskapets flyttning till Slack

holm. 
3. Valdes hedersledamoten Wijlnnark til~ v. ordf. för 

tre år. 
4. Lämnades tillträde för särskilt inbjudna lamlshö,;

ding Lindeberg och kommendör Ulff samt ett antal officerare. 

5. Uppläste ordf. ett till H. M. Konungen avsänt tele

gram samt Högst densammes svar härpå. 

6. Uppläste sekr. minnesteckningar över sex av dc le

damöter, som sedan s'ista högtidsdagen med döden avgå tt, 

nämligen: 
Hedersledamoten Ribbing, 

Ledamoten Öhngren, 
» Peyron, 
» Rheborg, 
» C. E. Ulff samt 

» Edström. 
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7. Föredrog ledamoten Tamm avgiven minnesteckning 

över' bortgångne korresponderande ledamoten Brakenhjelm. 

8. Föredrog sekr. »Berättelse över Kungl. Örlogsmanna

sällskapets verksamhet under arbetsåre t 1941- 1942 ». 

9. Föredrog ledamoten Lindström delar av avgiven års

berättelse i vetenskapsgrenen minväsencle. 

10. Höll vice ordf. anförande jml Sällskapets stadgar 

§ 22 berörande frågan om örlogsvarvens omorganisation. 

Karlskrona den 17 november 1942. 

B. Ramel. 
sekreterare. 
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Berättelse 
över Kungl. Örlogsmannasällskapets verksamhet 

under arbetsåret 1941-1942. 

l. Sällskapet har varit samlat till ett höglid ssamm an

träde och sju ordinarie sammanträden. 

2. Sällskapets ämbetsmän hava varit: 

Ordförande, Hedersledamoten Simonsson, 

Vice ordförande, Hedersledamoten \Vijkmark , 

sekreterare, ledamoten Hagman och fr. o. m . den 8 

oktober 1942 ledamoten Ramel. 

3. I beredningsutskottet har, utom vice ordföran den och 

sekreteraren , ingått 
inHll 31

/ 3 1942: Ledamöterna Ågren, Sjöqvist och Halldin 

med ledamöterna G. Holmberg, N y man och Thcrmaenius som 

suppleanter; 
från 1

/ 4 Hl42: Ledamöterna Ågren, Sjöqvist och G. Holm

berg med ledamöterna Clason , Thermaenius och Ramel som 

suppleanter. 

4. Årsberättelser hava 'avgivits i följand e vetenskaps-

grenar: 

Sjökrigskonst och sjökrigshistoria av ledamoten Croneborg, 

Artilleri och handvapen av ledamoten Jedeur-Palmgren, 

Förbindelseväsende av ledamoten Tham, 

Navigation och sjöfart av ledamoten Ramel, 

Hälso- och sjukvård av le-damoten vVestermark, 

Skeppsbyggeri och maskinväsende av ledamoten Hult. 
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5. Inträdesanföranden jiimlikt Sällskapets stadgar s 31 

]Java avgivits av ledamöterna Hult och Sahlin . 

6. Nlinnesteckningar Öv(·r avlidna ledamöter hava ingi 

vrits av därtill utsedde och upplästs vi<l högtidssammnnträdet 

samt införts i Sällskapets. tidskrift. 

7. Två tävlingsskrifter hava i ng i vits men ickc bel' u nnits 

värda belöning varc sig mcd pris eller med hedrand e om
nämnande. 

8. SällskrtfJCis lidskrift har utkommit med sc<h anligt an
tal häften. 

9. För arbetet med Sållskapets ledanwtsmutrikel ilar till 

satts en reclaktions.kommittc bestående av ledmnotcn Ryden 

ordförande, sekreteraren , bihliotchtricn samt ledamoten Sahlin . 

10. Be träffanclf' bokförviirven till Sällskapets l>ibliotek 

hänvisas till den varjc halvar återkommandf' redogiirelsen i 
tidskriften. 

Inköpen av utländsk litleratur hava alltmer fiirsv~trats 

till följd a\' krigsförhå llandena. Ell flcrl:cd utländska 1id

skrifter komma :w samma skäl rickc biblioteket till. handa. 

l l . Inom S~illskapet hav;t f'öljandp J'r'i råndringar iigt rum : 

Med döden avgått: 

hedersledamoten Ribbing. 

arbetande ledamöterna Öhngren, P eyron , Hilcborg. 

C. E. Ulff och Edström samt 

korresponderande lccl:nno·ten Bråken h i e lm. 

Upp/lytlats till lz ederslerlwnot: 

förul va rand<' a rlwt a nde kd:unöterna '\L G iron och 
Ekstrancl . 

Tillkommit: 

arbetande ledamöter: 

Kaptenen vid flottan A. H . S. Lagerman, 

Marindirektören 2. gr. N. A. O. Boldt-Christmas, 

Kaptenen vid flottan A. E. B. Berthelsson, 

Kaptenen vid flottan C. H . M. B. Falkman, 
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korresponderande ledamöter: 

Kaptenen i luftvärnsa rtilleriets Tesen' E. J. T. \\'en. 
ners tröm samt 
Översten och cherfen för förwarssta'lwns Krigshisto
riska avdelning O. Ribbing. 

För näruarancle utgöres Sällskapet av: 

Förste Hedersledamöter .... . ......... . .. . 
Hedersledamöter, svenska ... .... .. ...... . 
Hedersledam.ot, utländsk ............... . 

5 st. 
;Hi > 

Arbetande ledamöter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . HO > 

Korresponderande ledamö ter, sYenska 28 » 

Tillsammans 210 ledamöter. 

Karskrona den 16 november 1942. 

B . Ramel. 
Sekretera l' P. 
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Minnesteckningar 
upplästa av sekreteraren på högtidsdagen den 16 november 1942. 

Herr Ordförande, 

Mina Herrar. 

De ledamöter, v1ilka under det tilländalupna m•betsåret 
lämnat Sällskapets krets och vilkas minne Kungl. Örlogsman
nasällskapet på sin högtidsdag enligt gammal hävd önskar 
giva hedersbetygelse, äro: 

Häradshövdingen Gustat Ribbing, 
Kommendören Carl Edward Ulff, 
Översten Johan Arthur Edström, 
Överslen Halvar Gustaf Öhngren, 
Kommendörkaptenen Edvard vVilhelm Peyron, 
Kommendörkaptenen Olof Sigurd Rheborg, 
Sjökaptenen Heinhold Bråkenhielm. 
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Gustaf Ribbing.") 

F . d. Häradshövding Gustaf Hibbing avled i upsala sö11 • 

dagen den 15 mars 1942. Ha n var född i Stockholm ar 184:~J. 
blev juris· ulriusque kandidat 1876 och cftet· fullbonlad tin gs. 
tjänstgöring vice häradshövding 1878. Därpftet· vald!' han 
h ovrättsvägen, blev assessor i Svea hovrätt 1889 och hov
rättsråd 1898. Två år senare utbytte han emellertid h onii iis
tjänst en mot befattningen som häradshövding 1i U p sala liim 
norra domsaga med kansli i Upsala, där han bodd!' ti ll sin 
död. Gustaf Ribbing var justitieombudsman 1897- 189S och 
var senare ordförande i två kungl. kommitteer, bl. a. i sl-:iilrs
,;Ladgckommitten 1906- 1911. Scdan han tagit avsked l'dt tt 
sitt domarämbete var han överförmyndare i Up sala 1 ~)24-
1932. Han kreerades. till juris h cdcrsdoklot· vid Upc;ala l'n i

vcrsi te t år 1907 . 
Som bekant har åre ts riksdag beslutat ~nförandcl a,· en 

ny rättegångsordning i stället för den förutvarande, som i \' ii 

sentliga delar byggde på 1734 års lag. Mot den gaml a ord · 
ningcn har bl. a . anmärkts a tt den ledde ti Il utdragna för· 
handlingar med en mångfald skriftliga inlagor från p ari<'rnn. 
under det att en koncentrerad muntlig fö rhandling untkr 
kraftig processledning från domarens sida skall fö·rkorl a pro
cessen och vara bättre ägnad aU få fram sanningen i n ullel. 

Gustaf Ribbing var emellertid ett framstående exempel 
p å hur en god domare kunde leda förhandling inför under
rätt så, att den gamla rättegångsordningens brister i väsenl
liga delar eliminerades. Hans vidsträckta kunskaper och in-

*) :Minnesteckningen författad av Profc.~sor }Carl Benck01·L 
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tressen, som omfattade ej blott juridik utan även humanistiska 
vetenskaper, jonlbruk och sjöfart, gjorde honom sällsynl 
skickad att s~itta sig in i ej blolt juridiska frågo r utan i-iven 
i alla dc faktiska spörsmål, som uppslå i de växlande r iitts
tViis terna. Med sin snabba 11ppfatl.ning hade han därför e n 
sällsynt förmåga att under en förha nd Ii ng s gång uppfat ta tl<-1 

väsentliga i en rältstvis.l. l-Ians uppträdande var därjämte 
ytterst försyn t och älskvärt och han hade på grund di-i ra v 
stnr förmåga att få vittnen och andra som skulle höras inföt· 
rätta, alt lala om vad dc viss te i Imllc l. När Gustaf H.ibbiug 
vid sekelsk iflet beslöt alt lämna h ovrä tt en , med dess väsent 
ligen skriftliga process, för att tillträda <'lt h äradshöYdingäm
bete, var detta diirför säkerligen lyck ligt. Hans rika gavo t· 
kommo särsk ilt väl till sin rätt som ordförande i en underrätt , 
där även hans stora människokännedom och sunda praktisk~1 
förstånd voro särskilt viirdcfull:1. 

De tal rika jurister, som haft den stora förmanC'n all ho :-; 
Gustaf Hihbing få sin grundläggande prak ti ska jurislutbild
ning, bevara sin tingssittningstid i t acksamt minne. Gustar 
Ribbing var ej blott genom sin mangsidiga kunnighet. sin 
vidsynthet och sin sant mänskliga svn på r ii tt sl ivet det häsln 
föredöme. Han var även för sina nnga juridiska hiträden den 
personliga vännen som försynt och m ed intresse lyssnade p{t 
deras synpunkt-er och frikost-igt gav dPm dd av sin rika er
farenhet. 

Gustaf Ribbing var djupt religiös och var under sin Up 
salatid nära vän med Nathan Söderblom. Hans lmm::mistiska. 
intressen voro kanske främst 'inriktade p}t historien. Där
med sammanhängande att han var varm fosterland s.- och för
svarsvän. Detta tog sig bland annat uttrYck i de t aktiva in 
tresse, varmed han på sin tid deltog i cl;n s. k . pansarbå ts 
insamlingen. 
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Carl Edvard Ulff.*) 

Den 28 april avled efter långvarig sjukdom f. el. k0 111_ 

m endörcn i Kungl. Flottan Carl Edvard Ulff. 

Ulff var bördig från Bergslagen, född den 16 maj 1856 i 
Hedemora socken i Dalarna. Föräldrarna voro brukspatron 
Carl Reinhold Ulff å Vikmanshyttan och hans hust ru E va 
Gustava Clason. 

Efler skolutbildning i Upsala började han sin sjömans
bana 1871 såsom extra kadett på korvetten Norrköping. E x
peditionen, som anträddes i juni och varade i 11 m ånader, 
gick till Rio de Janeiro och Kapstaden. I en dagbok har Ulff 
på ett ledigt och livligt sätt skildrat sina och tre kamraters 
upplevcls.er såväl ombord som i land, där de överalll hlcvo 
gästfritt emottagna som unga officersaspiranter. E när han 
icke på hösten efter hemkomsten lyckades vinna inträde vid 
sjökr,igsskolan gick han åter till sjöss, nu såsom jungman å 
ett kofferdifartyg, skeppet Adolf Fredholm. Efter 5 månader 
insjuknade han i gula febern och måste i Rio lämna far tyget. 
Aterkommen till hemlandet antogs han 1873 till elev i sjökrigs 
skolans tredje klass. Den 26 oktober 1877 skedde utnänwing 
till underlöjtnant 

De närmaste åren därefter hade han de för unga office
rare vanliga konunenderingar och utbildningskurser, varibland 
må nämnas långresa å den gamla korvetten Gevle till Medel
havet. Åren 1880- 82 genomgick Ulff Gymnastiska Central
institutet. Sistnämnda år skedde befordran till löjtnant. 

Då fregatten Vanadis på hösten skulle utgå på sin världs
omsegling, hade Ulff den lyckan att vara i tur till långrese
kommendel'ing såsom kvarterschef. Chef var kommendören 
Otto Lageriberg, som även varit Ulffs chef på den ovannämn
da expeditionen som extrakadett Färden anträddes i början 

*) Minnes•teckningen författad av hedersledamoten Schneidler. 
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. v december 1883 och gick över Lissabon och Rio samt vidare 
~:enom Magelians sund. I Stilla havet besöktes. åtskilliga ham
"ar såväl å do båda kontinenterna och Japan som å ögrupperna ; 
: n er besök i Bangkok och Indiska hamnar gick fregattens 

a .. a aenom Suezkanalen åter till hemlandet, dit fartyget återv b o 
vände i maj 1885. Denna världsomsegling var Ulffs stora 
händelse i livet, till vilken han ofta återkom. I utförliga an
teckningar har han skildrat färden. Tyvärr äro dc icke full
ständiga men vad som finnes omfattar d en intressantaste de
len därav : Stilla havet och Indien. Anteckningarna äro le
digt och medryckande skrivna med hans kända prydliga hand
stil. De vittna om en vaken iakttagelseförmåga med et t märk
värdigt minne för detaljer samt öppet sinne för naturens, sär
skilt i dessa trakten av jorden, underbara skönhet. Och sist 
men icke minst har ~.tort intresse visats för elen växlande rad 
av människor, med vi lka han och kamraterna sammanträffade 
i de besökta hamnarna. Med Ulff bortgick elen siste av fr e
gattens officerspersonal med undantag endast för den kung
lige dellagaren i färden, dåvarande hertigen av Gotland, priw, 
Oscar. 

Efter genomgående av minskolans högre kurs tjänstgjorde 
Ulff vid exercisskolan och senare vid underbefälsskolan i Stock
holm , med åtföljande sjökommendering på stationens exercis
fartyg. 188\:l befordrades Ulff till kapten. Vinlem 1889 - 90 
tjänstgjorde han såsom navigeringsofficer på korvetlen Freja 
under expedition till Medelhavet. 18~J3 förfiyltadcs han till 
Karlskrona station. Här mötte e tt n y tt verksamhetsfält, som 
han med iver grep sig an, nämligen chefskapet för stationens 
navigationsväsende - äldste officer vid sjöinstrument- och 
sjökarteförrådct - en b efattning som han uppehöll i sex år . 
Bland sjökommenderingar under denna tid må särskilt nilm
nas tjänstgöring som chef å kanonbåten Svensksund en vinter 
å Västkusten samt likaledes såsom chef å torpedkryssaren 
Örnen sommaren 1898. Under denna tjänstgöringsperiod be.
reddes Ulff tillfälle företaga en utländsk resa för studier rö
rande kompassväsende och därmed sammanhängande frågor . 
De rön och erfarenheter, som därunder gjordes, kommo i stor 
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utsträckll'ing att prägla den n a ut i ska utrus tningen a Ya r· • .f 
q ar .... 

tyg vid flottans nydaning åren närmast efte1• sekelskifte t 
Befordrad till kommedörkapten av 2 :a graden 18\1\l t~c h 

av l:a gr;tdcn 1902 varUlff å ren 1902- 1904 chef för skepps. 
gossekåren varmed följde sjökommendering såsom a \'Cll'lni110 .. t>S -
chef för skeppsgosseavdclningcn. Under dc närmast fi\ljandc 
åren var Ulff ordförande i förvaltningselirektionen nwtl av. 
bro tt för chefsskap :1 pnns.arskepp, först å Göta sedan a ::-.lan. 
lighcten. Aterflyttad till Stockho lms station 1906 tjänstgjorde 
han som beväringsbefälhavare och från 1911 s~1 som chl'l' fö:r 
Underoffice rs- och Sjömansk årerna tillika beväringsl)('Li l ha Ya 

r e. l 914 erhöll Ulff avsked och utnämnd es samtidigt till kom
m endör i marinen. Vid världskrigets utbrott 191± fick ha n 
åter inträda i tjänst för a lt bes.trida senast innch::tsd hd:lll 
ning, i vilken han kvarstod till den 1 okt. 1916. 

Ledamot av detta sällskap blev Ulff 1902. 
CarL Ed vm-d Ulff var en duga nde !', jöofficcr och en i 111anga 

avsrcnden säregen per sonliglwl. Han var vänsäll och glad
lynt: sam t ägde förmågan att sp rida glädje omkring si g. Del 
kan ske m est ulmilrkandc draget hos honom var e11 h ög gra d 
av s jillYsäkerhct och stort s.jälYförtrocnde. Hans handlande 
präglades av plikttrohet och e tt vaket förutsee}Hlc ; ett a\· ho
nom ofta citerat ordstäv vnr: bättre förvar än cftersnar. 

N;'lgra å r efter det Ulff slutat sin tjänst vid flottan drab
badrs h an av en l;l.ngvarig sjukdom, som unde·r dc ~enaste 

tio levnadsåren gjorde h onom oförmögen alt röra si g u lan 
hjälp. .X .. vcn om han under d c sista år en hade svårt all följa 
med tiden s händelser kunde han dock stundom förvånan~värt 
vii! ·erinra sig personer och händelse r från tidigare dagnr och 
då särskilt f6m Vanadis' v~irldsm segling . 

Han cflerlämnar hustru, född Eger, m ed vilken h an va r 
förenad i ett mer än 50-årigt äktenskap samt sönerna Sveu, 
kommendör och navigationssko1einspektör, Erik , major vid 
armestabcn, och Tore, skeppsredare i Stockholm, samt dottern 
Ingeborg, tidigare fö·rcståndarinna för Abiskn turiststat ion. 
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J o han Artur Edström.*) 

Den 30 augusti innevarande å r avled i Göteborg h ell 
ovänta t f. d. överslen Johan Artur Edström. Född i Ör-ebro 
den 14 maj 1870 var E . sålunda vid sin bortgång något m er 
än 72 år gammal. Föräldrarna voro fabrikören Johan Fred
rik Edström och dennes maka Augusta Larsson. 

Efter avlagd studentexamen i Örrebro år 1888 antogs E. 
året därefter till o fficersvolontär vid Vaxholms artillerikår, 
varifrån han efter vederbörligt genomgångna rekryt- och un
deribefälsskolor kommendemdes till krigsskolan å Karlberg. 
Vid k rigssko lan avlade han officersexamen på hösten 1892 
och utnämndes omedelbart till underlöjtnant vid Vaxholms 
n rtillerikår . 

Redan i juni 1894 erhöll E. på ansökan transport till den 
<1ret föru t uppsatta , flottan ~illhörand e, Karlskrona artillerikå
ren, varest bPforclringsutsikterna tretele sig betydligt gynn
samnlare. 

Efter alt på våren 1896 hava utexaminerats från den 2-
åriga, obligatoriska allmänna kursen vid Artilleri- och Ingen
jörhögskolan utnämndes E. till löjtnant vid a rtillerikå ren elen 
17 april s. [~, och till kapten den 24 noY. 1899, således vid 
29 % {u·s. å lder, en b efordringslakl , som varit ut esluten vid 
Vaxholms artillerikår. 

Vid kustartill erie ts bildande den l jan . 1902 genom sam
hlanslagning av Vaxholms och Karlskrona artillerikårer samt 
huvuddelen av flo ttans minvapen överfördes E. till det nyupp 
satta vapnet. Han å terbördades allts[t härvid till kamratkret
sen från Vaxholms artillerikår. 

Uneler vintrarna 1900- 1901 och 1901- 1902 genomg•ick 
han allmänna kursen vid s jökrigshögskolan och kommendera
des h östen sistnämnda år såsom kadettofficer vid Sjökrigs,_____ 

*) Minnesteckningen författad av leda moten Malmberg. 
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skolan, i Yilken befattnii1g han kvarstod till i maj l ~05 Och 

för vilken han med hänsyn till silt spänstiga sätt och hur tio, 
t> el 

uppträdande var sär skilt lämpad. Samtidigt tjänstgjorde han 

även tidvis i florttans stab. 

Nu följde några år av ren trupptjänst, nämligen först så. 

som chef för 8 artillerikompaniet (6/5 1905- 30/9 HlOGJ, s0 111 

bemannade det då under ombyggnad varande V. IHis.tho] 111_ 

fortet, och därefter såsom befälhavare för det under uppsäu. 

ning varande Alfsborgs kustartilleridetachementet (l /10 HlO(} 

- 31/12 1907) samt, sedan detachementet utvidgats Lill Alfs

borgs kustarlillerikår, såsom chef för 12 artillerikomp:m ict 

(1/1 1908- 30/9 1910). Från denna befattning kallades han 

till adjutant i Chefens för Kustartillerie t stab och tjän,lgjordc 

i denna under 4 år (1 /10 1910- 30/11 1914), därunder till fill

ligt kommenderad till förstärkning av kommendantsstaben i 

Vaxholm under mobiliseringen 1914. Under sin tjiinslgiir ing 

i CKA:s stab var E. bl. a. ledamot av en kommitte, som er

hållit i uppdrag att utarbeta >> F•örslag till Artilleriregemente 

för Kustartilleriet» en för sin tid ny uppläggning av hit hö

rande rcglementsförcskrifter, varvid E:s m·be lc huvud snkligas t 

omfa llade exercisföreskrifterna. 

Från elen 2 dec. 1914 tjänstgjorde E. ~- samtid igt ut

nämnd till major vid KA - såsom kommendant i Alfshargs 

fästning och från den l jan. 1915 såsom chef för Alfshorgs 

kustarlillerikår. Från dessa befattningar avgick han den 2-! 

okt. 1924 i samband med sin utnämning till översic vi<l KA 

och chef för Karlskrona kustartilleriregemenle. 

Uneler sin Alfsborgstid nedlade E. ett oförtrutet och ycrk

samt arbete på fästningens s tärkande i materiellt hänseen de 

och förbättring av dess organisation. Genom personlig pli

verkan på Göteborgs stads innebyggare lyckades också E. 

bl. a. anskaffa fi'ivilliga medel till anordnande av flera nya 

batterier m. m. 
Uneler sin kaptens tid utarbetade E. enl. uppdrag av che

fen för kustartilleriet en efterlängtad »Lärobok i Vapenlä ra 

för kustartilleriets underbefälsskolon, vilken även omfattade 
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jamförande beskrivning på KA:s skiftande ar lillcl'imatericl. 

Genom den härvid använda nya uppställningen blev boken 

delvis rält svårläs.t men kunde å andra sidan hållas inom rim

ligt omfång. 

Utom sin militära tjänst innehade E. uneler åren 1914--

1924 befattningen såsom ordförande i Nya Varvets såväl kom

munalstämma som kommunalnämnd och var under samma tid 

ävenleeles ordförande i Göteborgs frivilliga motorbåtsfloUilj, 

för vilken han nedlade e tt energiskt och högt skattat arbete, 

för vilket han belönades med floll'iljens förtjänstmedalj i guld 

vid flottilj ens 25-års jubileum år 1938. Dessutom var han v. 

ordförande i Föreningen för Göteborgs försvar åren 1919-

1924 samt såsom sådan självskriven ordfömnde i föreningens 

verkställande utskott. Uneler åren 1915- 1918 och 1926- 1937 

var han åven ledamot av föreningens styrelse. E. var vidare 

ordförande i Götebmgs K. segelsällskap verksamhetsåret 1926 
- 1927 . 

E. var en utpräglad pliktmänniska, rättrådig och 01·äclcl. 

Emot sin omgivning visade E. tmder yngre år ett s tundom 

rätt kärvt uppträdande, som dock innerst bottnade i omsoro·rn 
t> 

om kamratskapets helgd och känslan för militäryrkets vär-

dighet. I-lans trofasthet mot kamrater kan av dem alla om

vittnas. När pressen av ansvar såsom chef lättade i och med 

hans avgång ur aktiv tj"änst, framträdde åter hans uneler uno·_ 
"' domsticlen visade sinne för humor, vilket under hans chefs-

tid med hans utpräglade känsla för det med denna ställning 

förenade ansvaret varit tillbakahållet. 

Friluftsmänniska, som E. var, och road av sport, förc

trädesvis tennis och i yngre år ti viss mån jakt, intresserade 

han sig även för sina underlydandes idrott, varom bl. a. 

Sveriges militära idrottsförbunds förtjänstmedalj i silver bär 
Vittne. 

Av yttre utmärkelsetecken innehade E. förutom ovan om

nämnda även kommendörstecknet, 2 kl., av K. Svärdsorden, 
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riddartecknet av Franska Hederslegionen och guldnwdaljen 

för berömliga gärningar (1901), den sistnämnda förvä rvact 

för räddning av en druknande i Norrström. Denna rädd. 

ningsbragd var nv desto större värde, då den utfördes hland 

en s lor mängd till synes handfallna åskådare. 

E. var sedan 1910 förenad i ett harmoniskt äkt(·n~kap 

med Sigrid Mark, vilkas ytterst gästfria hem en stor skar;, 

kamrater och vänner med saknad komma att minnas. 

Halvar Gustaf Öhngren.*) 

Halvar Gustaf Öhnoren föddes i Örnsköldsvik den l ok-
o . 

lober 1885. Han var son till konsuln, ledamoten av r iksda-

gens första kammare m. m. Henric Öhngren och hans maka 

Rara f. Augustin . Olmgre n genomgick högre allmänn a läro

verket i Umeå och blev sludent därs.tädes 1904 .. Efter anställ

ning såsom kadett vid Kungl. Kustartilleriet och avlagd offi

cersexamen blev han underlöjtnant 1907. Han befordrades 

till löjtnant 1909, till kapten 1917 , till major 1929 och till 

överstelöjtnant 1931. Är 1939 utn~imndes han till överste i 

marinen. Förulom obliga torisk utbildnii'Ig för kustar lillcri

officerarc såsom skjutskola och allmän kurs vid Kungl. s jö

krigshögskolan, genomgick Öhngrcn bl. a. s.istnämnda skolas 

n llmänna fortsättningskurs . 

Öhngren togs tidigt 1j anspråk för stabstjänsten. E fter 

en del tillfälliga tjänstgöringar i olika staber blev han 1917 

adjutnant i kommendantstaben i Hem:sö fästning, vilken be

fattning han innehade omkrig l Vz å r. Därefter beordrades 

*) Minnesteckningen författad av ledamoten Möllcr. 
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}lan som adjutant i kommendants taben i Vaxholms fästnin u 
t> • 

där han kvarstannad e till på hösten 1922, då han tillträdde 

en befattning såsom tjänstgörande i marinstaben. Efter den

na tjänstgörings s lul på h öslen 1926 och viss f ullgjord trupp

tjänst bleY h an 1929 stabschef i kommendantsstaben i Vax

Jw lms fästning. I denna befallning kvarstod han till på ny

året 1935. Efter elt uppehåll i stabstjänsten på omkring 3 år 

iillträdde han s lutli ge n i apr il 19:18 kommendering till ordi

nar~e tjäns tgöring i Chefens för K un g l. Kustartilleriels stab, 

vilken kommendering upphörde med Ölmgrens 1avgång ur 

ak tiv t.~än st i oktober 1939. Vid denna tidpunkt motlog näm

ligen Olmgren ett uppdrag av Thailändska staten att reor

ganisera kus tförsvaret. I Thailand kvarstannade han till vå

ren 1941. Under sin vis telse därstädes hann Öhngren upp

draga riktlinjerna för en ny marin försvarsorganisa tion. Det 

nu pågående världskrige ts utbrott försvårade emeller tid i hög 

grad arbetet, och bland anuat kunde överenskomna materielle

veranser från Bofors och andra svenska företag icke fullgöras . 

Framför allt var det em ellertid en tilltagande oh älsa, som 

föranledde Olmgren att avbryta tjä nstgöringen. 

Efter sin å terkomst till Sverige inkallades Öhngren till 

tjänstgör:ing och stä lleles till Inspektörens för Kungl. Kustar

tilleriets förfogande. 

Öhngren var under många [u· knuten till undervisnin<>en 
. I o 
1 {ungl. Sjökrigshögskolan. Efter att under ett år hava 

tjänstgjort sasom repe titör därs.tädes i ämnet kustfästningslära 

blev han HJ23 läran• i sagda ämne i skolans allmänna kurs, 

-vilken befallning han inneh ade L o. m . år 1926. Under åren 

Hl24--19~W var han tillika liira rc i samma skolas h ögre all

männa kurs samt under åren 1925- 1930 i skolans tekniska 

fortsättningskurser. Tre år senare erhöll han ånyo förord

nande att vara lärare i dc högre kurserna, även nu i ämnet 

kustfäs.tningslära . Detta lärarskap utgick på hösten 1939. 

Vid sidan om sin egent liga tjänstgöring nedlade Olmgren 

~lort intresse på Stockholms Frivi llig:t Motorbåtsflottilj och 

var Mari nstabschefens rep res.cn t::~nt i styrelsen ('ör nämnda 

Tidskrift i Sjöväsendet. 44 
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floltilj under åren 1925- 1930. Han var ock varmt in t r" .. 
..._~ ·'~e 

rad av den militära och civila idrotten. · 

Bland övriga uppdrag, som Öhngren längre eller konur 
tid 'innehade var fullmäktig i Flottans Pensionskassa. Hat~ 
hade även tid över för det kommunala arbetet och ntr s iads~ 
fullmäldig i Vaxholm under <"n·en 1930- 1934. 

Ölmgren framirädd e även såsom militär förfall are . För. 
utom. e tt flertal artiklar i olika tidskrifter hava av h ans ha ne! 
utkommit bL a. »Örlogsbaserna 1i Flandern under viirlchkriget, 
samt »Kustartilleriets betydelse för Sveriges försvar . 

Ölmgren var riddare av Kungl. Svärdsorden och h.u nrrJ 
t>• 

Vasaorden samt kommendör av Finlands vita ros. lian var 
jämväl innehavare av Stockholms Frivilliga :Motorbål~flo llilj~ 

förtjänstmedalj 'i guld. I KungL Örlogsmannasäll sknpC'L in. 
valdes Ölmgren till ledamot år l 929. 

Öhngren avled den 2 december 19±1. Förutom maka, 
född Bothen, sörjes han närmast av döttrarna Ingrid och Eva
Brita samt sonen Lars-Henrik Oscar. 

Öhngren var en rikt begåvad människa med ett sprud
lande intellekt och en levande fantasi, som jämte h ans l'ncrgi, 
hans stora kunskaper och rika erfarenhet gjorde h onom sär
skilt lämpad för stabs- och lärartjänster. Han hade en still· 
synt förmåga att förmedla sitt vetande till sina underlydande 
och elever, och många äro dc, som med tacksamhel minnas 
den undervisning, de av ÖhngrCJl erhållit. Hans m [tl mcdvcl· 
na arbete härutinnan har otvivelaktigt vidgat insikt erna OJll , 

hur kustartilleriförsvarets ans-talter ur taktisk synpunkt lämp· 
ligast borde anläggas och utrustas, och det kan nämnas, att 
flera av de befästningar, som under senare år kommit ti ll 
stånd, av Öhngr en planla:des såsom övningsexem pel vid Kungl. 

s jökr igshögskolans befälsövningar. 
Under sina stabstjänstår anförtroddes Öhngren ett flertal 

betydelsefulla uppdrag, av vilka kan nämnas deltagande i ut· 
arbctandet av Takt,iska föreskrifter fö·r kus tartilleriet san1t 

nytt krigstjänstreglemente för kustfästningarna. Hans fly t::ln-
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de penna och lediga men metodiska framställningssätt gjorde 
sig gällande såväl i dylika och andra arbeten på tjänsterum
met , som i hans författarskap i övrigt. 

Öhngren hade emellertid även en rent praktisk läggning, 
son1 blev h onom till fördel särskilt und er trupptjänsten och. 
i hans kommunala gärning. Sina unelerlydande behandlade 
]lan väl och såg städse till deras bästa. Han rönte ock många 
bevis på uppskattning från deras sida liksom från de C'ivila 
under sin lid i Vaxholm. 

I sin krafts dagar var Öhngren en hurtig och gladlynt 
man, som gärna sökte sig till kamratkretsen och med nit del
tog i förekommande diskussioner. Det är sant , att hans snabb
het i ståndpunktstagandet och en viss frigjordhet i uttrycks
sättet någon gång försatte honom i dilemma. Han var förvisso 
en ordets gascognare. Men några djupa tongångar av bristan
de för ståelse för motståndaren sökte man förgäves efter. Där
till var han själv för överseende. Han efters-trävade vänner, 
och han fick också många sådana. Mot slutet av hans lev
nad fördystrades väl sinnet något av sjukdom och annat, men 
i det sista dröjde en glimt av gossen och gosselynnet i ögat 
kvar. 

Dc, som kommit honmn nära, bevara minnet av en god 
kamrat och vän och en skicklig militär. 

Edward Wilhelm Peyron.*) 

Den 8 januari 1942 avled i Stockholm f. d. kommendör
kaptenen Edward 'Wilhelm Peyron. Han föddes i Hälsing
borg den 18 ang. 1870 och var son tm dåvarande k aptenen, 
sedermera viceamiralen vid flo ttan E dvard Svante Knut Pcy-

*) Minnesteckningen författad av ledamoten Beck-Friis. 
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ron och dennes maka Kuthinka Karen Alethe Duc (doltn till 
norske stalsministern i Stockholm Fredrik Due och Ale the 
Gc01·gine Viihelmine Sibbern). 

Vid 15 [trs aleler blev Edward Peyron, väljandp fade rns 
yrke, antagen till kacl ell vid sjökrigsskolan, där ha n :tYladp 
sjöofficersexamen hösten 189 t och i samband d ~irml'd ut . 
nämndes till underlöjtnant vid flollan . Övriga dala lw lriiiTan
do befordran äro följande: löjtnant 1884, kaplen 1901 , kom. 
mendörkapten a Y 2 gr. Hll-! och av l gr. 1917. 

Är 1918 tog Peyron , m ed visionär blick för kri g" m<~kteu~ 
och enkannerligen fiollans belryckta läge - åtmin"lmw ll n

der hans tjänstelid - avsked från örlogstjänslen, cl ork med 
rätl att s<"tsOln lönlös kvarstå i flottans slant. Han ägnad!' s i~ 

uneler avskeclsperioden , som dock endast kom att vara i el t 
halvt år, åt affiirsverksamhet i hopp att med positi YH I'I'S ul

tat finna u tlopp för sin verksamhetslust. 

År 1922, då förhållandona inom sjövapnet ingal und·1 Ji.i
releddc någo11 ljusning, föll Peyron ånyo för frestel sl"l al t 
söka sig ut på det kommersi ella området, därtill säkerlige n 
lockad av en mindre vanlig språkkunskap och en emitaenl fö r
maga att förhandla med människor av skilda slag. H an ha m
nade da i Tokio, men även där blev uppehållet kort till J i)ljd 
av att den firma, d~ir han vunnit anställning, upphörde. Pcy
ron vände då tillbaka till fosterjorden, där han åter i n lriidue 
i flottans tjänst och kvarstod intill kort före den lidpli!l k l. 
da a lelersgränsen för avgång ur aktiv tjänst var inne. 

Ulan tvivel var Peyron , i förlitande på att hans palagliga 
sjömilllära meriter skulle väl kompensera riskerna av u lllyk-
1er fr[m flottans tjäns, gripen av besvikelse över utebliven be
fo-rdran , en befordran som eljest torde få ansetts som sjiih '
fallen. 

För en man med ti det föregående antydda särskilda mc
riter - låt oss i detta sammanhang framför allt nämna Je 
diplomatiska - föll det sig emellertid icke s.vårt att gennsl 
erh ålla elen för v:"trl land mycket betydelsefulla posten s OJil 
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verks tä llande direk tör i SYL·nska Trafikförhundel. I lek(' 
mindr·e än 12 ilr k va rstod Peyron i denna befattning. Han 
]1öjde snabb t sagda sammanslutning fr ån en relativt blygsam 
ställnin g lill en betydande sådan. Särskill 1nå erinras. om 
]lans framgangsrika och av en oförbrännelig optimism burna 
strävanelen Yid organisationen ,tv vissa framgfingsrika s,·ensl'a 
utställning<\ r i u !landet. 

Förfallaren till denna minnesrun a, som h::ft äran och 
nöjet all i örlogstjänst iakttaga Peyrons. insatser såsom sjö
officer, ki-.inner sig starkt manad alt giva uttryck åt livliga 
beklaganclen öwr aU Peyron icke s:isom sjöman utan avbrott 
löpte linan ul och på så sätt blev i tilliiilie alt bidraga lill 
flottans räddande från en långvarig ncdgangspcriod. 

Peyron hade vad man plägar kalla en god penna och ett 
klart hamsliillningssätt , vilka icke minst gåvo sig tillkänna 
i uppsatser i vårt s-ällskaps lidskrift ävensom i andm publi 
kationer av skilda slag. 

Med l'örhigaende i önigl av dessa skri fialster må del va
ra tillåtel alt endast utpeka Peyrons årsberättelse 1i örlogs
mannasällsk:lpel (ar 1915), där hans viltfamnande ande kom 
till uttryck. Denna årsberällclse -- i förbigående sagt avgiven 
samma år som m i nnesrunor i delta s ä liskap ristades över 
icke mindre än tre av släkten Peyron - innehMler nämligen , 
förutom sådant som strängt laget tillhör rubriken, åtskilligt 
av elen med si rategien nära samman hängande geopoliliken. 

Av sagda [1rsherä l1else synas vissa uttalanelen av pion:iär 
natur vara viirda alt uppmärksammas. Såsom exempel här
på k an citeras dt ur annittet om »flecl-in-bcing-principeln 
hämtat uttalande ::tY följande lydelse: »Ingen flotta äT in bcing 
med mindre den äger animus pugnandi , eller en offensiv an
da, som, om och när ti llfälle erbjuder sig, kan rikta en hän
synslös stöt mol fienden. I annat fall är den flottan enelast 
en f ästningsflotta, dömd till undergång ». Här finner man , 
särski lt med tanke på det nutida flygvapnet - i den mån 
detta är Ii erforderlig grad marinbetonat! - sjöförsvarsproblc-
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mct i e tt nötskaL I likhet med många andra piomar(•r hk'" 
det Pcyron fö rmenat att hinna se sina tankar förda ut i JiYe t. 

I det föregående h a Peyrons olika kommenderingar ti ll 
sjöss och till hmcls icke vidrörts. Det är därför angeliigl' l a lt 
nu omnämna, hurusom hans sjökommenderingar på SL'gdfar
tygcn s tid - mestadels i främmande farvatten - uppgingo 
till icke mindre än något över 72 m ånader. Dc YOro <'mcl
lerticl omväxlande m ed kommenderingar i h emlanels far nt llcn 
å dc då delvis m era moderna örlogsfartyg, v>ilka {'nligl ii n nu 
gängse benämningar voro inrangerade i »kustflo ttan itidi
gare »kustcskaclen1>> ) och »lokalstyrkormt », båda på sin tid 
huvudsaklig·cn avseelda att utgöra ett slags. »fästnin gsflottor· , 
(se ovan). Det blev emellertid Peyron fö runnat att a r 1920 

- 21 såsom fartygschef föra dåvarande (liksom ännu JlO I11ii
nellt varande) pansarkryssaren Fylgia i främmande farYallcn. 
Han blev härigenom bl. a. i tillfä lle alt utveckla sin em i1wnla 
förmåga att »visa flaggan » och att m ed eldande entu-,iasm 
föra Sveriges talan. Aven i kommers,icllt diplomatiska l'ragor 
visade han uneler sagda kommendering - elen sista da hans 
befäls tecken blås te - en stor och för riket gagnelig fönnaga. 
Förmodligen var det med anledn ing av denna talang, som Pey
ron under en y ltcrs t vansklig tid - det förra världsk rigl'l -
utsågs till marinaltache i London , där fadern tidigare in nehaft 
samma befattning. 

Beträffande landkommenderingar må i övrigt fra mföralll 
nämnas, alt Peyron var ·en av dc ytterst m sjöoff,icerare, .~om 
före sjökrigshögskola ns tillkomst och kort före sekelskiftet 
gcnomgingo (lant- ) krigshögskolan , en omständighet som tnr· 
de m edfört •Cn vidgael inblick i dc allmänstrateg iska fii rhål
landena, särskilt ~ vårt eg.et land. Peyron var även kommen
derad till Gymnastiska Centralinstitutet, där han blev i till
fälle att y tterligare utveckla ·en medfödd spänst, sonJJ sedan 
icke blott kom honom själv till gagn utan också inympades 
på hans elever i s.jökr,igsskolan. Där blev han även k ade tt
officer och många minnas ännu det gynnsamma inflytande, 

- 673-

soJll han även i andra avseenelen utövade på sma kadetter, 
bl. a. i fr åga om TiclderligheL 

Vidare m å nämnas Peyrons tjänstgöring såsom flagg
adjutant i kusteskadern, hans flerfaldiga tjänstgöringar i ma
rinstaben - senast såsom chef för dess mobiliseringsavdel
ning - förste ad jutant hos stationsbefälhavaren i Karlskrona, 
adjutant i det dåvarande sjöförsvarsdepartementets komman
doexpedition, ch ef för skeppsgossekåren i Marstrand, ekipa
gemästare i Karlskrona, chef för skeppsgossekåren i Karls
krona m. m. 

Av särskilda uppdrag, som kommo Peyron till del , bör 
erinras om hans egenskap av sekreterare i en kommission, 
ställd till chefens för jöförsvarsdepartementets förfogande för 
utredning angående förenkling av tjänstgöringen vid flottans 
stationer och varv. 

Pcyron efterlämnar minnet av en sällsport nobel person
lighet, en - för att använda ett något svåröversättligt engelskt 
uttryck - gen llcman . Alla , som hade lyckan att komma i 
beröring m ed h onom , smittades av elen ljusa optimism, som 
var honom säregen , och av hans brinnande entusiasm. Ingen 
kunde h eller undgå att gripas av beundran för Peyrons rörli
ga intellekt och för hans osedvanligt representativa egenska
per, parade med aldrig svikande energi och verksamhetslust. 

Såsom när m ast sörjande vid hans bår stodo hans hustru 
Märtha, född P åhlman, döttrarna Glory, gift med banktjänste
mannen Ii skandinaviska banken Torsten Hagberg, Märtha, 
gift med direktören i A.-B . Nordisk Resebyrå Harald von Heij
ne och Gunhilcl, gift med tandläkaren Sven Hedin samt syskon 
och svägerskor. 

I Kungl. Örlogsmannasällskapet invaldes Peyron år 1908 
och ri Kungl. Krigsvetenskapsakademien år 1920. 
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Olof Sigurd Rheborg.'') 

Olof Sigurd Rhcborg föddes i Slackholm den 26 jul i 188() 

och var son till kontorschefen Daniel Viktor Rhehorg och ha n.· 

maka Anna Constance, född Ulfsberg. 

Den frejdighe t och framåtanda, som r edan från ung;~ ar 

pr~igbd<' Rheborgs väsen , t:1ladc för all han skull e' viilja l'lt 

yrke, diir sådana egenskaper, om än värdefulla på nuje han: t. 

m~thända m er än inom :mclra voro en fört usällning för fra m. 

gång, d . v. s. e tt levn adskall som hade nwcl sjön och sjiil' <~ rt 

alt göra. Anledningen till a ll d<:'t b land s:'ldana yrkr>n j u~ l 

blev marinint endentens han kmn :t Il. v ä l ja torde - j ii m h' l' ll 

vis" läggning för det merkantila, som uneler hans levna d allt 

mera fram.Lrädcle - hava varit det förh ållandel a ll. vill d(' n 

t·idpunkt, då han efter år l 904 av lagd mogen h e ts.examen Y id 

~orra Latinläroverket i Stockholm s tn<l i begn•pp att Yii lja 

lC>vnadsbana, om organisation en av f iollans civils ta l till en ma

rinin tendenlurkår just var genomfiird och dc första elewr na 

för utbildning till marin·inle11den lcr skulle antagas. Sa ko m 
(let sia att Rheboro· höslen 1904 tillsammans. med 7 k:unra ll' r 

b b . 

bildade den fö rsta kurs , som genomgick fullst~indig 3-årig ut-

bildning t-ill marinintendent och saln.nda s l::rrtndc p:'l en h;t nll. 

som slutligen skulle föra h onom till en aY dc två h ögst a lw

s tällningar (chefens för k år en frånsedd ) som vid den 1id l' 11 

kunde nås in om kåren . 

Stcgen inom denna karriicir \"OrO för Önigt: 

~larinunderin tentlent 1907 . 

Marinintendent av 2. grad en 1911. 
Marinintendent av l. graden 1917. 
Förste marinintendent 2. lönekl. 1926. 

Förste marinintend ent l. lönkl. 1935. 

*) :Minnrstcckningcn :författad av ledamoten Hallcl&n. 
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l samband m ed marininlcnlurk:'t rcns inordnande hland 

de milit är:1 kårerna iivcrfördes Hhcborg 19:37 till mililär s täll 

ning silsom kommendörkapten av l . graden . 

Seclan Rheborg den 28 sep tember l 907 utnämnts till m a

rinunderinlendent p lacerades han Lill tjänstgöring å r ~iken

skapskonloret Y·id fl o ttans sta tion i Stockholm. Denna J:md

komm endering, som bröts genom sjökommende rin g <l pa nsa r 

skeppen :\1anligheten och Dri stigheten samt pansarkryssare n 

Fylgia under samnwnlagt cirka 2:i månader , bibehö ll h :m tills 

ban den l oktober l 91 1 kommenderades såsom cle lachenwn l s

inlencl cn l vid Älv :; borgs kusl;trlillcr•ide laclwnt:ent. 

Den period i Rhoborgs liv, som tog sin början mccl till

trädandet av denna tjänst. vilken fr å n och med den l oklolwr 

1917 ut ökades med befattningensasom tlepainlcndelll vid Gö

tebor gs örlogsdepå, bl ev för ho nom av :1llra största betydelse, 

~eke bi o l t genom den för en ko mme ndering osed va n li ga läng

den av 15 år utan fr::unfiir :dU genom dr~ h ä ndelser i hans pri

vata liv, som därund er inföllo. 
~1ed den tillgänglighet och !; inncts frisklwL som k ~inne

Lecknack honom, dröjde det icke länge ef ter ompl::m t0ri ngen 

till vä<.tkus.t.en innan h a n ti Göteborg fnnn v~i nn er inom skilda 

läger och vann in s teg i sällskapslivet. Del va1' ock så under 

denn a period som han år 1920 ingick äk tenskap nwd Stinn 

W eijdl ing, vilken blev honom icke blott en god och gladlynt 

kamrat i m edgan;..(cn och en representativ värdinna i h ans 

hem u lan också e l l: troget , a ldrig svikta n de och Ullig t s löd, 

då m otg:'lngar och sjukdo m kastade sina mörka skuggor över 

han s lcvnadwiig och gjorde den mödo <;a m och tålamodsprö

vande. 
De t va r också uneler denna p eriod, som Rhehorgs h åg för 

det m erkantila trädde fullt i dagen. Med friskt mod och ofta 

god framgång gjorde h an sin insats pft olika omr å den inom 

affärslivet. Aven om denna verksamhet p å grund av den 

ekonomiska depression, som följde på förra världskriget, icke 

gav som resultat vad han hade väntat sig, ådagalade d en klart 

den företagsamhet samt vilja och förmåga till utnyttjande av 
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föreLiggande möjligheter, som voro framträdande drag i hans 
karaktär. Under perioden inföll också en utrikcskomnwndc
ring av cirka l ljz månad, sjökommendering å pansarskeppet 
Äran cirka 2 månader, ~L pansarkryssaren Fylgia cirka 5 lllå
nader (långresa) samt ett vikariat såsom stabsintendent 1i kus t
flottan cirka l månad. Under långresan, som sträckte sig 
till Sydafrika, var han vid sidan av sin befattning sftsom far
tygsintendent förordnad såsom handelsattache, 1i vilken egen
skap han gjorde en intresserad och framgångsrik in sat s. 

Med allt vad denna kommendering sålunda innehar a r 
möjligheter på skilda områden är det emellertid uppenbart 
att en så lång tids kvarstående i befattningar med om ock i 
viss mån självständiga dock ganska begTänsade uppgifter , kun
de medföra fara för ett visst stillastående i fråga om utveck
lingen inom tjänsten. Det visade S'ig emellertid då Rhchorg 
1926 kommenderades bort från Göteborg, eller rättare :\ya 
Varvet, för att tillträda befattningen s:clsom varvskamrenre 
vid Stockholms örlogsvarv att dylika farhågor voro ogrunda
de. Med obrut·l'n initiativkraft och intresse ägnade han s,ig i'tt 
den nya befallningen. 

Under denna kommendering framträdde för första gangen 
symtomen på den sjukdom, som. skulle för hon_om m cclfiira 
svåra lidanden och slutligen ·Cn mänsldigt att döma för tidig 
död. Sjukclomen föranledde en oirka % års tillfälli g kom
m endering i marinförvaltningen uneler år 1929. 

Sedan Rheborg till synes helt repat sig från sin åkomma. 
kommenderades han 1931 såsom s tationsintendent vid Karls
krona örlogss ta tio n , tillika fästningsintendent i Karlskrona 
fästning samt ål" 1937 såwm intendenturchef vid sydkustens 
marindish·ikt, på vilka ansvarsfulla och arbetskrävande be
fattningar han oför trutet n edlade elt nitiskt O{:h framgång,.rik t 
arbete. Sålunda företogs på hans initiativ en avsevärd till
byggnad av den centrala beklädnadsverkstaden, varjämte nya 
anläggningar för tvätt och tillverkning av charkuterivaror till
komma. Därjämte påbörjades en sedermera genomförd mo
dernisering av kronobageriel. 
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P å grund av ohälsa måste Bbcborg år 1941 fråntt"äcla be
fattningen såsom intendenturchef och var därefter kommen
derad dels till övrig tjänst vid sydkustens marindis.ll'ikt dels 
i 111arinf.örvallningen, vilka kommenderingar i stor utsträck
ning avbrötos av den plågsamma halssjukdom, som den 8 
mars 1942, mer än fyra år före den tid, då han eljest skolat 
avgå på grund av inträdd pensionsålder, ledde till hans död. 

Genom Hhcborgs bortgäng förlorade marinen en inten
denturofficer med synnerligen framstående duglighet och ini
tiativkraft . För maninintendenturkå ren innebar hans död för
lusten av en för kårens angelägenheter städse intresserad och 
arbetsvillig medlem , som med liv och lust deltog i det inom 
kåren existerande föreningslivet Sålunda var han viss t1id 
ordförande i marinintendentsföreningen i Stockholm och se
dermera i Karlskrona. De många vänner han förvärvade 
minnas honom. såsom en god kamrat, alltid redo att hävda 
vad han ansåg rätt och att bekämpa en or~illv'isa. 

Rheborg efterlänmade vid sin död förutom maka tvenne 
söner, Rolf och Sven, av vilka den förstnämnde, liksom fadern , 
ägnat sig å t marinens tjänst och för närvarande undergår ut
bildning såsom sjökadett och den andre är stuelerande Yicl 
Stockholms stads handelsskola. 

Reinhold Bråkenhielm. 

Reinhold Bråkenhielm föddes elen 2 april 1873 i Tvååker 
i Halland. I-lans mor dog mycket tidigt och fadern, som var 
allvarligt sjuk, måste av ekonomiska skäl sända honom till 
skeppsgossekåren, fö,r utbildning. Han inskrevs där år 1888 
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vid 2. skeppsgossekompaniet under n :r 54. Aret diirpa :.\L 

led även hans fader lämnande den unge skeppsgoss{'ll 1 iirä]{ J_ 

ralös och praktisk\: taget utan annan försörjning ~in dt'll , sonl 

skeppsgossekåren lämnade. Det var hårda ~tr, som Heinho i<l 
Bråkenhidm nu fick genomg:·t, med många billra t'rfart'llhl' tcr 
av att hans välklingande adliga namn ble,-- honom nwr 1 !i ii 
börda än till hj~ilp , i det all flertalet av hans övcrordn: tdl' oc lt 

även hans kamra ter drogo långt ifran fönlomsfria s.lutsatsl'l' 
röranti c hans antagande av L'n skeppsgosses föga avund;,yii rd:.t 
lott . ?11en hland det högre befälet funnos dess brit tr,, (fp _ 

som fria från fördomar och hättre underrättade gan l ~·ng

lingen sitt förtroende och stöd , och man kan myck.et vill fi ir
stå <le varma och tacksamma känslor, 1ned vilka Reinhold 
Bråkenhidm i sina i S keppsgossck~trens min nessk ril't t< 'Ck
nade minnen omniimner Prins Osc:tr BPrnadotte och daY a

rande Kranmendör kapten C. a r l hei m-G ylknskiöld . 
Ar 18\H karlskrevs BråkenhiPlm i vederbörlig ordni ng 

och ~1r 18\l:~ deltog han i korvetten Frejas expedition ti ll \ le
delhavcl för att kort d~ircftcr avbryta sin h[u·da men med ~l o r 

heder fullgjorda tjäus,t vid örlogsflottan och rigna sig al kof
fcnliyrkcl. "Men man m~l. icke lro , att Bråkenhielm liimn~Hle 

örlogsflottan med vare sig bilterhet eller enbart .cn hl! lna dcns 
suck. Nej hur hi'trd tjänsten iin Ymit , så passade de n doc k 
hans k~·nnc· , och hans sinne för ordning och disoipl in tillt a
lades starkt (Hirav och förkoYrades och utvecklades ytlcrl i
gare. Sist men icke minst medförd e han för livet en hri lllwn
de kårlek till och bennclrnn för sjövapnel. Han ~ilskadt· ii r
Jogsandan , dess kultur, dess omullighct, dess saklighe L dess 
manstukt , dess hislra allvar och pliktkrav och dessa kiinslor 
överflyttade han ;,;ärna pft sjöofficcrskåren , för vilken hnn 
alltid och stumlom även m ed risk för personligt obeh ag v:-tr 
färdig att bryta en lans. Man kan lätt förstå, med vilken tack
samhet, stolthet och glädje han år 1938 emottog kallelsen :-~ tt 
bliva korresponderande ledamot av detta sällskap och ma n 
förstår då också, att han ville hörsamma denna kall else ge
nom personlig inställelse vid Sällskapets högHdsdag. Hä st 
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·å terger dock Bråkenh~clm sina känslor härvidlag, da han av
slutar sina nyss nmni=imnda minnen fran skeppsgosseliclen 

111ed följande ord: 
>> Den framgång , jag själv haft på min sjömansbana, har 

j ag uteslutande att tacka elen fostran , jag fick i skeppsgosse
kåren , där man framförallt f'ick lära sig lyda order d. v. s. 
.att lyda förmans i tj~instcn givna befallningar, och jag har 
härvid tålt erfara sanningen av ordspd\.kcl , som säger, aU 
ingen k an lära ~.ig befalla utan att försl hava lärt sig lyda. 
En rik belöning har också hlivil mig bcsk~ird därigenom , att 
f. d . skeppsgossen n :r 54 av 1888 ~t rs klass vederfarits den 
.stora iiran att bliva kallad till korresponderande ledamot ay 

detta i=ild~ta militiira samfund, Kungl. Örlogsmannasällskapet, 
vilket för mig utgör ett tecken på, att flollans miin vänlPsatL 
·en på deras. fostran byggd framgång som även ett för mig 
·oskattbart bevis på deras välvilja .>> 

Vi skola också i det följande se, huruwm den första dc
len av detta Br~tkcnhiclms uttalande ord för ord besannat sig 
i hans gärning som sjömanshusombudsman. 

Omkring s.ckelskiftet voro förhållandena inom vår sjöfart 
sådana, att såväl befäl som manskap i stort antal tvungos 
söka sin utkomst i utländska och då särskilt engelska fartyg. 
Icke heller BråkPnhiehn kunde undvika delta och han kom 
dä rför all uneler sina första [u· i handelsflott:tn segla företrä
·desvis med t~ngelska fartyg på Nya Zeeland , Austraiien oeh 
-Sydafrika. Han avlade år 1895 styrmansexamen och tv :''t år 
senm·e ~;jökaplcn~cxamen. Som styrman 1jänslgjordc han på 
.Svenska Lloyds ångare >> Succcia >> pCt Göteborg-Hamburg
traden och var med då delta fartyg seglades i sank vid Ska
:gen av DFDS:s ångare >> Antwerpen >> . Han hlev därefter be
fälhavare på ångar,cn >> Gadus >>, som ombyggts bill flytande 
fiskfabrik och förde elen på dess expeditioner vid Lofoten och 
Bohuskusten. Omkring 1904 bildade han tillsammans med 
vänner och gynnare redeTiaktiebolagct Pallas, vars första 
ångare med samma namn han sedan förde till år 1912, då han 
Utnämndes till ombudsman för sjömanshuset 'i Göteborg, i vil-
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k en befallning han kvarstod till den l juli 1941 , d i\. h :ll\ l11cd 
pension drog sig tillbaka till sitt fideikomiss, \Vallby ~iilcri 

i Småland, ~.om h an innehaft sedan år 1923 efter gencral Gus
taf Bråkenhielm. 

Reinhold Bråkenhiehn hade - som ovan sagts - dl Hl

präglat sinne för ordning och disciplin. Som tjänsteman var 
han omutlig och han visade i ::~Ila live ts frågor en påfallande 
stark rättrådighet. Han hade bland sjöfolk i alla grader namn 
om S'ig att vara en bister ombudsman, som inte var all leka 
m ed, men samtidigt ·erkände också dc flesta, att h an nr r ä tt
vis och att man kunde lita p å alla hans tjänstehandhngar. 
Hans från ordningssinnet härledande grundlighet förskallade 
honom ·cnaslå:ende insikter i allt som rörde sjömanshns('n och 
deras verksamh et , och han blev därför alltid anNlad ay myn
digheterna, då det gällde frågor av betydenhet inom d('nna 
detalj av s jöfar tsnäringen. 

Dc, som tror, alt Bråkcnhielms sinne för ordning och 
disciplin yttrade sig i h årdhet och någon slags oresonlig hy rå
luatism tar grundligt mis.te. Tvär tom ägde han ett rnyckct 
varmt hjärta , som särskilt klappade för de gamla och tillba
kasatta. Han anlade en m ycke t praktisk och fra m förallt 
mänsklig syn på alla dc frågor, som rörde h ans. tjänslcöYning, 
och han hade en skarp blick och k än slighet fö-r den plikttro
het och gedigenh et, som andra ådagalade i sin verksamheL 
För sådan a ville han göra allt. Dem ville han hjälpa, om clc 
behövde hjälp och dem b eundrade han till den grad, all han 
ofla var böjd för att idealisera. Det är också rörande al t i 
Bråkenhi elms ombudsmannagärning se hur hans tankar oav
lå tligen syssla med de sm å och m ed de gamla , som behöva 
vila sig efter sitt arbete. Med tålamod och aldrig svikande 
vaksamhet passade han varje tillfälle att inom r amen fö r sin 
verksamhet här göra en 'insats. Tyvärr har han just i dessa 
sina s trävanden delvis blivit mycket felaktigt b edömd, men 

därom mera senare. 
Många av de uppdrag, som Bråkenhielm fått vid siclan 

av sin ombudsmannagärning, vittna emellertid om, att 1i ven 
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11ppskall 11'ing av nyssberörda egen skaper kommit honom till 
del liksom dc insatser, han därvid gjort bära vittne om, a lt 
förtroen de t i fullas te mått motsvarats.. Under hans förvalt
ning och ledning ha Sjökaptenernas i Göteborg Pensionsföre
nings fonder mer än fördubblats . Likaså är det hans för
tjäns t, all den till nyssnämnda förening delvis anslutna vVil
helm R. Lundgrens minnesfond utvecklats s:"1, som den gjort. 
Till fonden hör Smedstorps egcndom i Rävlanda socken, som_ 

enligt dona tors intentioner skall anes till pensionshemman 
för gamla sjökapten er. Han verkade också i många år så
som s.tyrcl scledamo t för sjömannasällskapet - n1.ed dess stif

telse för o rkeslösa sjömän - samt såsom medlem i s.tyrel
sen för Läsrum för sjömän 'i Göteborg. Han var slutlig-en 
ordförande i centralrådet fö·r kyrklig s jömansvård. 

Under en lång rad av å1· och ända till strax före sin död 

beklädde Bråkenhielm posten som ordförande i Nautiska Fö
reningen, för vars utveckling han framgångsrikt arbetade. 
Hans oavlå tliga strävan var, att här skapa ett forum för sak
lig prövning av sjöfartst-ekniska frågor , dit ärenden kunde 
sändas på remiss av alla m yndigheter i trygg förvissning om, 
att dc y ttranden, som där avgåvos, voro fullt objektiva oc n 
icke diktera ts av vare sig den ena eller andra gruppens spc
ciella intressen. Det är 1icke tvivel underkastat, att Bråkcn 
hielm lyckades på e tt glänsande sätt förverkliga dessa sina 
strävanelen och att föreningen under h ans ledarskap kommit 
att intaga en framskjuten ställning och å tnjuta ett mycket 

högt anseende. 
Som männi ska var R·einhold Bråkenhiclm en wlskensna

tur och elt av de m est bet·eckn ande eftermälen, som gavs ho
nom 'i blomstergärden vid h ans b år var dc enkla o rden: »T ill 
vår solskenskapten! » Han var full av humor och en glad 

och uppsluppen sjöman, som i sällskapslivet gladde alla med 
sin närvaro. I-lans hmno•r var aldrig gro·v el1er sårande. Han 
älskade mngänge med sina vänner och utöva de stor gästfri
het. P å grund av dessa sina egenskaper och en m ed hans 
ordningssinne sammanhängande organisationsförmåga av be-
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lydande mall" , blev han ofta anlitad Yid arrangerandel <1\ hiior 

tidligheter inom sjöfartsvärlden och det kommun:da liv~
Han Yar till sin läggning konscrn1tiY med en djup vörd naci 
för allt det inom vårt samhällsliv, som vi fått <i an· l'ra 11 vå. 

ra fäder. Häri ligger nog ocksa förklaringen till h ans stora 

kärlek till jorden i allmänhel och till hans vVallby i s~ nnrr
hct. Denna hans kärlek hoLinade också mycket i h ans ~t ura 

c msorg och omtanke om dem , för v<ilka han ans<tg sig ~ lft i 

särskilt! ansvarsställning. Enligt Bråkenhielms m ening YOro 

sådana näringar smn handel , industri och sjöfart föremal för 
en felaktig övervärdering. Det välstånd, som dessa skiink tc. 
framskapades utan ansvar i djupGrc mening. När som hels t 
kunde av dem heroende <individer - alltcflet· näringens spe
ciella belägenhet - ställas utGn försörjningsmöjliglwll'r och 

läggas det allmänna till lasl. Icke så med jordbruket. Uär 
måste, ville och kunde som regel jordägaren själv sörja fö r 
sina anställda så länge dc levde. Med jordtorvan följer drn 

ena generationens ansvar för den andra. Det var ocks<t i 
denna anda, som Bråkcnhiclm med passion ägnade sig ål 

vården om s.i t t f.ideikommiss, där särskilt skogen blev hans 
s tora intresse. Han kunde aldrig nog glädja sig och kiinna 
sig tacksam över sin skog, hurusom denna ~r från ar ulan 
min sta bekymmer från hans sida i förväg berikade hans efte r

kommandes exislensmöjligheter. 
Som chef och befälhavare ägde Br{lkenhichn myckd •; lo

ra förtjänster. Som förvaltar'C av rikets. största sjömaw;lllls 
gjorde han sig snart känd och uppskatlad just i deta ~t\'-,rcn

(lc. Med sin organisationsförmåga, sin grundlighet - :II:m 
att vara detaljmänniska - samt sin rätträdighct förslod han 
<l t t hos sina underlydande <ingjuta arbetsglädje och trivsel. Del 
rådde en alldeles speciell atmosfär bland hans m edbfi.l p:1re 

på sjömanshuset. Man förnam en på alla händer ömsesidig 

uppsk attning mellan chef och underlydande och man h ade en 
tydlig förnimmelse av att för envar gällde i tjänsten m ot tot: 

>> V cdcrhäft,ighet och noggrannhet hederssak. , Det var ock

så på sitt sjömanshus i samarbete mod sina tjänstemän soJJ1 

- 683 -

Bråkenhiclm trivdes bäst. Det lär vid ett inspeklionstillfälle 
]lava inträffat att den inspekterande chefen till Bråkenhielm 

\·ttrat : »Här har jag kommit för att inspektera men får istäl
let en utmiirkt lektion i hur ett sjömanshus. verkligen skall 
skötas. » Ej uneler då, att Bråkenhielm 1917 kallades till med

lem av en konunitie för utarbetande av förslag till sjömans
husens omorganisation ( » 1917 års sjömanshuskommille , ), lik . 
som han vid el t senare t<illfällc såsom adjungerad deltog i 
Jwmmitten för utredande av .sjömanspcnsioneringen. 

Reinhold Bråkenhielms livsgärning ligger, som av det 

sagda redan kunnat förstås, inom ramen för hans verksamhet 
som sjömanshusombudsman, och det har härvid särskilt va
I'it sjöfolkets pensionering amt mönstringsförordningen och 

den därmed sammanhängande disciplinen och ordningen om
bord, kring vilka han slagit vakt. Tyvärr lyckades han icke 
annat än 1ill en ringa del förverkliga sina strävanden, men 
detta minskar på intet vis storheten i hans mannagärning. 
För aU göra honom full rättvisa vid ett bedömande av hans 
insats för svensk sjöfart kräves ·ett grundligt ingående på sjö. 
manshusens organisation och historia i en utsträckning, var
till denna minnesteckning icke kan giva rum. Då Bråken
hielm emellertid själv vid mer än ett tillfälle i sorg över att ej 

hava kunnat förhindra, vad han ansåg vara ett nivellerings
arbete inom vru· sjöfart, uttalade en önskan om att någon fun

n es, som kunde fortsätta kampen eller, som åtminstone kun
de till eftervärlden föra fram hans samlade erfarenheter för 
att <i tidens fullbordan medgiva den rättelse, om vars nödvän
dighet han var fast övertygad, så har minnestecknaren ansett 

sig böra genom närslutande av trenne bilagor villfara denna 
senare del a v hans önskan. D-et sker så mycket hellre, .som 
Jnan med siikcrhet kan göra gällande, att inget bättre forum 
häliör fi nnes än just detta sällskap, om vars saklighet och 
frihet från alla ovidkommande hänsyn Reinhold Bråkcnhielm 

i sin stora beundran för örlogsflottan k ände sig fast överty
gad. Minnestecknaren som själv haft förmånen att i nära 
20 år stå honom mycket nära i hans kamp för bevarandet 
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av vad han ansåg vara sjöfartens hönlpelare, kan h ell(' l' ick. 
länka sig få resa ett värdigare monument över hans In:tnna~ 
gärning. 

Bråkenhielm tillträdde sin befattning som SJOmanshll s. 
ombudsman i böTjan av en brytuingstid, under vilkc·n viu. 
gående förändringar på den sociala sjölagstiftningen s område 
kommit att djupt ingripa i sjömanshusens vcrksamlwl och 
hela hans livsgärning måste ·därför ses i ljuset av drtta ge. 
nombrott. 

Ända sedan sjömanshusens tillkomst har dessas uppgift 
bl. a. varit att i olika former företräda sjöfolkets inlrrssen 
och sålunda särskilt: 

att sörja för understödsverksamheten bland uttjänta sj1\män 
som blivit ur stånd att försörja sig själva, saml 

att föra register över sjömän i utTikes fart varjämte, dl'! alåg· 
ombudsmannen att vid tvister medla mellan sk(•ppflre 
och besättning inbördes. 

Det är uppenibmt, att unders tödsverksamheten måste kom
ma att ligga en man med Reinhold Bråkenhielms natur yarmt 
om hjärtat. Det var också här han fick utkämpa si na hår
daste strider. Denna verksamhet har nämligen allti d Yflr it 
rimpopulär bland det aktiva sjöfolket. Ordet · »Und erstöd h H 

jcke haft någon god klang och dessutom ha dessa unclrrs töcl , 
som utgått med mycket små belopp, endast tillfallit e tt ringfl 
fåtal av alla dem, som med sina hyresavgifter bidragit ti ll 
desamma. Bråkenhielm var alls icke oförstående inför denna 
sistnämnda anmärkning, men han hävdade, att man h [ir ha
dc till sitt förfogande en synnerligen effektiv och bepriiY~td 
institution, som med ett minimum av förvaltningsko stnader 
gav mycket stora utdelningar i förhållande till insatserna. En-

. ligt hans mening borde dessa av sjömännen själva ägda väl
färdsinrättningar, vilkas sammanlagda kapitaltillgångar redan 
år 1931 utgjorde nära 11 Y2 millioner kro:nor, varav c: a 1,7 
millioner donationsmedel, med fördel kunna utgö-ra en grund 
att bygga vidare på. Med en klok politik, som slog vakt oJn
kting dessa värdefulla institutioner borde man på den viigen 
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}>.unna nå fram från understödsverksamhet 1ill en fullödig 
sjömanspensionering. Det var denna uppfattning, sent ledde 
:Reinhold Bråkenhielm, då han uneler världskriget 1914- 18 
belade även sjömännens. krigsriskersättning med hyresavgifter. 
Givetvis väckte denna skärpning av elen redan förut impopu
lära hyresavgiften en mycket stor förbittring bland sjöfolket 
och till slut hade hans n1:otståndare t. o. m. lyckals alt få 
J{ungl. Maj :ts beslut på ett upphävande av åtgärden, innan 
han själv hunnit att personligen framlägga sina sakskäl i den
na för sjöfolkels egen välfärd så ytterst Yikiga principfråga. 
De belopp, som enbart av sjömanshuset i Göteborg inkasse
rades innan Kungl. Maj :t hunnit ingripa i förhindrande syfte, 
voro högst betydande och Bråkenhielm ansåg det med led
ning av den ytterst noggranna bokföring, som på hans order 
fördes vid sjömanshuset över denna speciella detalj, fullt be
viSibart, alt en fortsatt inkassering av hyresavgifterna å krigs
risktilläggen skulle ha fört frågan om sjömanspensioneringen 
ett betydande steg framåt och kanske t. o. m. medfört dess 
lösning. 

Härmed må nu ha varit hur som helst, så kvarstår dock 
det faktum att den av honom tillämpade principen var fullt 
riktig, vilket även blivit av händelsernas utveckling tillfullo 
bestyrkt, i det att myndigheterna redan i början av nu p[t
gående världskrig - i trots av den desavouering, för vilken 
Bråkenhiclm dämera blev utsatt - genom kategorisk order 
till samtliga sjömanshus föreskrivit innehållande av hyresav
gift även på 1ntjänt krigsriskersättning. Det måste för Br:l
kenhielm hava känts som en upprättelse att ännu medan han 
kvarstod i tjänst få emollaga de1ma order, och det är endast 
för att göra honom full rättvisa, som vi i detta sammanhang 
notera, att det just är ur dessa avgifter, som handelsflottan 
i närvarande stund mottager betydande belopp till stöd för 
sin veTksamhet. 

Det förtjänar här omnämnas att Bråkenhielm själv icke 
stod främmande för de synpunkeT som från olika håll gjorts 
gällande, och som i stort sett gingo ut på att sjömanshus,ens 
Verksamhet bort utökas till att bliva et t slags intressekontor 
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eller speciella konuntincr föt· sjömännen, dit dessa erlade sin 
kommunalskatt i form av ökacle hyresavgifter, medan d(• b('. 
friades från att deltaga i annan kommuns utgifter. 

Som förut framhållits åligger ·det sedan gammall ~jö . 

mansombudsmannen att vid tvister medla mellan befälhavare 
och besättning, ett åliggande som ställer stora krav p~\. hans 
omdöme och erfarenhet från livet till sjöss. Det stCtr ju ock. 
så för envar klart att ombudsmamwn för just denna Yik ~iga 

del av sin tjänsteutövning måste hava klara linjer att följa, 
då det gäller befälhavarens ställning och befogcnhel('J". sjö
mannens rättigheter och skyldigheter samt de förmåner, som 
l illkom.ma denne såsom direkt vederlag för h ans a lagande 
samt sist men icke minst grunderna för livet och tji.in ~ten om
bord över huvudtageL Det var just här som Reinhold Brå
henhielm satte in hela sin kraft, sin pondus, sin fram synthet, 
sin rättrådighet, ja, hela sin rällinjiga personlighet i kampen 
mot vad han ansåg vara en ny tids självgoda och picll•tslösa 
lag~indringsraseri . Att följa denna Bråkenhielms J.;amp ~ir 

för den, som verkligen vill tränga in •i sjöfartens väsen och i 
några av grundvillkoren för dess bedrivande både lärorikt och 
värdefull t. Det är sårskilt värdefullt därför, att kampen för
des av en sådan personlighet som hans, utan _några som helst 
biavsikter och oftast utan annan lön än otack och motgangar, 
men, dock trots allt detta, också med upprepade bevis på 
myndigheternas uppskattning och förtroende genom k a ll elsc 
att deltaga i V'iktiga utredningar rörande sjömanshnsC'ns Yerk

s:1mhct. 
Brftkenhielm hävdade att sjöfarlen och Ljänslcn till SJOSS 

äro unelerkastade så speciella bclingclscr, att varje jämförelse 
med förhållandena inom andra näringsgrenar och livet i land 
är utesluten samt att ett överförande på sjöfartens. område 
av de laaar och förordningar, som där gälla icke kan ske 
utan till ~kacla för den senare. Han hyste stor beundran för 
engelsmännens k loka lags~iftningspolitik, som aldrig rörde vid 
den sakrosankta engelska sjölagen utan nöjde sig m ed att ....
i stället för lagändringar - genom utfärdande av m er cJler 
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indre tillfälliga fö-rordningar vid behov sätta vissa av sjö
).]11 aens bestämmelser ur funktion. I motsats härtill såg han a, 
bekymrad det svenska förfarandet vid dc internationella kon-
ventionerna på speciellt sjölagstiftningens sociala område. Mc 
dan England för sin del aldrig utlovade ratifikation annat än 
under elen ullryckliga förutsättningen, att samtliga övriga i 
respek tive konven tioner deltagande länder ~t sin sida ratificie
rat desamma, skyndade sig Sverige att utan betänkande upp
böja till svensk lag bestämmelser, som för andra på sjöfartens 
område långt mera betydande länder ännu blott framstod som 
fromma önskningar eller goda föresatser. I Bråkcnhielms 
ögon syntes vi härigenom icke skörda annat än äran av aH 
-vara föregångsland vid bortskrivandet av vår sjöfartsnäring ::; 
konkurrenskraft och dyrköpta framgångar. 

Ur allmänrättslig synpunkt höll han före alt befälhava
ren i vissa fall vore alt anse som en konungens troman nl!edan 
han i förh~1llandc till sin redare stodc som dennes förtroenele 
man och ensam ansvarig för sitt fartyg och dess bemanning. 
Det är han ensam, som äger anställa sin besättning. Det är 
med honom, som den enskilde mannen tecknar s.itt kotrakt. 
och de därvid överenskomna villkoren fastställas genom par
ternas påteckning i sjömansrullan bekräftat med ombuds
mannens sigi ll. Förhållandet i övrigt mellan befälhavare och 
besättning fastställes numera i sjömanslagen och sjöarbets
tidslagen - tidigare i sjölagen. 

Bråkcnhiclm ogillade sjömanslagen utbrytning ur sjöla
gen samt den uppmjukning av gamla bestämmelser - särskilt 
ur disciplinär synpunkt - smn därvid företogs. Han ansåg 
det mycket olyckligt att redaren - i strid med mönstrings
förordningens anda - gavs · lagstadgad rätt alt utöva direkt 
infly tande på anstiillanclc av besättningen, ja, att över huvud
taget det exklusiva förhällandc, som tidigare funnits fastställt 
lhellan befälhavare och besättning, i viss mån utplånades och 
vägen lämnades fri för u tanför fartygets relingar befintliga 
krafter att utöva inflytande i de befogenheter, som tidigare 
förbeh ållits befälhavaren ensam. Som betänkligt och särskilt 
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under svåra förhållanden ogenomförbart ansåg han vara in
förandet av kollektivavtal inom sjöfarten. Härigenom bleve 
själva mönstringsförrättningen en nära nog tom handling utan 
betydelse, i det att den enskilde mannen~ anställningsvillkor 
måste bliva i väsentlig mån svävande och helt beroende pa 
förhandlingar och avtal, vilkas verkan kanske träda i kraft 
långt innan de ens kunnat bliva kända för de båda intresse
rade parterna ombord, och än mindre skulle de av samma 
anledning med säkerhet alltid kunna finnas tillgängliga för 
att tjäna vederböramle mönstringsbefälhavare till ledning vid 
på- och avmönstringar i avlägsna transoceana länder. Rrå
kenhiclm fick också under sin tänst ännu under nu pågaendc 
krig erfara hurusom dessa hans farhågor besannade sig. 

Betänkligast av allt ansåg Bråkenhielm den nya sjömans
lagens uppluckring av de disciplinära bestämmelserna vara. 
Han förutsade, att den våldsmnma sänkning av straffsat serna. 
som skedde i och n1ced sjömanslagens ikraftträdande 1 g23. 
och som enligt hans mening praktiskt taget innebar en ut
plåning av dessa, nwd nödvändighet och speciellt i h ämlelse 
av kris och hård tid för sjöfarten måste leda till svi!righcter 
i fråga om upprätthållandet av ordningen ombord och att 
dessa svårigheter ytterligare måste ökas genom .den allmiinna 
kringskärning av befälhavarens auktoritet, som under årens 
lopp kommit att äga rum. Förnekas kan icke, att den makt 
och myndighet ,som tidigare legat i befälhavarens band i 
många fall missbrukats, men Bråkenhielm höll före , att b<' te
medlct icke finge läggas i nivellerandct av förutsättn ingarna 
för manstuktens upprätthållande utan i en så lagd befäls
daning och befälsfostran .• att vederbörande gjordes skickaue 
att med ansvar och oväld utöva si tt maktpåliggande kall . 
Härav hans stora intresse för skolskeppen och deras verk

samhet. 
Det kan vara av intresse att just här erinra om att sven

ska fartygsbefälet genom sin sammanslutning i början av nu 
pågående krig offentligen framhållit nödvändigheten av stats
makternas ingripande för att åstadkomma ändring i de oefter-
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rättliga disciplinära förhållanden, som nu råda onrbord på 
våra svenska handelsfartyg. Denna förklaring resulterade 
i att en disciplinkommille bestående av medlemmar från olika 
redare- och sjöfolkssammanslutningar tillsattes för att söka 
råda bot på dessa för vår sjöfart så betänkliga missförhål

landen. 
Bråkenhielms mycket bestämda och på egna erfarenhe

ter grundade uppfattning om befälhavarens personliga ansvar 
och hans förtroendeställning gent emot enskilda och samhället 
ledde honom till att bliva en av initiativtagarna till stiftandet 
av Sveriges Fartygsbefälsförening, i vilken han främst ville 
se ett instrument för att dels. förhindra vad han ansåg vara 
redares obehöriga och skadliga intrång direkt eller indirekt 
genom mäklare och inspektörer på befälhavarens befogenhe
ter , liksom på hans i sjölagen fastställda tjänsteområde över 
huvudtaget, samt att dels genom rättsligt och i viss mån eko
nomiskt s.töd giva denne större möjligheter att fylla sitt makt
påliggande värv. Då föreningen emellertid :snart slog in på 
en politik och följde vägar som han icke gillade eller från 
början avsett, skilde sig Bråkenhielm ganska snart från den
samina. 

Som redan omnämnts skulle det leda för långt att här 
vidare ingå på Bråkenhielms insats i sjöfartens tjänst. Men 
om han än ej lyckades rädda så mycket som han önskat un
dan den nya tidens stormflod, så är hans kamp dock alltför 
djupgående och de värden, kring vilka han därvid sökte slå 
vakt av alltför stor betydelse för vår sjöfart för att kunna 
förbigås med tystnad och lämnas åt glömskan. Till denna 
minnesteckning ha därför bifogats trenne bilager~') nämligen: 

1:o) En kort öveesikt över sjömanshusens uppgift och mönst
ringsförordningens principiella innebörd, utarbetad år 
1935 under Bråkenhielms medverkan och granskad av 
honom. 

*) Ej här intagna. 
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2 :o) Fullständig redogörelse för det s. k . Benaresmald , .. 1 , l -
ket rörde vissa av besättningens å ångaren Benares y:i,, 

ran att deltaga i lossningsarbetet på grund av ha11111:l:: 
betarstrejk i lossningshamnen. Vid handläggningen av 
detta disciplinmål, som i första instans avgjorts a1· Brft_ 
kenhielm själv såsom mönstringsförrättare, sprladc h~ 111 
en mycket aktiv roll. Målet, s.om formellt selt endast 
rörde sig om mycket små belopp, var av avgöramh- hr
Lydelse för hela elen principiella tillämpningen a\' det 
lagstadgade förhållandet mellan · befällm varen och ha11 . 

besättning. Till målet är fogad en av honom till KungL 
Komm.-koll. ingiven mycket märklig PM vari h an hr
svarar vissa för sjöfarten betydelsefulla principfragor. 
Målet avgjordes i HD i huvudsaklig överenssl ~immclse 

med den av Bråkenhielm. hävdade ståndpunkten. 
.'J:o) Utdrag ur rättshandlingarna rörande ett fall il ett svcuskl 

ångfartyg, där en befälhavare, som i sydamerikansk 
hamn skulle taga emot fartyget vägrat att överlaga Yiss 
del av sjömansrullan, enär hans företrädare ej kun de re
dovisa däri upptagna hyresavgifter, vilka vid farlyget.' 
hemkomst skolat inlevereras till sjömansimseL Det rör
dc sig om elt icke oväsentligt belopp, som på del1a sätt 
undanhölls sjöfolkets understödsfond. :\Hlet gick icke 
helt i av Bråkenhielm önskad riktning, men hans uttalan
den i samband därmed äro i många avseenden så klar 
läggande, att de med s.tort utbyte kunna .studeras av den, 
som önskar sätta .sig in i såväl sjömanshusens uncle r
stödsverksamhet, sådan den hittills varit ordnad, som 
även befälhavarens åligganden i fråga om skeppspappc
rens hållande i behörigt skick och hans ställning som 
förvaltare av medel tillhörande sjömanshusen. 
Ingen kan studera Heinhold Bråkenhielms insats för nl.r 

sjöfart utan att samtidigt följa sjölagstiftningens fö,rändringar 
i de mest väsentliga punkter, och ingen kan fullfölja detta 
studium utan att komma till slutsatsen, att det goda och bä
rande i sjömanshusinstitutionen och mönstringsförordningen
som idag lämnats till eftervärlden, är oupplösligen förenat med 
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bans namn . Ingen skall heller kunna påvisa eller p[tstå, att 
ban haft ens den minsta utsikt att in· alla s.ina strider vinna 
något för egen fö·rdcl. Hans enda ledstjärna var SYeriges väl 
och framtid och då sårskilt den del därav, där han var satt 
att verka - Sveriges Sjöfart. 

Bråkenhielms hälsa blev fr. o. m. våren 1934, då han 
träffades av en allvarlig hjärtattack, alltmera vacklande. Men 
det var först 1939, som man tydligt kunde m~irka, att kraf
terna voro i avtagande. Det blev honom allt svårare att 
upprätthålla tjänsten vid sjömanshuset och slutligen tvinga
des han att av hälsoskäl söka tjänstledighet under avsevärd 
tid. Då ban den l juli 1941 ingick i pension, gladde han sig 
åt att äntligen helt få ägna sig åt silt vVallby. Men det v::tr 
redan för sent; kraften var definitivt bruten och samma år 
- den 26 december - då han lyckligare än n[tgonsin och 
omgiven av cle sina firat den första julen på sitt fideikommiss., 
träffades h::tn av en ny hjärtattack , som efter en kort stund 
ändade hans liv. 

Reinhold llråkcnhiclm - Din runa är rislacl. Den är 
ristad i ett samfund, väl förtroget med sjöhjältar och deras 
oförvägna kamp iiven inför en hopplös situation. Själv har 
Du utm~irkelseteeken för berömliga gärningar och räddnings
brageler till sjöss, men ej heller denna ära gör Dig full rätt
visa. Ditt mod, Din uthållighet och Din rättrådighet , då Du 
ofta ensam och stundom förgäves sökte hålla dc positioner, 
som Du ansåg för sjöfarten så oundgängligen nödvändiga, 
kunna endast få sin rättvisa belöning, om de grundsatser, för 
vilka Du så oförväget och ihärdigt kämpade bliva såsom Ditt 
testamente bevarade åt eftervärlden för kommande släkten 
att följa. Därest Din minnesteckning i cletta samfunds häv
der - om också blott till en ringa del - förmår fylla en så
dan uppgift, så har en av Dina vannaste önskningar gått i 
uppfyllelse, då har Du fått all elen lön för Din möda, som 
Du i Din anspråkslöshet kunnat begära för egen del. 



- 692 -

Med Din gärning är i:i.ven Din personlighet tecknad. \Ilet 
fullständig blir icke Din bild, förrän vi till sist få stanna · 

1 

tn. 
för en liten detalj i avfärden från Ditt kära Wallby, då Du 

den 3 januari i år anträdde den sista resan. Höljd i SYenska 

färgerna fördes Du i all anspråklöshet bort på den enkla små. 

landssläden, medan Din gamle båtsman - han, som tjänat 

Dig troget så många år till sjöss och iland och som tillsam. 

mans med Dig vunnit är,etecken - stilla och obemärkt vid 

gårdens flaggstång i sorg sänkte den flagga, som Du sa red
ligen tjänat, älskat och ärat. 
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Anförande på högtidsdagen av Sällskapets 
vice ordförande v id nedläggandet av sin 

befattning den 16 november 1942. 

Med relatiYl jämna och korta mellanrum framföras av 

olika anledningar förslag till omorganisation av örlogsvarven, 

vanligen i samband med utredningar om ny försvarsorganisa

tion i övrigt. 
Av 1940 års n1ilitära förvaltningsutredning avgivet för

slag upplog frågan om. införand e av bolagsform för försvarsvä

sendets industriella anläggningar. Av dc anläggningar, som 

enligt denna utrednings uppfaUning kunde ifrågakomma för 

en sådan organisation, voro även örlogsvarven. 
Förvaltningsutredningen undersökte jämväl möjligheten 

av att ställa örlogsvarven under en för försvarsväsendet i d ess 

helhet gemensam central ledning av samtliga industriella an

läggningar. Med hänsyn emellertid till örlogsvarvens huvud

sakliga uppgifter såsom baser, utrustningsdepåer och repa

rationsverkstäder för örlogsflottan anslöt sig dock förvaltnings

utredningen till den uppfattningen, att örlogsvarven icke kun

de inordnas under en för försvarsväsendet gemensam indu

striell ledning och icke h eller utan betydande olägenhet kun

de ombildas till bolag. Även 1942 års militära bolagsutred

ning har anslutit sig till ' denna uppfattning. 
Så till vida hava örlogsvarven L v. gått fria från en för 

försvarets effektivitet ödesdiger organisation. Frågan om ör-
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logsvarven skola f~l_ behålla sin beprövade organisat ion C' lh.:t· 

ej är ('mell crlicl ännu e j avgjord. Enär densamma iir a y Yt

terligt s.tor betydelse för sjöföirsvarels .effekl~vitcl , har jan 

ansett det önskvärt a lt även inför Kungl. Örlogsmann,tsäl~ 
skapet anföra några synpunkter, som höra beaktas vid drnna 

frågas behandling. 

I anslutning till del av 1040 års militära förvalt ningsut. 

redning framlagda förslaget beträffande organisa Lionen av för

svarsväsemlcls centrala förvallningar tillsattes 1en siirskild 

kommille, l \)4] [n·s örlogsvarvskommiltc, för vcrkställ an<lr av 

utr-edn ing och inkommande med förslag till omorganisa1ion 

av örlogwarven. Del av denna kommitle avgivna förslage t. 

som är hemligstämplat , har ingivits till stalens verkstads 

nämnd, vilken det ·tillkommer alt gemensamt mrd Kungl. ~fa

rinförvaltningen avgiva förs.lag i frågan . Sådant för sl;1g hm· 

ännu icke avgivits. 
Det av örlogsvarvskommitlen avgivna förslaget. som tor

dc h ava Hitt .s in prägel av det förh~tllandct alt av kommillen 

medlemmar tv[t voro chefer för var sitt av landets sl ÖtT<' pr i

vata skeppsv:u-v, innebär enli gt i pressen: meddelade uppgifter 

en betydande förändring av örlogsvarvens organisation. :'lied 

frånseende av, att örlogsvarven för fyllande ay sina up pgifter 

såsmn baser för örlogsflottan måste vara milit~irt organisl·rnde. 

har kommil ten sålunda föresl agit uppdelning av varekra ör· 

logsYarvcn p å två från varandra helt skilda organisationer. 

en under militär ledning för den egentliga förddsverksmn 

heten och dc rustade fartygens förseende med nödig m ateriel 

och den andra under civil ledning för handhavande as dr ift

ten i övrigt vid det förutvarande örlogsvarvet. Var och en 

av ifrågavarande organisationer har föreslagits lyda direkt 

under Kungl. Marinförvaltningcn. Det bör i detta sanm1nn· 

hang framhållas, att såsom en av huvudanmärkningarna mot 

örlogsvarvens nuvarande organusatian av kommitten ifråga 

f ramhållits , alt den nu vid örlogsva1'vcn tillämpade självkosl

nadsberäkningcn är missvisande och felaktig, ett förhållande 

som ansäges innebära orättvisa gentemot den privata incln-

- 695-

s tr:i en och som sk ull e kunna tillrättaläggas, om drift en vid 

.(id ogs varven organiserades eftrr vid privatindustrien t illäm 

pade principer. 

Den a v l 9±1 års örlogskommiL te föreslagna organisatio

nen skulle sålunda vara betingad huvuclsakl•igas.t av andra 

skäl , än .som kunna lillskri vas hilli Ils och under kr i n-såren o 
vunnen erfarenhet. 

Ankelningen till del av kommitten p åtalade förhållandet , 

.att dc verkliga sj~ilvkostnadcrna nu icke kunna erhållas är, 

att en del av driftskostnaderna bestridas av beredskapsm edeL 

Det h ar dock icke kunnat bevisas, alt den totala kos tnaden 

för örlogsvarvet , för verkstädernas organisation och chiften 

Yid dc~;amma samt för verkstädernas. beredskap blir mindre 

än nu vid en uppdelning av örlogsvarven på tv[t från var

andra helt skilda organisationer. 

Den av kommitlen pålalade orättvisan gentemot den pri

vata industi cn får därför icke i och för sig utgöra någon an

.ledning till en omorganisation, om det icke samtidigt kan 

visas atl en sftdnn konuuer alt nl!cdföra större effektivitet för 
försvaret . 

Ifråga om örlogsvarvens effektivitet m~l.s tc med styrkt 

f~·amhållas, att trols vissa brister i d en nuvarande orga~risa
honen hava örlogsvarven kunnat hålla stånd under cn svår 

nedrus tningsperiod och ånelock tack vare dess. o·rgansation un

der militär ledning haft styrka nog alt genomföra en mobi

lisering. Veterligt har det icke heller i sak kunnat påvisas, 

att den nuvarande organsationsformen - inom gränserna för 

de nwdd, som av statsmakterna uneler senare år efter 1925 

års n cdrustningsbes.Iut anslagils - icke på ett liBfredssUiJlan

d: sätt lyckals ställa flottans fartyg på krigsfot eller uncler

halla dess materiel. Då örlogsvarvskommitten icke kunnat 

visa på konkreta ex:cempel har elen ännu mindre kunnat visa 

ntt den av kommitten föreslagna organisationen skulle kunna~ 
b_~ttre lösa örlogsvarvens uppgifter vid genomförande t av elen 

forstärkta försvarsberedskapen och dess vidmakthållande_ 
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Det ovan anförda synes tala för, att man inom ra111e1 
för den bestående organisationen, vilken uppbyggts på hund~ 
raårig erfarenhet, hör kunna finna fonner för önskvärda Qr. 
ganisationsändringar. 

Kungl. Marinförvaltningen, som till Statens Verkstads
nämnd avgivit yttrande över örlogsvarvskommittens betänkan. 
de, har gått emot ödogsvarvskommittens förslag b etriiffande 
örlogsvarvens uppdelning samt framhållit att en sådan orga
nisation med den dualism i befälsföring m. m. , som Järay 
bleve följden, icke bör få komma ifråga. Det är att hoppas, 
att i det förslag, som Kungl Marinförvaltningen och Sta len. 
Verkstadsnämnd hava att gemensamt avgiva till Kungl. l\[aj:t, 
Marinförvaltningens här angivna uttalande skall vinna veder
härligt beaktande utm1 kompromiss åt ena eller andr a hållet. 

Det är även att hoppas, att man inom ramen för den be
s tående organisationen skall finna former för önskvärda or
ganisationsändringar. Ett oavvisligt krav är emellertid, att, 
därest sådana skola vidtagas av mera -omfattande art , desam
ma föregås av ett grundligt förberedsarbete och icke verk
ställas under nuvarande beredskapsförhållanden, då stora 
fordringar ställas på örlogsvarvens prestationer och dCt ör
logsvarvens personal, som. givetvis måste medverka vid för
beredelserna härför, redan nu är hårt arbetstyngd 

Då kraHer alltjämt synas vara i rörelse för att efter hand 
helt avveckla örlogsvarven såsom militära institu tioner, må 
till slut med skärpa framhållas, att så länge vårt land be
höver ett dugligt sjöförsvar behöver det också väl rustade och 
under militär ledning stående örlogsvarv. 
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Tyska krigsmarinens intendenturväsende. 
Intryck f rån en studieresa hösten 194~: av ka.ptenerna 

P . E. Hall och K G. Segrell. 

'Personal. 

Tyska m arinens intendenturpersonal består av tvenne 
grupper, d en ena civilmilitära tjänstemän Intendanturbeamte 
och den andra officerare (Verwaltungsoffiziere). 

A. Intendanturbeamte . 

De civilmilitära tjänstemännon äro fördelade på 3 under
grupper: 

Beamtc l ) des höheren lM . V 1 anne- erwa-
2) des gellobenen (mittleren) und d ' 
3) d 

. f 
1 

tungs 1enstes. 
es -e1n ac 1eren 

l ) Beamte des höheren Dienstes besätta alla viktigare 
poster berörande intendentur·en inom Oberkommando och ör
logsvarven i Wilhelmshafen och Kiel. De äro des.sutom ch e
fer och avdelningschefer samt högre kvalificerade assistenter 
vid marinintendenturerna i Kiel och \Vilhelmshafen samt 
tjänstgöra ävenledes såsom rådgivare i förval·tningsärenden 
och juridiska spörsmål åt Kiistenbefehlshaber och Festungs
kommandanten m. fl. högre myndigheter. Förutsättningarna 
för anställning som Beamte des höheren Dienstes äro bl. a. 
juridisk examen och tingsmeriter (Fähigkeit zum Richteramt). 
De sökande skola om möjligt tidigare hava tjänstgjort vid 



- 698-

marinen och Yara reservofficerare. V•id ansökningen skall 
fogas bl. a. etl skuldfrihetsbevis samt betyg över mun l\iga och 
skriftliga färdigheter i engelska och om möjligt även franska 
och spanska. Följande utdrag ur antagningsbroschyren ger 
ett begrepp om de fordringar , som s tällas på dc sökande: 
>> Till ' 'Vehrmachlbeamte böra endast sådana unga m ii.n söka, 
vilka äro genomsyrade av krigsmarinens slora uppgi fler och 
äro beslutna alt vd varje tillfälle utan förbehåll insätta hela sin 
kraft för Der Fiihrer och den nationalsocialistiska staten . Den 
vikliga shi.llning, som de högre intendenturtjänstemännPn inta
ga i krigsmarinen och 1nångfalden av deras uppgifter, fordra till 
karaktär och bildning högtstående män. Den, som utan ideella 
bevekelsegrunder söker · ig till detta yrke, kan utsätta sig för 
svåra besvikelser under det alt den, som av ideella skiil lriiffa r 
sitt beslut, kommer att under förutsättning av goda karak
tärsegenskaper samt god andlig och fys•isk förmftga fi nna fu ll 
tillfredsställelse i tjänstcm. 

Aspiranterna genomgå efter antagningen en 6 månaders 
prov tjänstgöring vid örlogsvarven och marinintendenturerna i 
\Vilhclmshafcn eller Kiel eller vid Obcrkommando i Berlin. 
Efter genomgången godkänd provtjänstgöring utnämnes den 
sökande 1ill Murineintenclanturassessor (tjänstegrad kapitän
leutnant). Befattningen som_ Marineintcnclanlurasscssor är 
närmast att jämställa med extra ordinarie anställning och u t
nämningen härtill medför sålunda icke fullmakt till befatt
ningen. 

Efter minst 9 m~maders godkänd tjänstgöring som ~1a-
rininlcndenturassessor sker utnämning till Marinein~endautur
rat (i OKM: Hegierungsrat) med tjänstegrad till en biirjan 
såsom Kapitänlcutnant och efter 3 år såsom Korvettenkapit än. 
Det finnes. seelan följande befordringsmöjligheter : 

Marincoberinlenclanlurrat (i OKM: Obcrregi,erungsra l)' 
tjänstegrad Fregattenkapitän, 

Marineintenclant (vid örlogsvarven: Verwallungsdircktor 
och vid OKM; Ministeriah·at), tjänstegTad Kapilän 
zur See, 

-699-

.Generalinlendant der Iviarinc (vid OKM: Ministerialdit<i
gent) , tjänstegrad Konteraclmiral samt vid 

OKM Minister'ialdireklor, tjänstegrad Vizeaclmiral. 
Samtliga civilmilitära tjänstemän bära uniform, dock är 

detta icke obligatoriskt för vissa högre intendenturtjänstemän 
i OKM. Uniformen är snarlik den tyska sjöofficersuniformen 
111en gradbeteckningar och knappar äro av silver. Yrkesbe
teckningarna sitta ovanför gradbeteckningen på ärmarna och 
bestå av en fläkt örn samt 3, 2 eller l vinkel -därunder, be
roende på om tjänstemännen tillhöra höheren, gellobenen eller 
einfachen Dienstc. Yrkesbeteckningarna äro av ungefär sam
ma storlek som våra musikdirektörers. 

Beamtc des höhercn Dicnstes få icke gifta sig utan till
stånd. Däres t de äro gifta vid anställningen kan under vissa 
omständigheter skilsmässa erhållas, varvid staten betalar om
kostnaderna härför. 

Enligt inhämtade upplysningar äro för närvarande starka 
krafter i rörelse från sjöofficershåll att ö-verföra de här nämn
da intendenturtjänstemännen till militärer och i samhand där
med sammanföra dem med Verwaltungsoffiziere till en ge
mensam. kå r. Detta motsätta sig emellertid intendenturtjänste
männen bl. a. av det skälet att de hava bakom sig en lång 
juridisk utbildning, vilket icke är fallet med Verwaltungsoffi-

. ziere. Frågan sammanhänger även med en förändring av 
förvaltningsorganisationen och torde icke komma att lösas 
under nu pågående krig. 

Intendenturtjänstemännen tjänstgöra aldrig ombord å far
tygen eller vid trupp i land, varför de helt sakna erfarenhet 
från dessa tjänsteområdcn. De anse sig •icke heller behöva 
någon .erfarenhet härom. Någon särskild specialutbildning 
förekommer icke för de tjänstemän, som vid marinintenden
turerna i Kiel och Wilhelmshafen sättas som avdelningsche
fer och närmaste detaljchefer för exempelvis beklädnadstill
v.erkning och reparation, proviantanskaffning och med för
Plägnadstjänster hörande industriell verksamhet. Betecknan
de är ,exempelvis att de icke genomgå någon matlagningskurs 

Tidskrift i Sjöväsendet. 46 



- 100 - · 

fastän de vid Verpf1egungsamt i Kiel hava tillgang till ett u.t. 
märkt Versuchs- och Lehrkiiche. Var och en får Hi ra. ltp 

1 
sig själv på den plats, där han blivit placerad och i gengäl~ 
växla kommenderingurna icke på långt när så ofta som ho~ 
oss utan den, som en gång börjat inom. exempelvis fö rpläg. 
nadsbranscben, får fortsätta därmed under en m yck('[ Jä1v, 

"' följd av år. 
Av det ovan sagda framgår , att vis.sa motsättning:w före

finnas dels mellan sjöofficerare och intendenturtjänstem~tn och 
dels även i någon mån n~cellan intenclenturtjänstemiin och 
Verwaltungsoffiziere. Detta kan icke vara till fördel för 
tjänsten. Intendenturtjänstemännens långa juridiska 11 tbilcl
ning är givetvis i vissa befattningar av stort värde m en hris ten 
på fackmässig sådan samt avsaknaden av all närmare erfa
l'enhet från och beröring med trupptjänsten i land och om
bord ter sig åtminstone ur svensk synpunkt mindre lycklig. 

2) Intendanturbcamte des g ehobenen ( mittlercn) Dicnstes. 

Dessa tjänstemän rekryteras huvudsakligen från under
officerare, vilka efter en i fredstid vanlig anställningsti d U\' 

12 år mås.t avgå från kl"igsmarincn och därefter genomgå tt 
>>Wehrmachtfachschule ftir Venvaltung und yVirtschaft» . Ef
ter godkänd avgångsexamen anställes den sökande i man av 

tillgång på platser såsom Ausserplanmässiger Marine-Verwal
tungsinspektor, varefter följer utnämning till Planmässiger M::t· 
r in e-Verwaltungsinspektor (ordinarie anställning). ~I~u inc

Verwaltungsinspektor har Oberleutnant tjänstegrad. Beford
ran kan ske till Marine-Verwallungsoberinspektor (vid OKM: 
Hegieringsoberinspektor) med Kapitänleutnants tjänstegr::t d 
samt till Marine-Verwaltungsamtman (vid OKM: Amtsrat) med 
KorveUenkapitäns · tjänstegrad. 

Beamte des gehobenen Dienstes tjänstgöra såsom föres tån· 
dare för V'erpflegungs- och Bekleidungsämte, Unterkunftg:· 

· · h o • t ter at rätelager m. fl. Standortemnc tungen sasom ass1s en 
de högre intendenturtjänstemännen vid marinintendentu rern::t 

i Kiel och Wilhelmshafen m. m. 
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Vid Verpflegung.samt i Kiel tjänstgör sålunda en Marine
Verwaltungsamtman såsom föreståndare (Amtsvorstand), två 
aberinspektoren och cirka 20 Inspektoren (för olika delför
råd). Någon direkt motsvarighet tm denna personalkategori 
finnes icke inom svenska marinen. De fullgöra ur svensk 
synpunkt sett delvis officerstjänsl. Samtliga bära uniform. 

3) Beamte des einfacheren Dientes . 

Även till denna tjänstemannagrupp antages huvudsakligen 
f. d. underofficerare eller manskap. Någon särskild utbild
ning gives i allmänhet icke. Tj~instemännen hava uneleroffi
cers tjänst·eställning och tjänstgöra såsom kontorister, förråds 
förmän m. m . De äro alltså närmast en motsvarighet till vå
ra icke-ordinarie tjänstemän men fullgöra även en del sysslor , 
som hos oss anförtros underofficerare. Samtliga bära uniform. 

B. Verwaltungsoffiziere. 

Genom en förordning av den 26 februari 1935 infördes vid 
tyska krigsmarinen die Laufbahn der Verwaltungsoffiziere. 
Tillsammans med sjö-, ingenjör-, sanitets-, vapen- och marin
artilleriofficerarna bilda dessa V erwaltungsoffizicre das Ma
rineoffizierskorps. 

Ufbildningen av alla marinofficerare sker efter gemen
samma grunder dels vid Marineschnie i Murwik och dels om
lmrd och vrid trupp i land. Från Marincschule i Mi.irwik ut
examineras enligt uppgift c:a 70 .Verwaltungsoffizierc årligen. 

Verwaltungsoffiziere tjänstgöra såsom fartygsintendenter 
och stabsintendenter ombord på fartyg och sjöstyrkor samt i 
befattningar, motsvarande våra regements- och stationsinten
denter vid truppförbanden i land. De tjänstgöra dessutom 
såsom lärare vid sjökrigsskolan m. fl. utbildningsanstalter. 
Följande utdrag ur antagningsbroschyren för sökande till Ver
Waltungsoffizierslaufhahn klargör vilka fordringar, som ställas 
På de tyska intendenturofficerarna. 

>> Den, som vill ägna sitt liv åt yrket som Marinever
Waltungsoffizicr, måste göra klart för sig, att han bHr office'f 
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och soldat. Därmed ställas de högsta fordringar på h'lllun, . 
avseende på personlig militärisk hållning och omdöme, karak~ 
tärsfasthet, personlig insats och plikttrohel samt en god upp. 
fattning om tjänstens krav. Därjämte ställes. p å honom ford. 
ringarna av ·en grund lig fackkunskap och förmåga att kunna 
utnyttja densamma, kl:w logisk tankeskärpa, organi 'a lions
förmåga, blick för det väsentliga och nödvändiga . Detta 
måste vara utmärkande för den förval b1ingsoffic·cr , ~om råll 
skall kunna fylla sina 1nångskiftandc, ansvarsfulla och om
fångsrika uppgifter. Självständighet, beslutsamhet och vilj :1 
att taga ansvar måste i särskilt hög grad beteckna fiirvalt
ningsofficeren, enär han ombord och då alldcks ,:ärski ll i lit
landet till störs ta delen måste lita till sig själv ». 

Av Verwaltungsoffiziere fordras särskilt goda ku n~ka pn 
i engelska, franska, spanska och italienska. 

För närvarande är högsta tjänstegrad för en Ver·w:d lu ngs
off'izier Kapitän zur Sec. Eftersom k å r-en nybildade~ 1935 , 
hava dess innehavare ännu icke blivit så gamla, att den n<l be
gränsning av befordringsmöjligheterna gjort sig m ärkbar. 
Kåren består dels av ett äldre skikt f. d. Zahlmeislcr, dels av 
de under senare åren vid sjökrigsskolan särskilt uthiltlade 
Verwaltungsoffiziere. Dc senare avan cera SJ'labbt och enlig t 
uppgift väntar man sig snart erhålla även amiralsbeställ ning:1r. 

Förvaltningsorganisation vid Ostseestation samt 
Marineintendantur, Kiel. 

Tyska krigsmarinen är o rganiserad på tvenne huvuds ta
tioner, Nordseestation (Wilhelmshafen) och Ostsees-ta tiorn 
(Kiel). vVilhelmshafen s förvaltningsområde benämnes Nord
seebet'eich och Kiels fö·rvaltuingsområde Ostseeb creich. Ost · 
seehereich omfattar icke blotT tyska Östersjökusten utan jäm
väl de militära anläggningarna i Norge, Danmark, Baltictml, 
Donauländerna och Svarta havet. Övriga ockuperade liindc r 
jämfe tyska Nordsjökusten tillhöra Nordseebereich. Den rn1-
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Ji ära organisationen a,. Ostseesia tion föreler avsevärda olik
)1eter mot den svenska örlogss tationens organisation. Kom-
111an dicrendcr Admiral der Ostsecsta~ion är sålunda icke en 
motsvarighet till den svenska örlogsstation ens chef utan ch efs
myndighet för de olika Ki.istenhefehlshabcr (marindistrikts
cheferna) inom Osts·ecbereicb . Den svenska örlogsstat·ionen 
motsvaras. närmast av de s. k . Schiffsstammabteilungen, till 
vilka rek ryter och övrig icke sjökommenderad personal sam
mandrages. Schiffsstammabteilungcn finnas spridda öv-er 
hela- Os tseebereich och äro oftast belägna inne i landet. 

Förvaltningsorganisa tionen påverkas jämväl av det fö r 
hållandet att n ågon åtskillnad i Tyskland icke göres mellan 
kustartillerie t och flo ttan utan att dessa i:iro sammansm~ilta 
till en enhet, krigsmarinen. Unde r en Kiistenbefehlshaber ly
der därför både Schiffsstammabteilungcn och kustartillerifor
mationer. Denna enh etlighet förenklar b etydligt administra
tioonen. Sålunda iiro Vcrpflegungs- und Bekleidungsämtc, Un 
terkunftgC'l·ä te etc. icke såsom i svenska marinen uppdelade 
på olika förband inom ett· och samma m ari ndistrikt utan ge
mensamma såväl fö r flottans fartyg och landfmmationer som 
för kustartmeriförhanden. 

Såsom framgår av bifogade skiss över förvaltningsorga
nisationen vid Ostseestation och Marineintendantur Kiel , är 
den militänt myndigheten, Kommand:ierender Admiral, sido
ordnad med förvaltningsmyndigheten , Marinechefintendanten. 
Kommandierender Admiral kan endast ge vissa militärs:h·a
tregiska direktiv åt Marinechefintendanten, vi lken s·enare för 
detta ändanull är medlem av Admiralstwb. 

Die Marineintendantur är det centrala intendenturförvalt
nin:gsorganet inom Ostsee- r esp. Nordseebereich . Dess verk
samhet är såväl dirigerande som kontrollerande . Någon di
rekt mots.varighet finnes icke inom svenska marinen, m en det 
sven ska marindistriktc ts. ii1!:endenturförvaltning kan åtminsto
ne delvis jämföras med die Marineintendantur. 

P å varje större förläggningsplats finnes dels ett Verpfl-c
gungsamt, bestående av proviantförråd med i vissa fall bageri 
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och spannmålslager, dels ·ett Bekleidungsamt, ontfallande b e-
klädnadsförråd, skrädderi- och skoreparationsverkstädcr 1·a" 

c 11l -

l.e sorteringsanstaUer för reparabla persedlar, tvätli nriilt nin" 
och en s. k. Offizierskleiderkasse. Den sistnämnda iir c~ 
halvstatlig affärsrÖl'else, där officerare och underofflenare 
kunna till mycket billiga priser inköpa uniformspersedlar och 
övrig utrustning. 

Dessutom finnes på varje förläggn ingsplats en Standor l
verwaltung med sina Unterkunftgerätelager, d. v. s. inven
tarie- och persedelförråd , en s tandortkasse (kassaförvalt nin <>) 

b 

och ett Standortbauamt (motsval"ighet till örlogsvarvets bygg-

nadsdepartement och kusta rtilleriförsvarets fortifik ationsför
valtning). 

Samtliga nu nämnda lokala intendenturanstalter och för
valtningar äro direkt underställda vederbörande Marineintcn
dantur. 

På grund av att inten<lenluranstalterna äro gemensa mma 
för alla marina förband inom resp. förläggningsplats och där
jämte stå under en enhetlig ledning, förenklas intendcnl.ur
verksamheten i hög grad . Därjämte kan en s tandardh <"ri ng 
av inventarieT m. m. genomföras, som medför påtagliga {ör
delar ur såväl kvalitets- s.om prissynpunkt. Del torde Jckc 
innebära överdrift att påstå , att denna klara och enkla för
valtningsorganisation varit en av dc viktigaste orsakerna till 
a tt tyska marinens intendenturväsende kunnat bemästra dc 
ocrhört sv~ha problem, som säkerligen uppstått vid över
gången till krigsorganisa tion och den diirmed sammanhängan
de enorma utvidgningen av verksamheten. 

Av tablån framgår att Marinechefintcnclanten och honom 
underlydande tjänstemän icke haYa några befogenheter gen t
emot Verwaltungsoffiziere, vilka endast lyda under militära 
chefe1·. De civilmilitära intendenturtjänstemännen å sin sida 
intaga däremot, såsom ovan nämnts, e n gentemot den mili
tära chefen, Kommancliercndcr Admiral, praktiskt taget obe
roende ställning. Detta förhållande kritiseras emellertid från 
tyskt sjöofficershåll, dfir man hävcl~n nödvändigheten av ntt 
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ledningen för intendenturverksamheten bättre samordnas. med 
den militära ledningen. Den tilltänkta äclringen av förvalt
ningsorgani sa tionen inom Ostsees tation skulle enligt upp rr ift 
endast rinncbiira att uneler Kommandiercnder Admiral s t~ll 
dcs å ena sidan Chef der Aclmiralslab för handläggning av 
alla rent militära angelägenheter och å andra sidan Marine
chefinlcndanten för handläggning av alla förvaltningsärenden. 
Denna omorganisation liksom iivcn planerna på en militarise
ring av de civilmilitära kårerna kommer em ellertid troligen 
icke alt verkställ as under nu pågående krig. 

Flertalet av de viktigaste befa ttningshavarna inom :Ma
rinentendantur I\.iel äro påfallande unga. Sålunda är Marine
chefintenden tens s tiillför.eträclarc med tjänstegrad Marinein
tendent (mo,tsvarande Kapitän zur Sce) :i7 å r gammal och 
GruppenieHer 2 med tjänstegrad Marincobcrinteudanturrat 
(motsvarande Frcglo)ttcnkapiHin) 32 år gammal. 



Oherkommando der Kriegsn1.arine 

uppdelat: »Ämte » och självständiga >> Ahtcilungen » (M.1 n i.s\,m:i.a \ i 1\.''\ f\U7, ) 

l l l ' A B c E G 

V crwaltungsamt 

Kommnnrlierencler Admiral der Ostseestation (in Kiel) 
l 

S ta tionskommanclo 
Chef: l{ ollJ m ancliercnder Aclmiral 
Stab: Der Aclmiralstab, vilken står under befäl av en Chef 

des Stabes (Kapitän zur See) 
Handlägger enelast rent militära ärenden. Alla ärenden av 

-förvaltnings n a tur övcrl ä muas till 1I arinechefintendanten . 
l l l 

Kustenbcichlshabf'r l l Klistenbefehlshaber l l etc. j 
W estl. Ostsee östl. Ostsee 

Stab: Bland ,<tabsoffice-
rarna miil"l.;:< •s en Ver-
wa ltungsorfiYi er (överin-
seendet ii,·<'l' alla VC'r-
waltungsol'r. inom di-
strildet oeh tillser nti 
dessa rätt -fullgöra sin 
tjänst) saJJJt 811 Inten -
dant (Inten<lanturrat), 
vilken hnnclliigger a lln 
förvaltning ··- och j:uricli -
ska ärenden sam t är råd -
giyare åt amiralen i dl'S-
sa ärenden. Tntcndanten 
bontimnes F<·slungsintcn -
dant. -

Schiffsstn mm n btC'ilung
-en. kus·tfort oeh ku3tbat
te:i·ier, skolor m. m. in
<Jm clistriklC'l. 

---l 
M . . t d t K' 1 l (Pro vinzialin<>umz) 
1 anne1n en an ur 1e 

l 
Ch e f: 1\larinechefin tendan ten (General intendant) 

Ständig ställföreträdare (Marineintendant) Baudirekror 

Gruppe Alg. 
1) Personal
ärenden för al
la Beamte tn
om Ostseebe
reich. 
kassaväsen de. 
2) Kameral- o. 
3) övriga för 
intendenturen 
gemensamma 
är0nden. 

Gruppe 2l 
Förplägnad. 
Beklädnad. 
GruppenZeit er 
(Obcrintenclnn
tun·at) 
Abteilungsvo7·
stände: 3 Inten
danturräto 
'Sachbea1·beiter 
und assisten
ten: Ett antal 
Marine.ver-
wal tung.s-obcr
inSJpektoren 
und Marinc
verw.-inspek-
to ren. 

Gruppe 3 
»Standortan
gelegenhei
ten». 
U n terkunft
är enden (in
ventarier, 
sängpe•rsedlar 
m. m. fö,r lm
serner och 
sjukhus). 

Gruppe 4 Gruppe 5 
Byggnadstekniska 

ärenden. 

S tandort venval tungen 
Standortbauämte 
standortkassen 
Verpflegungsäm te 
Bekleidungsämte 

(Unterkunft) l 
Lokall.chörden 

J 




