1944.
107:e årgången.

Häfte N:r 11
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Meddelande från Kungl. Örlogsmanna::
sällskapet nr 8/44.

Hög lidssammcm lräcle elen 15 november 194-4.

Vid s.:unmanträ det förekom bl. a.
Omvaldes hedersledam oten Ehrensvärd till Sällskapels
()rdförande för elt lu·.
2. Lämnades tillträde för sLi.rskilt inbjudna samt ett antal
'0ffi cer.a.re och vederlikar.
3. UppEtsle ordföranden ett till H. M. Konungen avsänt
t elegram samt Högst Densanimes svar härpå.
4. Höll ordföranden a nförande jäml. Sällskapets stadgar
§ 22 .i anledning av nedläggand e av sin befattning avhandland e
sjöförsvarels betydelse för Sveriges ställning våren 1940.
5. Erhöllo kaptenen vid flottan Sten Ljungberg och löjtnanten i Hälsinge rege1nentes reserv Carl Erik Claesson hedl'ande omnämnand e för ingivna tävlingsskri fler »I vilka avseenden kan tillkomsten av ekor adioanläggn ingar på stridsfartygen beräknas komma alt påverka sjötaktiken? » resp. >>S jömakt som funktion av sjöintressen ».
6. Erimade ordföranden om al t icke mindre än 13 Jeda11lötcr hade med döden avgMt under det gångna arbetsåret
varför tiden icke medgav att som hruld.igt föredraga smntliga
ingivna m innes tcdmingar. Föredrog sekreteraren utdrag ur
några av m inncsteclmi ngarna.
l.

T-idskrift i Sjöväsendet.

41
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7. Avgav sekreteraren berättelse om Sällskapets .arhe Le:
under det förflutna arbetsåret.
8. Föredrog ledamolen Lagerman delar ur av ledamoLen
af Klint avgiven årsberättelse i vetenskapsgrenen sjökrigskons t
och sjökrigshistoria.
Karlskmna den 21 november 1944.
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Berättelse
över Kungl. örlogsmannasällskapets verksamhet
under arbetsåret 1943-1944.

B. Ramel.
Sekre tcmrc .

Sällskapet har varil samlat till elt högtidssam.manträde,
sju ordinarie och ett extra sammanträde.
2. Sällskapets ämbetsmän hava var,it:
0Ddförande, Hedersledamoten Ehrensyärd,
Vic·e ordförande, H edersledamoten \Vijkmark samt fr.
o. m. 12 januari 1944 ledamoten Odqvist,
Sekreterare, ledamoten Ramel.
3. I bereclningsutskollet har, utom vice -ordfö:r anden och
sekre teraren ingått:
ledamöt ema Agn:n, G. E . Holnrber,g och Mäller med ledamörterna Svedelius, Sahlin och Thermaenius ooh från 3/5 1944
ledamöterna Lagerman, Fredholm och Nyman som suppleanter.
4. Arsberätlelser hava avgiv:i ts i följande ve tenskapsgrenar:
Sjökrigslwnst och sjökrigshistoria av leda.IT1olen af K1int,
Artilleri och handvapen av ledamoten Kull,
Minv;ä·sende av ledan11oten Joh.~:<tnsson,
Flygväsende av ledamoten Hammargren,
Förbindelseväs•ende av ledamoten Landström,
Navigati.o n och sjöfart av ledamoten Gahn,
Regl.ementen och förvaltning av ledamoten F . Lindgren,
Skeppsbyggeri och maskinväsende av ledamoten G. E .
Holmberg.
5. Infräclesan[öranclen jämlikt Sällskapets .sladg:ar § 31
hava avgivits av ledamö-berna Lagerman, Fredholm, Bergelin,
Blidberg och Th. Lindgren.
6. Minnesteckningar över avlidna ledamöter hava ingivits
av dä1iill utsedda.
l.
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7. Av fyra ingivna lä vlin gss/{rifl er hava två belön al s lllC'(\
hedmnde omnämnande nämligen »l Yilka aYseenden l\an tilll,omsten ay ekoradioanHiggn.ingar på stridsfartygen b er~tk na;;
komma a lt påverka sjötak tik cn?>> ingiven av Kap tenen Yid
Botlan Stcn Ljungberg samt »Sjömakt som funktion ay sjö.
intressen >> ingiven av Löj lnanlen i Helsinge regemcn les r c~ n·y
Carl E1~ik Claesson.
8. Sällsl.:o[J(! Is !icls/;rifl h ar utkommit med sed\·anli gt ttn lal
h ~i flen .

0. l likhet med under föregående krigsftr haYa sv ~trighl'LC' r
förelega l att till Sällskapels bibliole/{ förviirYa utländsk lil kratur.
10. Inom Sällskapet h aYa följand e förän'clringar iigl m m:
1\!Jecl clöclen augåU:
HedPrslcclamötern.a C. A . Ehrensvärd, Lindb erg, B orP\1
och Ahlrot.
Arlwlande ledamöterna Hosensvärd, von KonO\Y, 1\ordenfelt, Gisik·o, ?\forselius, Fevrell och Iacob i, smnl
J{orrcspondcrandc ledamöterna \ :r olff o. \\'enn crslriill'.
Tillkom mil:
Arbe tande lcdn.n11ot Kommendörkapten l. gr ::-\ils J o11an
\Y es•stTÖ,m.
För näruamncle u/göres Siills/;o p,?t au:
Förste Hedcrslcdiamöter ..... .. .... ...... .... .
H edersledamöter ........... . ....... ...... .. .
Arbe tande ledamöter ... . .. ........ ......... .
Korresponderande ledamöter, svenska
Korresponderande ledamo t, ulländsk

;) st.

2~

Tillsanun::ms 205 ledamöter.
Karlskrona den 15 noYembcr 19-!'1.
B. Ramel.
Sckrc tcr:wc.

i>

1 ))
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Minnesteckningar
uppl iblo. '"- scl;rclcro.ren p<l. Lli;s·t iclsdagc n de n 15 noY cmber 10-1-1.

H en Orclfönnde,
::O.Iina Herrar.
Dc led::un6ler,
länmal Sällskapels
nasällskapet på sin
en h cdcrsbclygelse,
~-\mirakn

Yilka und er det Lilliinda1upna at'betsåret
krets och Yilkas minne Kungl. örlogsmanhögtidsdag en l igl gammal hävd önslca,r giya
äro:

Carl August Ehrens värd.
\'iceamiralen Henry Fredrik Lindberg.
1\cyisionssckreleraren Karl Gustaf Theodor Borell.
Direktören Georg Ahlrot.
Kommendö-rkaptenen Knut HosensY iinl.
Kommendörl"-<tptenen Selh YOn Konow.
Kommendöd,aptenen Ivar Nordenfeldl.
Kommcndö,r en Axel Henric Gisilw.
Konm1endörkaptenen C:1rl Gus la [ N o rscli u s.
Generalkonsuln Thore F eYrell.
Kommendörkapten en Arnold Iacohi.
Amiralitetsrådet Henrik \Volff.
Kaptenen Ernst Johan Torsten \Yenncrslröm.

-
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Carl August Ehrensvärd.*)
I sydöstra hörne t aY Skåne li gger någo t mer än en mil i t an
Ystad det gamla godset Toslerup, vars uneler 1-fOO-Lalel upp förda, av en vallengrav omgivna slott vittnar om s in tids 1,,11 1·a
och fästningsliknande byggnadsstil. Godset kom 1833 i g re\ liga
ä l len Ehrensvärds ägo, och där föddes den 16 september J'),)8
Carl August EhrensvLird, som skulle uppnå den h ögsta ami rab graclen i v[n· flolta och därjämte bliva ch ef för Konungens shb.
Ra.ns fä<räldrar Yoro greve Albert E hren sYärcl, Iöctd 1821 , diicl
1901, högt uppskallad landshövd ing i Göteborgs och Bohu s~ctn
()Ch und,er ~u·en 1885 - 89 Sveriges utrikesminister, samt Hedvig
Vogl, tillhörande den kända norsJ.,;a släkten med detla n am n.
Carl August var äldste sonen bland åtta barn. Hans levna ls·heskrivning lämnas här nedan.
Carl August Ehrensvärds bmndomsfn- fö.rfl ölo dels på
T.osterup, dels i Göteborg under faderns första å lla ~tr sr1m
landshövd ing. Sa nn olikt är a lt v isleJsen i den stora sjösL.adl·n
och möjligen enstaka seglingar med fadern i dennes yarh t
By lgia - somrarna tillbragles nämli gen ·oftast på Toslerup ·redan tidigt hos Carl August väokte ·l<ärlek till sj.ölivet. Höst •n
1872 Y.atm den d~\ fjortonårige ynglingen in träde i lsjökr i~-,
skolan och seglade de sex därpå följande somrarna fem re or
på korvetten Norrköping samt en resa på ångkorYe llen S aua.
Utnämnd till unelerlöjtnant Yicl flottan hö sten 1878, gid .,;
Ehrensvärd till mötes en omyäxlande tjänsLgöring shäl ti ll
* ) !VI in nestcclmingen förfaLlad av 11cclcrsleclamotcn J-lägg.

-
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sjöss som på örlogsstationerna. Härunder fördjupades hans
kärlek till sjöliwt allt mera och delta hade till ,följd, att han
inom elen oundvikliga tjänsten i land vida föredrog det praktiska, flottans fartyg berörande ad){~tet på örlogsvarvet framför
de olika syssLorna på stationen.
Innan vi övergå till en redogörelse för Ehrensvärds många
sjöexpeditioner och tjänstebefattningar j land, må erinras om,
a tt han år 1882 befordrades till lö,j tnant, 1889 till kapten, 1900'
till kommendörkapten av 2 graden ooh 1903 till kommenclörhlpten av l .graden. Ar 1905 blev han kommendör, 1910 konteramiral, 1917 viceamiral och efter l ,septerniber 1923 beviljat
avsked, amiral i flottans reserv ·år 1926.
I elen översikt, som här nodan. .lämnas rörande Ehrensvärds
tj änstgöring till sjöss ha de olika expeditionerna sammanförts
t: tllt efter deras art.
P å våra stora seglande fartyg deltog Ehrensvärd i somll.narcxpeditioner n1.ccl korvetten Norrköping 1879 och 1883 samt med
ängkorvetten Saga 1886 och 1899, sistnämnda resa som selmnd.
Under långresor var han kommenderad på ångkorvelten Balder
187~1 -80 och 1884- 85 samt på Saga 1889-90 och 1903-04, elen
sista resan S()m fartygsohef. Under här nämnda många expeditioner besöktes hamnar vid Norra Atlantens kuster, på öarna
väster om Afrika, i Nord- ·och Syclamer,ika samt i Västindiens
väldiga arkipelag.
Förutom kommenderingar 1880 på moniLorn 'J'irfing och
1884 såsom fartygschef på den lilla skeppsgossebriggen Skimer
räknade Ehrensvärd ett stort antal expeditioner på kanonbåtar,
aämligen 1885 på Blenda och därefter på Edda, 1886-87 på
Motala fö1· bistånd åt västkustfisiket, 1886 åter på Blenda, 1892
~åsrom fartygschef på Svensksund, då moderfartyg för fyra
torpedbåtar, 1897 ännu .en gång som fartygsc.hef på Svensksund
vid Andree-expeditic1nen till Spetsbergen ooh slutligen 1898 som
fmtygschcf på Disa och därefter på Edda. Vi återkomma till
Spetsbergsresan.
Under september 1886 blev pansarbåten Svea fä1,digställd
Vid Lindholmens urv i Götebo11g ooh avgick .efter provturer till
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Karlskrona, där hon avmönstrades. Följande sommar ulgil'k
pansarbåten under kommendörkaplen Christersons befäl pa sin
första Eingre .e xpedition, och EhrensYiird var då konuncndcr.a ct
c.mbord s.om navigeringsoificer. Stockholm, Hor len och Kr i&liania besöktes.
Redan 1893 erhöll emellertid Ehrensyärd kommcnderi 11 , .
'">·
~om sekond på den då under utrustning varande pansm·h ~llen
Thul e, byggd vid Finnboda varv i Stockholm. Med slor tillfredsställelse emottog han denna befattning, innehärande en
ständig omtanke vid fartygels iordningställande, provturer och
i december samma år gjordes första expeditionen. Ä ven under
pansarhitens sommarexpediLioncr 189-! och 1895 kY.arslocl
Ehrensvärd som fartygets sekond, och det är ej för m yd~r l
sagt, att de1ma på sin tid i vår flo l ta ej brukliga konlin uiLC'l i
lzommenderingarn:ct väsentligen bidrog till slw.p.ancl et av en go d
inre tjänst på våra pansarbåtar.
Våren 1897 erhöll Ehrensvärd uppdrag att med kanonb ~tll'n
Svensksund föra ö,vcringenjör S. A. Andre, dennes l':::unra tcr ::\.
Strindberg och K. Fraenkel samt deras hallongu lrustning 1i ll
den invid och nordväst om Spelsbergen belägna Dauskö1; tlcn
utvalda ulgångspm1klen för en planerad nordpolsLi.rd. Ballongen var tillverkad i Paris, hade givi ls namnet »Örnen» or h
&kulle kunna styras med hjälp av släplinor. . K.anonbftlcn
Sve!1'sksund avgick i milten av maj från Karlskrona Lill Göteborg, där polarexpeditionens effekter inlastades p~t kanonh <"tlen
och ångaren Virgo. P å det förra fartyget cmb~,rkcrade cxpcditim1ens nyss nämnda medle1nmar jämte en eventuell crsiillarc,
löj lnant Svedenbor g, samt n ågra ingenjörer och arbelsfönni'm.
Dc båda fartygen ankomn1Jo den 30 maj till Danskön , dii r
ett ballonghus uppförts föregående iir. Huset var em ellertid
mycket skadat och m ås te repm~cras. Ehuru EhrcnsvLird Iran
början hyste starka tvivel rörande möjlighe ten av alt effektivt
styra ballongen med hjälp av s1äpl.i nor - den grundläggande
principen för hela företaget - ställde han givetvis beredvillig t
sig själv och kanonMtens besäUning till Andres förfogan ek
Närmast under ledning av löjtnanterna Norselius och Cclsin;;
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i landförd ~s all c:~peditionens ma teriel över den sy.å rframli:omliga packisen lill det reparerade ballonghuset, Yarefter b:al1ongcn.
fyll de5.
Allt nr klart för uppstigning den l jul•i, men till följd av
os tad ig yi:idcrlek kunde avfärden ej sJ,e förrän den 11 juli, d ~t
en frisk sydlig vind blåste. Strax oflcr uppstigningen skruvade
emeller tid n~\gra av släplinorna ut sig och gingo förlorade.
Lätlad fr~nt deras tyngd steg ballongen nu högt upp och försvann hastigt i nordlig riktning. Den sista tillrättakomna drivposten fr ån Andre var dagtedmad den 13 juli· och inn ehöll
bud sk apet ,, allt väh. Därefter insveptes, såsom vi vela, e?'pcdilionens öde i fullständigt mörker, Lill dess i augusL i 1930 deL
sista lägret för Andre och hans män anträffades på Yitön, h elt
nära och nordost •Om Spetsbergen.
Scdan Ehrensvärd varit fartygschef ~n· 1901 på chofsfarlygcL
Dro lt och 1903 på pansarbMen Niorcl, avslutades fö,r honom den
peri od, varunder han fört diPekt bdäl på olil~a slag av v[n·
örlogsfiollas fartyg . SomnJaPen 1907 var han flaggkaplen hos
kon leramiral Carl Olsen, vm:s befälstecken blåste från det1 d[l
helt nya pansarbåten Oscar II. Under denna expedition deltog
fl aggskeppet, åtföljt av pansarbålen Thor, i den stona Hollparaden på Spilhead, Yarvid amiral Olsen emottog besök av
engelske konungen.
Sommaren 1912 hissade Ehrensvärd sin kon teramiralsHagga
på pans arb ~1 ten Oden såsom ,e skaderchef för kusteskadern och
sen are högste beHilhavar"e över kustflottan. Under sommarens
lopp öwrflytladc han sitt befälstecken till pansarbålen Aran·
för besök med några av lmstflolt.ans fartyg i Danzig.
Under förra världskriget var Ehrensvärd åren 1914- 15,
eskaderchef för Stro ckholmseskadcm, senare benämnd övningseskadern. Dess huvudstyrka bes lod av pansarbålarna Göt et
(fl aggshpp) , Thule och Svea och var i början förlagd till
Stockholms norra skärgård, sedermera till Karlskmna. Under
senare delen av kriget var Ehrensvärd högste befälhavare örver
kustflottan och hade därvid, åren 1916- 17, sill befälsteCiken
hissat på Oscar II. Sistnfumnda år ö,v crfly tladc han sin helt nya
viceamiralsflagga på det då färdigsttillda pansarskeppet Sve rig e.
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I börja n av följande år blev han slällo !nför uppgift 'T a v
mycket grannlaga och lzri:isande art. Representanter för .-\lands
befolkning hade näimligen till SYeriges r egering gjort fra lll::;tällning om skydd under dc oroligheter, som blivit en föl jd m·
1yska rikei<> sönderfallande och det röda uppro01·et i Fi nLll1d.
Med anledning härav sändes i mitlen av februari 1918 tn· ny
pansarbåten Thor eskorLerade :"mgare till Eckerö vid Aland för
.att avhämta flyktand e öbor. Vid denna tid befarades iiYc:r
.<,amma nslötning::n- mellan p{t Abnd kmrlänmade ryska tru ppe r
och en dit avsänd finländsk skyddskår. Vår r egering beordra de
d ärfö.r amiral Ehrensvärd alt m ed sin pansarfartygsdi\' ision
~1.\·gå Lill Åland.
Väl anländ dit, lyckades Ehrensvärd aYslyra alla holande
sa mmanstötningar. Vid följ ande evakuering från Abn d a y
s~tvä l vita som röda trupper utfö;rdes erforderlig kontroll och
bevakning av en under den svenske högste befälhavaren sliilld
svensk truppstyrka p[t omkring 500 man. I hörjan av mars
inlöpte emellertid en tysk sjöslyrlza under konteramira l Meurrr
till Eckcrö, och Ehrensvärd erhöll order att träffa sådan öw rbefälhavaren, att in <1a för w ekc nskonnnelsc n-red den tvske
.
iingar uppstode. Ålandsöa rnas evakuering fortsall es och a,·_
slutades också i god ordning. För dem som tagit nä rm are del
a v denna Akmdsexpedi lion, slår det klart, att a.mirål Ehrcnsviird
Y id upprcpo.de tillfällen Jude betydande ·svårigheter att bekä mpa..
~

Fr:'i n Y:l.ren 1918 till nyltrct 1919 hade amiralen sitt bcfiils1coten blåsande fdn pansa rbåten Ära11, och Lill följd av den
~kärpta krigföringen i Kaliega lt förlades kustfloHans huyud ~' lridskrr.tft er till Öresund och nilce ts västkust i övrigt. Va.p cn.. lillc s l~md mellan de krigförand e makterna ingicks emellertid
den 11 november 1918, och med utgången av samma år u pphörde y:J.r flottas mobiliseringstillstånd.
Ehrcnsv~i.rds officerstjiinstgö~·ing i lancl började m ed den
. : edvanliga befälskursen vid exercisskolan i Karlskron a, efte r
n ~tgot ~tr ~1lföljd av den till örlogsvarvet d ärstädes f6rlagda min ~kolan. Med avbro tt för dc m ånga sjökommenderingar, varom
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nämnls i det för egäendc, gjorde han 1887- 89 ljänst p ~t 1\:~b
J;.rona ödogsvarY, 1890--93 som informationsofficer i underbcf~i.lsSik·obn och 189-!- 97 smn äldste officer vid ekip agedep.ar tc111entet, »underekipagemästare>>, på Karlskrona ödogsvan·. Sislnämnda tj ~ins,t s.J;.änkte Ehrensvärd den allra slörsta tillfred-s~täll el se. Han h a de sin tjänsteboslad i det imid elen gam la
slutningsmuren liggande, m ed en rolig h1ädgl1rd förs edda lilla
,,underC!ki pagemästarchoshillel >>, och ha ns arbete, som börjad ~.:
paraddags om n1.orgnarna, hade just den praktisk a Hi ggnin g,
ym·m ed han tril•des så inn erligt väl.
Närn1a<:-t före och efter denna ay honom så högt slzalla cl c
tj änstgöring var han dels chef för malroskompani, del s iilds l!'
instruklionsoffice,_· Yid exercissko l.a. Ar 1899 blev han förfl y tl ad
till SlocU1olm s station, där han tilllrLidde befallningen som
adjutant hos stationshefälh ayarcn. Därefter var h an under åren
1901- 06 chef för Sjöförsyarsdepartementels kommandoexpedi tion. Hans m·anli-gt goda minne, omfallande personalkännedom
och s lr~i.Yan aH alltid föreslå r ii.lt ma n plt 1~ält plats gjorde
honom väl skiclzad alt upprätthålla denna vikliga befattning.
Hösten 1906 blev Ehrensv.ärd förflyttad till Karlshona station som ya nschef därstädes. :Med Slitl h em inrett i det tri v samma varYschefsboställel och en tjänstgöring, sammanknuten
med minnen fr ån gången tid, fön·äntade sig Ehrensvärd h elt
säl\!ert flera års intressefyllt m·bete p ft denna post. ~fen redan i
novemJJcr n ~i.stfölj ande [tr blev han av d{tYarande statsministem .
amiral Lindman, ÖYertalad att em oUaga ämbetet som s Lals6d
och chef för SjöförsYarsdepartmncntet. Han fattade dock silt
beslut under slor twikan, medveten om sin utpräglade olust för
det parlamentariska Jiy.et. I riksdagen rönte han ocks{t m [mga
motgångar, men säkert är, att han s g.oda omdöme ofta l.;:om till
~in liätl inom minisEiren.
Sedan dc gemensan'hlna voteringarna Yid 1910 ~IJ.'S riksdag
gått honmn emot, lämnade h an våren samma år med lättnad i
sinnet sin statsrådstaburett för tillträ de följande höst aY h e-·
fattningen som stationsb efälhavare i StoclJ1olm. P tt denna post
kvarstod han till sommaren 1916, dt1 ha n förordnades till in -
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spddör av floll a11s öYninga r t ill sjöss, Yid tillfället en forme n
syssla, kan man siiga, ty EhrensYii.rd Yar samtidi gt högs te hrfiilhaYare över kus lflollan . Hös len 1919 utnämndes h an till
b cblhavandc amiral och s k<tlion sb cHiJhavare i Karlskr ona och
upprii.Llhöll denna b efa llnin g lill hö s len 1923, då h an Ei mnacle
a ktiv tj änst.
Amiral Ehrensv ~ird var cndasl n ~t gm månader yngr e ~in Y<t r
vördua dsv,fu·de gamle l'on ung. Hedan tidigt knöls Yi'ln skaps handcn dem emellan, och med ingtm gen av :"l r HY21 u ln i"tm'Hlcs
E hren s \ ~ircl till förs le a djulant hos Konungen och ch ef Iö r Konungen s sL9.b. Av dc La lrikt ut m ärkelser, som kom m i L h onom
Lill del, m å nämnas, att h an r edan 1928 Yar riddar e och klllll m eudör av Serafimer-orden. Hcdan 1892 blev han ledamol och
1908 hedersledamot av K. örlogsmannasällskapct. I K Krigsveten kapsakademien inv ald es h an som lodamot av andra kl as sen 1905 och tvi ur senare som ledarnot av första ]d assen.
Under fl era [n· var han ordförande inom f ullrn ~1kLi gc i floll ~ms
pensionskassa.
Efler erhållet ank ed fl y LLade E hren svärd Lill SLod:h(Jlm
men Yi<; tadcs oft a under somrarn a på det honom s:\ ],ära T oslc rup. Hösten 19-+3 börja de de m ~m ga ~u-en all yäga Lungl p~t
han s ax lar, Yid ~trs skiflet Yar h an s-ängliggande, och den 11)
febr uari 194-1: utslocknade hans livsEtrga. Den gamle ami ral em.
~: l o ft erhöll sin sista Yiloplat s i familj egraycn p ~t Toslcru ps
lzyrkog[trd.
Förfa LLaren av denna rninncsruna Yar s[tYäl s•ommaren 1H1 2
som Lv {t ttr senare under det förs La v~irlclskrigsåret fla ggadju lall l
h os amira l E hrcnSYiird och und er {tren 1916 - 17 farly gschcf pa
h ans fl aggsk epp, pansarbMen Oscar II . Det blev mi g sftlu nda
m edg ivet a lt lära väl b-inna amiralen s ~tsom m ~inni sl.::a orh
sj öoffic er.
Del k an sLigas a lt EhrcnsYärd Lill sin låggnin g yar gan ska
Lillhakac1ragen, men han följde doc.k rned uppm ärk samhet allt
som sk edde omkring honom och skilde därvid det väsenll iga
fr{m det oväsentliga. När han själv hade alt b esluta, gjorde
h an del m ed snabbhet och osYikl•ig t golt omdöm e. Ha n tvekade
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ej .alt i vikliga frågor göra sin åsikl börd o~h s in Y~lj~ gäll ande.
Vnder den lugna ytan Etg förbor,g ad en smnels llvl1gh e t, som
plö,tsli gt kunde Laga ut sin rä lt i form .av sprudbnd e godiyn lhe l
eller n~tgra lz orlhuggna, skarpa ord.
lnom lz a m mJJ-:rc lsen var han l'änd som en go d sjöman, s{tväl omb or d i segelskeppen som på se nare Lide;·s s lrid sfa rlyg,;
J;.ommnn do brygga. H an ii.gdc den O\iirderl iga g{tvan alt kunna
]ila på sin a underlydand e, v.iH.;:cL medförde .alt dessa gjorde si ll
]Jäsla. Yllcrs t n dn om uppr::i.Llh ~tllandet av sjiilofficersk:'n cns
~ociala a nsee nde och höga yrkcss tandard, fasH1öll han orubbli gt
vid princi p en, alt endas t verkli gt du gande offic erare finge befordr as till r cgem cnlsofficer sgraderna. Han anmälde si lt livlig:.t
missnöj e, när ef lcrgifler gjordes i denna självidara grundregel.
'fill sis l - han Yar en god människa, och han vann aktning
<•ch tiJJ cr ivcnhet från ::tl!a som lärd e a lt ntirmare k änna honom.
, Gre~·c Carl Au gust 1/hrcnsvärd var sedan 1883 i clt n1yckcL
lyckli g t i1klcnskap förenad med friheni nnan Lovisa Ulrika
(Ull a) T h olt, jämnårig m ed maken och avli den 1935. I äl,ten~J~n.pct föddes tre sön er, nämligen Gösla, numera den grevliga
i't ltcn s huvudman , konleramiral och Chef för Syd.J..;,uslens m.arindi slrikt, Augustin, k an slirå d och Carl Au gust, generalmajm
och ch2f för Försvarsstaben.

Henry Fredrik Lindberg.*)

F. el. viceamiralen H enry Fredrik Lindber g avled i S lock h olm den 22 juni 19-!4. H an var född i samma stad den 2:1
okL0h er 1860. Föräldrar Yoro ingen jören och skeppshyggaren
William Lindberg och hans hustru Emclic, född Thavenius.
* ) i\I inn cs lccknin gc n förfettlad av lccletmotcn Fredholm.
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Fadern Yar ägare till del p~t 1680- talet anlagda Stockh ol m.
stads stora skeppsvarv, bättre känt under namnet Södra varve t
eller Lindbergs varv, och bedrev där en betydande industri- eh
skeppsbyggnadsverl,sanJJhet. Han ägde i eminent grad de eg.:: 11 _
sl'-<'lper, som utmänka en framstående industriledare och affiir sman. Dessa anlag gingo delvis i m·v till sonen och utvecklades
icke blott genom fortsatt kontakt med varvsrörclsen, så htnge
denna stannade i familjens händer, utan jämväl genom de
förbindelser med ledande f.i nans- och affärsn11än, som fadern
redan på sin tid knutit eller som L. senare ingick och städse
vidmakthöll. Han blev härigenom i tillfälle a ll förvärva värdcfulla kunskaper och erfarenheter på områden, som i allmänhet
icke äro tillgängliga för den vid sitt y1:ke hårt bundne sjö o{lliceren. Detta har säkerligen bidragit till att L. så S·m :åningom
kom aH anförtPos företrädesvis adJT1inistmtiva uppgifter, oakt::tt
han helst velat fortsätta sin rent sjömilitära bana.
Efter genomgången sjökrigsskola utnämndes L. till und< r lö•j tnant den 25 september 1880 och befordrades - efter n ågo t
{trs tjänstledighet för inrikes och utrikes resor - till löj tnan l
1884. Uneler åren 1885-1886 genomgiok han speciell minlmrs
och senare specialkurs vid tekniska högskolan för anställning
vid Hottans fasta minförsvar, som han därefter tillhörde L o. m .
1894. Kaptensbefordran ägde rum 1890. Under år·en 1892-1803
bedrev L. utrikesstudier i minväsendeL Från 1895 till 1904 Lillhö•rdc han marinstaben och tjånstgjor.de där företrädesvis vid
mobiliserings- och sta tistiska detalj-en. Till kommendörk.aptcn
av 2. gr. befordrades han 1901.
Under rysk-japanska kriget 1904- 1905 var L. marinattachc
vid Kungl. Maj :ts besJ"iclming i Tokio. Denna komm.endering
bjöd på minnesrika upplevelser och för sjöförsvaret gagnande
erfarenheter, owktat besöken i stridszoner ooh örlogsbaser yoro
ganska sträng t ransonerade. De avgörande sjödrabbningarna
har L. tillsammans med dåvarande kaptenen och marinattachen
i Ryssland, O. Lybeck, skildrat i boken "Tre sjö•sLag>>, huvudsakligen basera.d på japanska och ryska rapporter.
Efter åt muzomsten från Japan tiUtr.ädde L. den l oktober
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1905 befattningen såsom chef för sjökrigsskolan och beimdJ·ades
något senare till lwmmendörkapten av l. gr. Frågan om sjökrigsskolans omorganisation stod då på dagordningen och resulterade år 1906 i tillsältandet av s·ä rskilda sakkunniga med
dåvarande kommendören Gustaf Dyrssen såsom ordförande. I
denna komn1.itte, som även gjmde studieresor till England och
Tyskland, var L. ledamot och hade i sin egenskap av skolans
chef en väsentlig del av al'betet och ansvaret på sin lott. De
sakkunnigas förslag, som antogs av riksdagen, gick i s.tort sett
ut p å alt antagningsåldern hö·j des och studentexamen på reallinj en sattes såsom villkor för inträde, varjämte utbildningstiden förkortades från sex till något över tre år. Härigenom
från gicks den gamla studieplanen med jämnlöpande miliLär och
humanistisk utbildning, hörj:mde på elt långt tidigare stadium.
Den organisation, som utformades av 1908 års sakkunniga, har
i sina principer visat sig bärkraftig, och sedermera vidtagna
omläggningar hava hållit sig inom den av dc sakkunniga uppdragna ramen.
Av L:s sjökommenderingar kom ett påfallande stort antal
på expeditioner till främmande farvatten. Av dessa skall här
endast n~i.mnas pansarkryssaren Fylgias jungfruresa år 1907
med L. som chef och bl. a. HKH Hertigen av Södermanland
såsom kommenderad officer. Färden gällde i första hand
Jamcstown, USA, där Sverige skulle representeras vid det stort
upplagda 300-årsjubileet av Englands fö,r.sta nybygge i NordAmerika. Såväl här som i New York bereddes Fylgia ett utom·-·
ordentligt mottagande, varvid L:s representativa egenskaper
kommo väl till sin rätt. Varmt fästad vid sjölivet ö~ver huvud
taget, visade han speciella talanger i fartygsmanövrering. något
som exempelvis kom till ullryok, när han s.omma1ren 1906 med
pansarbåten Dr.i stigheten under rykande storm bistod pansarbåten Äran, som rål(at i lägenall på Rifä<fjorden. Episoden
följ des med livligt intresse av landets högste krigsherre ombord på Drott liksom också från den samlade kustflottan och
en gästande engelsk kryssareskader.
Med 1908 års sjökrigsskoleavdelning upphörde L:s egentlig::t
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jöm.annagiirning. Vid [n·eLs slul ulnänmdes han till m arinövcrinlcndcnt, tillika chef för marinförvallningens intendenta vdelning, och hade därvid att laga a vsked såsom sjöoffic er
sarnt inträd a i floHans reserv.
S:'tsom chef för uLarinförvallningens inlcnden lavc!elni n ~
nedlade L. elt fru.klbärand~ arbe te särskilt under första viirlds J;:riget, d:t sjöförsvarels försörjningstjänst var förknippa d mect
h : tydande s-vårigheter. Under denna tid Lillkommo å lsbliirra
.
.
~
mteudenluranslalter av oltka slag, varibliand i försla rumrnet
må omu~imnas marinens centrala beldädnadsved:stad i 1\arlsJ.:.rona. Marinens kolgåniar utbyggdes och uppförandel av
brännoljecisterner p{thörjades. Direkba förbindelser öppnades
med kolproducen ter i olika länder mc:d undvik[tnde av m ellanhänderna och likaledes ordnades direl;ta skeppningar.
J\Iar ininlendenlurkårens intresse sökte L. i egenskap a y
kårchef mod all maki tillgodose, men hade p å grund av vi driga
omständ igheter svårt alt göra sina krav gällande inom r1mlig
tid. En betydande omläggning av kårr ens löner kunde dock
omsider genomdrivas, Yarigenom lika efterlängtade som nöclviindiga förbättringar komnw till sl ~md. N~lg,ot senare hlcY
oekså JG\rcns numerär icke oväsenlligt ökad.
Under 1913- 1918 var L. ledamot av kommilten rö rande
-o rgan isationen av flolians varv. Härifrån må namnas, att han
tillsamm:ms med marindirektör Pauli hävdade den up pfat tningen, all cheferna för ingenjördepartementen borde ifråga om
fartygshyggen s~t väl tclmisk t som ckoncmiskt tillmätas smm11:1
l1cf.ogenheter, som eljest tilllwm.'11.a
.
yarvschef, all tså i viss m[m
en förelöpare till den numera i enli ghet med 19-!2 års försY~rs -
JJes]ut planerade nya varvsorganisalionen.
Under år 1915- 1922 var L. ledamot av krigsm.atericlkmnmissionen.
Den 17 oktober 1919 förordnades han all, under ordinarie
hefa llnin gshav.aJ·ens frånvaro i annat uppdrag, utöYa chefs ·
sk:1.pet för nLarinfönallningen och b efordrades sam lidigl Ji ll
konomendör i flottans reserv färr all hösten därp ~t bliva ordi n::n- ic
<~:hef och konleramiral i reserven. Ar 1923 följde utnämnin g till

];on teramiral vid fioll an och var L. därmed å terbö-r dad Lm sjöofficerskårens slam, wm h[tn ursprungli-gen tillhört.
Som b ekant tillträdde L. sin nya-post i en för landels för ~yarsvisende, enlmnnerligen sjöförsvaret, synnerligen brydsam
:tid. Sålunda föreslog regeringen vid framläggandet av 1919
och 1920 års sta tsverksproposi li,oner oerhörda nedskärningar i
m arinförvaltningens ~mslagsäskanden med pårföljd, att den under kri gsr~u-en h årt slitna flyk'Lnde matericlen icke kunde på
Jlöjaktigt s,ä lt underhålla-s. En del nybyggnader enligt 1914 års
program pågingo visserligen och kunde avslutJas i vederbörlig
{>rdning tack vare tidigare beviljade anslag, men ytterligare
m edel t ill fullföljande av sagda program eller till crsrällnings ..
]Jyggnader i övrigt kunde 1Pots marinförvallningens allvarliga
för e~tällning.ar icJ, e utverkas. Först under den Tryggerska reg-eringen inträffrade en mindre om ock tillfällig ljusning, i det
a lt 19<24 ~trs ri,k sdag beviljade medel till påhö,r jande av två
j agare, två ubå tar och två motortorpedbåtar, varav de håda
jagarna Yoro yäscn lligt större, hafligare och bättre beslyckade
än dc, som tidigare tillförts flotla n. Till-komsten och utforman-det av denea förbättrade jaga,r lyp (Ehrensköld) l'an i hög grad
tillsb·ivas L: s personliga insats. I övrigt fick marinförvaltJlingen begr änsa sig till all h ålla l :a linj ens fartyg i stridsdugligt s!\.ick under det att res len av den flytande materielen
lmnde h es lås endast ett synnerligen nödtorftigt underhåll. Det
li gger i öppen dag, att L:s uppg·ift under sådana omständigheter
blev likt vansklig som komplicerad, men han genomförde den
p å e l-t sätt, som rönte a:llmänt och oförbehållsamt erkännande.
Under sitt sista år i marinförvaltningen och därefter till ut:gån gcn av år 1926 var han tillika sakrlnmnig rö•r ande flottans
-ersä LLningsbyggnad .
.
L . ägnade elt .alldeles särskilt intres-s e å t flygväsendet
Efter världskrigels slut inköptes under några är flygbåtar från
l talien, Tyskland och England, varigenom marinen fick sia
förs ia närmare korrtakt med flygvapnets mycket betydande utVeckling under krigsåren. Marinförvaltningen lyokades ärverlyga statsmakterna om nödvändigheten av förhältrad flygma T idskrift i Sjöväsendet.

42
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teri el och med hj ~'tlp ~Y öl,adc ~nsbg gjordes Y ~'tscnlli ga fra 1n,
steg p å detta område. L. intog här den st[mdpunklcn, .att för
flygyapnet kunde endast del bäsla vara goll nog. Han utm t[_
jade själv i slörsta möJliga utsträckning flygel vid s,in.a oft.\
n terkommande inspeklionsres·o r och aYslutade vid 65 :hs ~il d,,t
sitt värv i kronans tjänst med en f.ihd efter sill ogcl sin ne, i
del alt han sommaren 1925 i officielll uppdrag gjol'dc cu pa
elen tiden lika oförvägen som uppmärksammad flygfäl'd S Lm·kholm- London och åter med m arinens flygb:'tt nr -±4, för d ay
Hemfärden kunde inrcgi sll'lTas
d~tvarande kaptenen Flory.
såsom den första flygning England- Sverige uLan mellan lan dning som dittills företag its. Samma ~n· befordrades L. lill vice
amiral i fJoLLan och inträdde samtidigt i resenen, djr ha n
kvarstod till utgången av 1938.
I ödogsmannasällsJ,apcl inYaldes L. 1898 och i hi gsYcl l ll~l<aps,ak3Jdemi en 1906.
D:l del gäller att l'arak leriscra L:s livsgärning med ki n:'.v n
till de principer, som voro v~1g l cdan dc för honom, kan del la II:J !i
betecknas såsom i viss m ån sv~n·ighelsbetotLa l , iol'e s~t alt fii rs Ll.
att det •icke fO.r honom fanns hållpulli:kler nch stadig m~d siil l
ning för hans arbete, men den J.::oncilLians och den Hi U hel a l~
san<arhcta med andra, som yoro för honom utnl~ir],a nde drag,
gjorde konturerna av hans program fö1g a skönjb'ara för utomslående. Vad som emeller tid omedelbart yäckle uppmärksam h et med samarbetet med L. y.ar den frigjordhe t ifdm 1aill slags
slentrian och byr3kratism, varmed han utövade lednin gen av
det arbete, som var honom anförtroLL Snabbhet och effekli Yilc l
crinrro för honom lånat
o före all formell oantastlighel ifn1 ga Olll
orbetcts utförande. över huvud taget Yar det amn~irkning s\iit t
.att hos en förvallningsman, som få ll sin u tbildning som mil iliir,
finna s {l litet a\' hund enh el j former. Ulan alt g ~l till s[ ~)i! JIS
mot gällande arbetssy'ilem inom SYens.k st.alsfönallning, lyc kades han ntt smidigt och ulan allt för mycket onödiga och
djupsinniga utredningar leda förekommande fd1gor till ell go tt
resultat.
l.:s militära bima hörde ji.i icke till dc mera vanliga. S :h~ll
~

~
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)la ns ntn ~inming till marinöY erinlend enL som senare hans förordnande Lill chef för marinfönailningen },om för m[mga läm-Iigen öwrraskande och gay d~irföl' anl ed ning till Yissa utläggningar man och man emellan. Bl. a. har ifrågasatts, hm·uyi da
hans supponerade p olitiska inskdlning sk ulle Yid deL försl nämndr.. LillLillcl ha Ycrkal i för honom ogynnsam riktning genom a YlJlylandet av sjöofficerskm·iåren - och Yid det sistnämnda till hans fayör. Del hör d~irför fr.amhClllas, alt L.
hj ärLligl ayskycldc all politik och omsorgsfu til undYek alt ],om -ma i nf:innarc konLD.kl m ed vare sig del ena eller andra lägret.
Han utr anllors till sin li.i gg nin g konsenaliv om än i viss::.
slyeken betydligt mera Yidsynt och lo·l eranl iin den renodlad e
parLi g~ingarcn.

Utom Lj~instcn hade L. Mskilliga intress en, ;\L vill'a han
kun de iigna sig mera ostö,r t cfler inlrädot .i reserven.
I första rummel må här omnämnas hans m [mg{u·iga och
outtröttliga mhelc p ~t stärkandel av dc s;-cnsk-cngelska förhinclelsema, en uppgift som han Ynr väl iignad alt fyll a p;t
grund av siJ:Lc'l ulprii.glade sympatier för engelskt llY och engelsk
kultur, till dels upp.ammndc redan i h:unctomshemmet, di1r
medända engelska LänJ.::csiilt och seder gjorde sig gällande.
Han Yar under ttlsJ.::illiga år ordförande i Svcn:;J.::-cngclska föreningen i Slackholm smnl i donna e-genskap jäm\li:il Lru stcc
The Anglo-Swedish Lilterary Foundalion i London.
Viebre var han ordförande i Svcnsk-j:1p:mska sällsl<apct.
L:s intresse för flyg;-äsend ct \'at' ingalunda begr:i.nsat till
försmrsY:isendct ul,'ln slr~icUc sig vida dämlöYer och förd e
honom hl. a. till oniförandepostcn i Kungl. SYenska Acrolduhben, diir han gjorde en betydande insats.
Sport oc h idrott hade i honom en \'ann föresp•·{J],arc. Personligen å,g nadc han sig med föd.ö rlck t1t jakt, segling, lcnni ·;,
skr,idsko- och skid:\kning samt golf. Han innehade under ~\0
~1r en leda n de ställning inom golfsporlen sam t nedlade et l
energiskt och oegennyttigt m·hclc till dess främjande. Bl. :1.
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;wlade:s under denna tid golfbanorna på Råsunda, Lidin gö nch
Kevinge. L. yar ordförande i Slockholms Golfklubb åren l \J211938 och under n{lgot kmlare tid ::isen i SYenska Golfföil'Jmndr l.
Han har även yarit ordförande i Kronprinsens curlingkluhb.
Genom sina personliga förbindelser kom L., om ock i rl'lalivt begrt(nsad utslriickning, att engagera sig för industriell och
mer.k antil verksamhet samt har under [lrens lopp varit styrelse ..
lodamot eller revisor i ell flertal mera l"ända föreLag , bbnc1
vilka här endast skall nämnas Köpings Mek. Verkslads A.-D. ,
som särskilt intresserade honom m ed h~insyn till all f acl''I'll
Yarit en ay iniliatiYLo.garna till detta industriföretag.

L., som kvd '~ ogift, yistadcs p å grund av sin Yerksamhr l
och sina många s~;.iflande intressen i hög grad på rörli g ro t
samt begagnade varje tillfälle till resor. Han kom härigc1vnn
att förskaffa sig en mycket stor bekantskaps- och UITLgiingeskrels över snart sagt hela landet liksom också utanför dess
gi;änser;, men till syvende och sic1st hade han dock sina r ötter
i Stockholm saml knöt också där de flesta av sina många för
livet hesl~tende vänskapsband.
Höslen 1938 drabbades L. genom överansträngning av Iiirlamning i höger sida. l'rlen även om kroppen sålunda log
obotlig skada, bibehöll den gamle amiralen in i del sisla sin
andliga vigör och vitaltet, främst tack vare den aldrig sviktande
viljestyrka och sjillvdisciplin, som prägl~de denna i mer i.in ett
.avseende imponerande man.
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Karl Gustaf Theodor Borell.*)
\'id rel'isionssekrderarc Theodor Horelis bortg <'1u g elen l
februr.ri i år förlomde örlogsmanllasiillsl;.apet en hedersleJamot
med djup insikt om betydelsen för v ~trt land aY försY<:tret till
sjöss och notlans mi.in en god viin och trogen förkämpe.
F,ödd och uppvuxen i Borgholm fick Boreli tidigt tilliällc
Lill friska nappatag med Y ~1gor och vindar, som skärpte blicken
och omclömesfönnågan. Dirunder ulveckbdes vii.l ocl.os:\ det
sjömannens enkla, na turliga och trygga s~1ll samt det praktiska
h andlag med tingen som för honom var utm ii1I~ande. Hans
föräldrar, handlanden Fredrik Bor-ell med maka, född Rolander,
blevo säkerligen öveiTasl;.ade av alt den ,s jöbi lne sonen med
intress e ägnade sig även åt studierna. Efter studentexamen i
Kalmar forLsaHes dessa vid universitetet i Upps~=lla, där de rav-slu ta des med hovrättsexm11en 1803 vid 2-1 {lrs :1lder. Vi d den
föl jande juridiska verksamheten var han huYudsakligen knuten
till Svea hovrätt, där han hlev assessor 1907. HmTättsråd 1910,
u tnämnd es han till r~visionssckrelerare 1911 och slutligen 191&
till hämdshönling i Slackholms läns västra domsaga, en av
rikets äldsL-.1. domstolar med anor sedan hedenhös. Vnder 23 år
utö·vad e han här med lugn kraft si t t domarekalL
Borelis praktiska förmt1ga, vederhäftighet och ekonom.isJm
först~m<l gjorde h onom snart uppmi.1 rl,sammad i det kommunaLa
arbetet, ooh han blev under de 32 år han ägnade sig dä,r åt en
högt sk:altad pamp och kommunalman i Nacka och Slorängen,
där han sedan lång tid tillhal'a hade sill hem. I SLockholm"
läns landsting i1waldes han 1910 och fö·r blev där i 28 år, varav
som ordförande ~\ren 1927- 30.
Att Boreli från landstinget skulle gä Yidare till riksdagen
Var helt naturligt. 1916 inYaldes han i första ka1m11aren, där
han representerade högern i nära 23 år. Under denna tid tillhörde han bl. a. stats- och lagulskotlen, där hans juridiska
* ) !\Iinn cstcckningen förfaltacl av l1 cclcrsleclamoten EJ;strancl.
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{_Tfarcnhel, logisl'a skirpa och formella skicklighet l'om mo Yiil
till sin rö.ll. Av ],amralcrna i riksdagen ansågs han Y~Ha en
man som gmnclligl lriingde in i fr [tgorna, och dä han up plri'tu d0
i ulskollcn eller kammartn, visslc man, alt har:s anförande
s Lullc Yara väl ÖYcrliinkt och imncl omsorgsJu!Jt gcnumarlwta L.
Hans p olilisk1 arhclt' har alltid den ans\'arsfulla dm1wr e n~
Jlriigcl. Ni"ir amiral Lindman för s in :mdra minislär 1T28- ;Ju
sft;:; si~ om dler en ],ommunikali :.mnlinisler, som YcrUige:n sall
<sig in i dc hrännandc bil- ·o ch Yiig[r;\gorna, föll han s val pa
J\m·cll. Denne lycLadcs •Ocks:\ p ~t cll skickligt .o ch förljän slful ll
I slalsulskollc l
~ii.lt komma Lill r~ilL1, med trafi]q)rohlcmen.
hade Boreli kommil i n~i.ra kontakt med försvarsfr tJgr,m a oc h
])lev dii.dör n lscdcl till medlem aY 1930 års för:syarskrnmni ~silln,
cbr han till s.mnman.s med riksdag~ .mann en ~ragnu s son i Skönlc
representerade högerpartiet. Då Per Alb in Hansson lilllriiddc
som stalsminisler 19a2, blev Borell kommissionens ordfö.randc.
Hans sisla slörre uppdr~g som riksdagsman var 01~dfö.nm dc-·
sl,apet i Karolinsl;.a sjukhusels byggnadskonunilte.
Yid sidan av domar~imbctel och del kr~i.Yande arbelcl som
l;. omnnu'la l- och riksd.ag:,;ma.n ·~ign.adc sig Boreli även [tl en
gansl' a m ~m gsid i g vcr<ksamhet som affii.rsjmist. Han Mn jiil i
bank- och finanskre tsar stort anseend e för sin riilln\digh el och
.·kicklighel.

i rikselagen som i för syarskom mission cn. Han an, ~t g~ diirfö·r , och det med rälla, som en yar.m flollv.än, men han yru·
också en ÖYcrlyg.ad förkämpe för hela förs\·aret, en sak som på
sina h åll ofta fö'l'l)is[Jgs. I lör~v.a.rsl,ommissionen med dc många
s tridi ga viljom~ både lJl and riksdagsmännen och mil i Lärerna
h ade han som ordförande ingen läll upprgifl. Alt H1 f1a m ell
enhclli gl fö.rsl ag fdm l.cmmnissiouen Ya.r helL uleslulet. Alt få
den i övrigt myoket landbetonade kmnmi~sionen alt försl~t möjlighelerna för och viirdet av cll fö·r svar till sjärss ;-ar ocks ~l en
sdrlösl uppgifl. Härför fordrades ännu clt Y~trldskrig , där
fJollans belyde1sc som en del av vår försmt·smakt Yid vaklhi'tllni ngen om vf1r sjäh'bcs lämnin gsrält ~myo kunde prakliskt påvisas. Borell var inte heller nöjd med den andel som lill crkänls
Ho·llan i hörgerled!Jmöternas reservation rm en tröstade sig med
a lt kolllm issioncns slutli ga bcl~inkande blev så spli ttrat alt det
inte skull e kunna E någon avgörande betydelse för framliden .
s~tv~i.l

So1n eU u l l ryck för örlogsmanna:sällsJzapels uppsl,altning
av BorcJ.ls slora intresse fö·r Hollan lik som ocks[t av hans insa Lser för a lt sLärJ,a y{u·t försvar och särskilt försvaret Lill sjös,;
kallades han 1936 till hedersledamot av sällskapet, en uln'1iirl<clsc, som han sa lte stort värde på.

F6ruLom .a rbe lcl hade Borell egentligen bara elt slorl intresse, alt vislas till sjö-ss i segelbåt eller molorhM. Han Lyrk lc
också om alt medfölja n {tgon kusWngare, och han vm efter
m ånga fii.rclE'r liing<> lmslcrna völ oricu lerad om kusLfarY.a ll ncns
k1raklär fr:"tn Öregrund lill Slrömslad. Han herälladc giirna
om sina upplcYelscr Lill sjöss och njöt i fulla dag av tillvaron,
cEt han fick trampa clt diick, m·en rn es L då han hade en rorkull
eller rall i handen. Han var en god sjöman, försiJzti g, men
1:\dsnar och snabb till handling, n.jr s~"t krävdes.

Sedan Bore1l \"i.cJ. 70 åPs [llder dragit s ig LillbaJm fdn största
d elen av sin Yerks~mhet p i't olika områden och därmed även
frånk1nts s.itt kanske vikti gas te livselexir, det myckna arbetet.
tyc.klc han nog a ll tillvaron icke Yar densamma som fö-rr. Till
Öland och silt kära Borgh;)lm sökle han sig dock pl1 somrarna
fö.r aU få sill dagliga dopp med solbad i badhuset oc.h Ht ti:llfä ll c herälta om flydda t iders borgholmsbor och ölänningar.
Bans hälsa blev emellertid allLmcr vacklande, och tidigare än
väntat var tiden kommen för den sisLa seglalscn ut ö-ver vidare
och mera l:>kända Y allen ö n de hEmande ha v, Y ars v~tgor s.I:l
mot dc svenska skären.

Genom sin kännedom ·0111 sjön rOCh Yåra kuslfan·atten hade
lwn f:Ht en klar uppfallning om floHans betydelse som en del
av v:lrl försvar, en uppfallning som han ock gav utlryd-: [tl

Sent skola alla som hade förmånen Ht räkna sig tiH ham
Vänner gloömma y,f umen »Teddes >> Yänliga och tnofasla personli ghet, hans blid::t och goda humor, hans okonstlade och yarm~<
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sympa ti , som s trönunade dem tillmötes. Ha n har lämn at d te.sig et t stort tomrum, men ur della skall han s minne lysa
liksom s tj ärnan, som i rymden slocknad,
fdn jorden syns i m~mg.a ~u· ö.nnu.

Theodvr Boreli sörjes närmast av m.aka, född H.ingqyi-;l. LY;\
s•ö ner, adv:okat Eric Boreli och kaptenen vid flotbn Nils Borelt,
en dotter, fru Karin Unander-Scharin, gift med direkt ör >; ils.
Unander-S charin sam t lx trnbarn.

Georg Ahlrot.*)

Förre verks tällande direktören Yid Kockums ::.Iek an iskt
Verksta'ds .-\.-B., Georg Ahl11ot ayled den 17 januari 19-J..t, och
med honom har en av de män, som gj·o rt en bes l~tende ins;l! :,
vid skapande av den moderna swnska varvsindustrien g[tl' ur
tiden.
Ahlrot föddes i Kalmar den 10 ok tober 1863. Efter a ll tr
1889 hava avlagt examen vid Cha:lmers tekniska institut i Gilleborg innehade Ahlrot olika anställningar vid varv och m as], inverksläder i Tyskland. Efter sin MerJwmst till Sverige år 1')\l9
arbetade Ahlrot till en början som. konstruktör vid flottan s ' tr V
i Karlskrona samt därefter som överingenjör vid Bergs11n ds
Mek. Verkslads A.-B. i Stockholm.
Ahlrot var en man begåvad med utomordentlig energi oc h
organisationsförmåga. Dessa egenskaper jämte h ans i ut] apdc t
förvärvade erfarenhet voro de förutsättningar, som gjorde, [l lt
*) :\linn cs teckningen förfallacl av ledamolen Qvislgaarcl .
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)lan m ed sådan Iramg ~mg ~~r 190± ].;uncle slii.lla sig som ÖYer·ingen jör och verks tällande direktör för Koc.k ums !viekanislm
Vcrlcs lads A.-B. i :\blmö. Dessa bcfa ltni ngm gi'ty.o h onom etl
rikt arbetsHiJt. Bland annat smmmmfördes under hans ledning
till ett år 1909 fö!l.·vänat on1r ~1dc Yid hamnen bobgels Yerks läder
och anlöggningar lill en enhet, Yilken planrrade<> och uppfördes
med sådan skicklighet och förutseende, all del giYils möjligheter all m ed vissa ändringar och modemiseringar alltFimt
behålla dessa YarYs- och verksladsanläggningar som ell industriföre tag av a llra högsta klass.
Ahlr·ol lämnade ingen 1nöda ospard n ii. r det gi1llde a t l till
Koclmms Mekanis,l.;a Verkstad fönäna J.; under och bes tällnin gar, och genom besök vid syenska och ut.li.i.ndsk.a industriföretag skaffade han sig en Iorllöpande konlal.:t med den tekn.iSJka ulyecklingen inom sill Yerksamh e l sonu~t dc. Genom sin_
vid synthet och framslående tekni ska be.g[tvning frä:m jade Ahlrot
sitt företags verksamhet, och h an har i hög grad biclrag1it till
alt föra fmm Kockmus Mokanisl;:.a Yerl.; sLacl till den position
bolaget nu intager.
Under Ahlrots chefstid bl ev Kockums :.\Ick.anis.k a Verkstad
S\'enska flott3ns speciaharv för underYallensbö tm, vilka dä!·
tillverkades i serier och v oro av mycket hög kval i tel. Bland
övriga större arbeten, so·i n under n yssnämnda tid utföiJ:des fö1·
örlogsflottan märkas flera jagare, varav en med det första i
Sverige byggda turbinmaskiner~et, pansarskeppet Gustaf Y,
jagarna Ehrensköld och Klas Horn.
Dessutom hyggeles på Yarvel ett stort an tal last- och passagerarfartyg. Vidare upplog varYet under denna tid tilh~rkning
av di eselmotorer för fartygsdrr1ft.
Ve1ikstadens övriga avdelningar ö'k ad e äYen tillYcrkningen
då under {trens lopp stora beställningar erhöl lo:; p~t ma.sldner,
j änw ~igsvagnar, broar, kranar o.. v.
Ahlrots stora arbets.fö,r måga och insikter i m ångahanda ting
anlitades mycket för allmänna värv. I ~Ialmö innehade han
sålu nda många lwn11munala förtroendeuppdrag. Inom Sveriges
Verkstadsförening har Ahlrol spelat en framträdande roll, bl. a .
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~aso m ledamo t a v öv ers tyr elsen och dess a rbetsut sko tt, varjiin1te
han under m [m ga å r fungerade som vi ce ordföra nde i Swrigcs
Yansin du s trifö.r ening, där h a n utförd e elt upp ska llat ~n·hctc.
.-\ r 1936 avgick Ahlro t ft·å n pos ten som verks tällande direk tör
Yid Kock ums :Mek ani ska Verks la ds A. -13. Som ordförandP i
b olage ls s tyr else, var till han u tse tts å r 1935, kvar stod ha11 till
<rr 19:39, d ~t h an drog s ig Lil_lbaka frän aktiv verk samh e L
Som n ärmast sörj ande eflerläm nar Ahko l två söner. riYilin gcn,i örcn di r ektör E ina r Ahlr·o t och direklörcn Yn g,·e Ahlro L,
] J ~l d a i S lockholm, samt barnb:un.
I del ta sällsl.:ap in m ldcs Ahlrot år 1926 som korres poiHlcra nd e le da mot och öw rfl~r lt a d es 1936 till h edersledamoL

Knut Rosensvärd.':')

D en 19 oktob er 19-!-1 avled i MoLa la I. kommcndörl.:aplenen
J\:. H . A . Rosens värd. Född i Karlskrona den 13 . ja nu ari lSG:l,
diir fa dern var k ommend örkaplen och varvschef, var de l n alu~
li g t a ll R. Yaldc sjöofficersba n an. E fter sjökrig sskole tiden med
·e xp edition er p å korve tlen Saga erhöll R. s in förs ta oHic ers fullma k t 1886, blev kmnm(~ndörkaplen av l. gr. 191:3 och inlr ~tdd e 1920 i reserven , vilken h an lämnade ~~ r 1930. I ö rlogs mannasällskape t inva ld es R. 1898.
Redan som ung offi cer ö.gnade sig R. åt lorpedvapn el, S'JI11
-skulle bliYa hans s tora intresse live t igenom. 189-! före log han
{ 'Il resa Lill Fiume för b es iktning av en levera ns torp e d~r, eller
s j älYg:tende mino·r som de p ft den tiden b en ämndes, et t u pp drag
som seda n Yid flera tilHälkn a nfö-rtroddes h on om .
* ) Minn rs lccknin gc n

Hi 1·fa ll::tcl av Sckrot cr ar cn .
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D en iah emsta lorpedli lh crk n in gen kan r iil.; na H. som en
Redan på cil ti d igt s ta d ium insi1g ha n nödyändi gh eten a y ett sjähsländigt to rpedYap en m ed s1ä rski ld ::tYdelnin g i marinföna iLni nge n och s~irskil d a dcpar lem enl p:i.
örl ogsutnen. Sin a ~l sik ler fr.a mför de han - hl. a. i ell fler la l
art ikl a r i T idskrif t i Sjöyäsende - hi1rYi d som a lllid ul an omsvep ~tY e n om dc brö lo m ot ti d igare u ppfa ttning. Han h ad e
tillfrechs t ~lll els cn a ll se d ~'is1a s ina s träva nden för\'erldigade
r edan [n · 1900, och ti o ~tr däreft er, n ä r lorpech·erks ladc.n :1r 1910
up prittlades vid örlogs , an et i Ka rlsh ona lJJey R. dess förs lc
ch eL
av sin a gr undare.

H ä runder liksom seda n un der fl era peri oder 5om ch ef för
torp cdd epa rlem en len vid vår a örlogsya n ·, i Ka rl skron a sam-.
manl agt 12 [n·, sam l i m arinfön altningcns torp edavdelning
nedla de R e ll s tort och intresse ra t a rbe te för a lt fri från l.: on servation fullk omna konslruklinoem a. H a n hade en synnerligen god m at er ielkä nnedom, varom iiven av honom ularbe La de
beskriYningar och för eskrifter b ä ra Yilln e. Som chef Yar h an
for·dra nd e, m Km gen gån g ha r sk m en å ndock Yähill ig och
m änskli g .
.\yen i sj älj ån s len ägnade R. s in m es ta tid åt torpedYa pn e l.
Som yn gr e o.fficer Ya r han fartygsch ef p <\ clt fl crlal torp edJJå l::tt·,
oc.h sen a re a rrförtrodd es han fl ottilj chefsska p samt torped sJ.:olor.
Efter m·skc,d s lagandet h a de R. förs l sin Yerksamh et i K arlskrona som YerhliUl ande direk tör i An gslupsbolage t. Ar 1 92~
tilllriidde ha n befallningen ~ om sluss insp ektör Yid Göta l.:o::1n al
och h osa lle sig i Mot ::tla. N~tr Ccnlr.:1la torp ed,-crlzs la den upp rätta des h år Yar det m ed s tor tillfredss tällelse som den g::tm1c
t orp edentus ias ten kunde återkny la h el.:a nlskapen nw d del h ::tH
ä.gr&'lt s ~t my d:en tid och s;t m ån g.a t ank ar. In i det si s ta tog
h an intresserat del a Y l elm ilzen s fr am C1Lskrida n :Je.
T ack Ya re sin yerksamhetslus l och si Lt a llm~i ; m a i nl res sc
lzom R. u nder [tren s lopp i l\Io tab a ll s l[t i förgrunde n JJtt :Hskilliga om rf1den i samh ~lll s liYe l. Alt h i1rYid h ::~ n s s jiim a nsegenskap er togas i :m spd 1k fra m g:'tr a Y a ll h ::tn Ya r ea ~am -
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manh:'dlandc kraft inom V~iUerns seglarförbund samt m CtPg:tr ict
ordförande i Molala segelklubb och Niotala simsii.llskap .
J
R levde i clt mycket lycldigl äktenskap, varom h ans sCt
harmonisk::t hem bar vittnc<;börd. Vann ·vänlighet och hjiirtlighet strömmade en tiH mötes där. Naturligtvis var delta i
hög grad hans makas förtjänst, men de båda passade s:1 siillsynt bra samman och förstodo Yarandra så Yäl, att man k:tncle
en alldeles sällspord trivsel hos dem.
_
~ärm as t sörjande är maka född ödman, sonen I \ar, ],!llll mendörkaplen vid floaan, dottern Marianne, gift med di sponen l
Ulander, åldrig sysler samt barnbarn.

Seth von Kotww.':')

D{l f. kommcndöd::aptenen Seth Yon Konow i januari dclla
:\r intr,ä dde i nittioårs:'uldern, till sinnet alltjän1.t livlig och ya ken, förcföU det, som om man ännu flera år skull-c E1 möla den
gamle vittbereste sjömannen, den fängslande berättaren med
sina ril::a minnen. Men åren togo nu hastigt ut sin rätt och den
26 maj 19~ ·i gick han bort efter blott n~\gra få dagars sjuhlom.
Seth von Konow, tillhörande en urgammal adlig iill fl{u1
:Vlark-Brandcnburg, som 1631 ÖYerflyt lade till svenskv ~lldet.
först till Ingennanlnnd och därefter till egentliga Sverige, diiL·
den 1772 natm1a~liserades som svensk ält, föddes vid Atvidabergs
bruk den 6 januaxi 1854. Föräldr~rna voro lantmätaren Carl
Johan Bernd von Konow och dennes maka Olivia Lovis1a E hira
Lindskog. Sin tidigare skolutbildning el1höH han i v ,ä sterdk,
och kanske fick han i denna gamla sjöfartsstad och i T justs
* ) i\Iinncstcckningen förfD.tLad o.v h cclersleclamtoen Lybeck .
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häritiga skärgårdar den hå.g, s,om skulle bliva hans för hela liwt,
sjömanshågen. Vid fjorlon års ålder intrådde han 1868 som
sjökadett i Kungl. Sjökrig~skolan, genomgick dess dåvarande
sex klasser och ~eglade under somrarna på kadeltkonelterna
af Chapman - det äldre fartyget med delta namn - ooh Norrköping, och utnämndes till underlöjtnant vid Kungl. floHan 1874.
Efter alt hava genomg~tlt allmän och speciell 1ninkurs
tj änstgjord e von Konow under 1870- och tidigare delen av 1880talet i m ånga alln1:änna officersbefattningar 0011hord mmt i land
på örlogsstation eller örlogsvarv, d~n·vid bl. a. [l mindepartemen t Han tillhörde den gamla tidens sjön11än, som i verklig
m ening s~cglade haven runt med dåtidens fregaller och koryeUcr
Dch som därefter tjänstgjorde på dc övcrg ~mgstyper, andra och
fö,r sta klass kanonbåtar, moniLorer o. s. , .., vilka länLade in
flottDn till dess modemare fartyg, på vilka von Ko111ow ocks~l
tjänstgjorl. Namnen på de fartyg , ~l vilka von Konow som
ung offic-er seglat eller fört befäl, leda minnen tillhaka sextio
till sjuttio {tr i tiden: de mindre kanonbåtarna Hogland, Ingegerd, MoLala, Aslög, de större Sl-cäggald, Skagul och Verdand e
- i en expedition 1882 till Spetshergen - lwrvetlcrna Eugenie
och Gefle, de gamla pansarbåtarna av monitortyp Björn och
J ohn Ericsson, minfartyget Han, de äldsta »minhåtarna >>, som
torpedh å larna karllades hos oss på 1880-talet o. s. v. von Konow
b efordr ades till löjtnant 1877 och till l<apten 1885.
Aret 1884 Yar betydelsefullt ,fä<r honom, då han nämligen i
likhet med flera andra ve tgiriga och kanske också ävenlyrslystna svenska sjöofficer.are inträdde i ulländsk önlogstjänst,
von Konow i den franska marinen. Där hade han förmånen -fö,r utom att få tjänstgöra å pansarfregatten Antir.al Duperre i en
>>evolulionscskader» i Medelhavet - att jämväl få deltaga i en
expedition till Tonkin 1884-85 under fransmiinncns krig i Kina
cles.s.a ~1r, som slutade med att Tonkin och Annam blevo franska
bolonier. Yon Konow, som reste ut nted transportfartyget Annal11ite och h em med transportfartyget Caravane, tjänstgjorde i
fjå rmn östern ~l kanonbåten Drac och pansartregallen Bayard.
Det är tydligt atl Yon KonO\V med sill ni olk'1gliga sinne van!!
ej bl ott förl~ovran inom örlogsy rke t utan också för livet be-
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slående intryd.;: a\ en för yar:a begrepp exotisk Y~irld i d. Ps
-s
prunkande pral:t och brokiga miljö, Yars i flera fall till talande
egenart han säkerligen betraktade med ungefär samma instälL
ning som hans samlida franska kollega Pierre Loli (Viaucl).
Efter ~1terkomst Lill hemlandet n·m6 :llcrgicl;: Yon Konow Lill
tjänstgöring ~l örlogsstation som informationsofficer Yid underhefälsskob. Ar li391 lJ echeY ha!1 s tudi er 1·id Slackholm s ohserYatorium, och innehade under följande tntionde - Yarunder
han befordrades 1896 t1ll kommendörkaplen av andra, och 18\)9
till kommendörkaplen av första graden -- befallningar sawm
kompanichef, hevi'tringsllefälha1·are i Slockholm, adjut ant hos
st:ationshefälhavaren, departementschef ~l S Lockholms Yan sam r,
[n·en 1905- 09, chef för underofficers-- och sjömansk ~1r erna j
Stockholm. Han hade under dessa ~n· Jarlfarande flera sj ökommenderingar bl. .a. som sekond ~l kanellen Balder under
dess Emgresa till Sydmnerika och Sydafrika 1894-95, chd [1
övningss,k eppet Najaden 1899, ~ pansarh{lten Tapperheten under de stora flollruslningama 1903. Han im·ctldes i Kungl.
örlogsmannasällskapet i'lr 1901.
Kommendörkaplen von Kono\Ys rikaste minnen, om vilLa
han gärna herältade - även i radio - , l:Jgo förankrade i segeltiden, d~1r han föninade cU ulmäd:t sjömanskap. H an s in tressen str~id:le sig emellertid Yida utöver yrkes:mannen s, oc h
under sina sjöresor, särsl<:.ilt de som förekommo under dc ln·
han tillbringade i Indokina och Fjän~m Ostcm. fick h an till fälle alt tillfredsställa sina etnografisrk a fo1skar- och smular intressen. SjiiJv mycket beläst, Yar han ganska verksam pil de t
litterära omr~tdet och utgay bland annat ~tr 1887 en fransk svensk sjömilit.Lir ordbok.
I sin milit-ära tjänst Yar han kunnig, hurtig och riil tfralH
samt omtyckt av sin personal. D:l han 1909 lömnade den ak tiva tjänsten, ingick han som sekreterare i SYenska T mis tförenringen, där han stannade till 1914, varp~t han intill Hl27
ögnade sig :H arkivrarbete i Stoctkholms stads tjänst. Han hiin gnv sig härefter åt sitt Yerkliga favoritarbete på äldre dagar,
släJ,tforskning. Trots all han under senare tn· led av n edsatt
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svnförm~1ga,

nära nog till blindhet, gladde han sig åt att träffa
1; 1 änniskor och satt gärna som ålderspresident i Tmvellers Club .
Han, den gamle Väslervikspojken, efterlämnar minnet a\"
en intelligent, livlig och verksam n1ännis,k a.
Selh von Konow ingick 1879 äktenskap med Gerda Tvlagnhilll
Mati1da Nennes, som avled Hl34, tio år före sin mal\.e. N~irmast
sör jande äro tre söner, förste haningenjören vid Statens järnvägar Björn von Konow, advokaten l)lf Yon Konow och lzapten
Tor von Konow, döttrarna fru Signe von Konow och fröken
Ylva von Konow, sonhustrur, barnharn och barnbarnsbarn.

Ivar Nordenfeldt:=•)

Ivar Nordenfeldt födde~ i Götebong den 25 september 1Sfi7.
- Hans fader var kamrer Enar Jonas Nonlenfeldt och moder
Ulril'a Lovisa Hessle.
Ar l 882 inträdde N. såsom elev vid Kungl. Sjökrigsslwlan
och gjorde såsom sådan sjöexpeditioner å korvetterna Nonköping och Saga samt fregatten Vanadis till Nordsjön, Medelhavet och Norra Atlanten.
N. hlev den 18 oktober 1888 underlöjtnant vid Kungl. flottan
och avancei·adc till löjtnant 1890 och kapten 1898, bJev kommendörkaplen av 2:a graden 1910 och 1:a graden 1914 samt
beviljades nådigt avsked 1922.
När N. lämnade den 31kliva tjänsten hade han harkom sig
en tjänstetid vid Holtnn av mer än 40 år, under vilken tid
htv.e cldingen· inom sjö-vapnet hade varit minst sagt omviälvande.
N. erhöH si'llunda sin grundläggande utbirl dning på segelfartyg
* ) :\Iinncstccl,ningen författad av hedersledamoten vVcster.
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och slutade örlogslj~insten m ed k omm enderingar
dernaste s tridsfartyg.
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våra mo_

N. erh öll en m:mgsidig utbildning ,och den försla skola han
gen omgick var minskolans h ögre l.;:urs 1891, därefter k om allmänna kursen vid Kungl. ar tilleri- ,o ch ingeniörhögskolan lK\H,
varjämte::\. eldlog upprepade g~mger i floHans skjutskolor. i\.
tjänstgjo rde [n·en 1897- 98 i KungL Marinförv allnin gen oeh
erhöll därunder ].;omm endering till ilalienska marinens skju l.<;kola i Spezzia. som var förlagd till pansarfar tyget San Mmt in o,
där l\. kom i kontakt med de nyaste frams tegen å det arli ll cr il ekniska området.

B ans hedersb eg repp voro S l!' ~i n ga, pr.ä glade :av g::umnaldags
yanor och uppfattnin g.
Till h ela sin läggnillJg var N. strångt konsenaliv och l-u<tde
0 111 fl ertalet vanligen förckomnwnde frågor mycket bestämda
; 1sikter, som han .aldrig tvekade att ultaht.
Den borlg[mgne (t 30/6 1944) var i ett lyckligt äktenskap
för enad med Dath, Hildegard, Be.ale Christerson (avliden 1931)
dollcr till framlidne amiralen J?..rl Christerson och han sörjes
närm as t ay en son och tre döttrar .

Efter hml1lkomsten fr,~m ·i lali ensJ.;: tjånst 1898 följde en bng
rad av själk ommenderi ngar - näslan varje år en tid fr atnå t
tillbragte N. kortare eller längre tid er emellan rehng.ama.
Bland N:s sjökommenderin gar må nämnas: 1889- 90 km vetten Saga N. Atlanten och Väs tindi en, 1895- 96 korvetlen
Freja öste~·sjön och N. Atlanten, pansarskeppet Oden, loge nlentsfartyget Stockholm, pansarbålar111a Björn och Berserk 'SS .
chef, pansarskeppet Dristigheten, övr11in.gsskeppet Jarram.as ss.
chef, p~nsarskcppen -l~or och Wam ·ss. chef, pans ai'sk eppe l
Oscar II, lorpedkryssarcn Psil.a.nder och örnen ss. chef, pansarskeppen Ni.orcl och Thule ss. c.hcf, p.ansarb:Jtcn Ti.rfi.ng s~ .
avdelniugschef fö·r Göteborgsavdelni.ngen.
Hand i h and med sjökomm endclling:arna gick tj aasten i
lan rl. och chi rifril n m [t nämnas: lärare i vapenlära vid Kungl.
Sjökrigsskol.an, ledamol i kommissionen för slutbesiktning av
Dri sti gh eten, Generalstabens fältövningar, direk tör i Hotlans
pensionsl.;::assa, första a rmefördelningens fällövning:u·, tjäns tgöring i K. Marinförvalllningen, äldste artilleriofficer och rll cf
för ar tilleridepartementet i Karlskrona, fullm~ikli g i fl ottans
p ensionskassa, vid upprepade tillfällen stabsch ef i befälhavande
a miralens kommend antstab i Ka rl skrona, sista gången aren
1913- 14 under då pågående världshi g.
I var Nordenfelt var ~wlhjärt a d och vänrfa-st, en i häs la me ning god kamrat - en h edersman i ordets bästa bemä rkel se.

Axel Henric Gisiko."')

Den 18 decemb er 1943 avled i Stockholm förre kommen ..
dö,r .cn Yid Kungl. Flottan, Kungl. örlogsmannasällskapets ledamol Axel Henr,ic Gisiko.
Han föddes i Stockholm den 2 mars 1869, son av gross-handlare Carl Sanmel Gisiko och hans maka, Ernma Fredrika
Lovisa, född Welterling.
I Kungl. Sjökrigsskolan inlr.ädde han S'Om sjökadett vid
fjorlon års ålder, utn~'tmndes oiter avlagd sjöoff1icersexaanen Lill
underlö,j Lnant vid flo l lan 1889 och befordrades sedermera till
löjtnant 1892, kaplen 1900, kommendörkaplen av 2 graden 1912
\lch till kommendörkapten :~v l graden 1914. Till kommendör
i flotl:~n utnäm n des Gisiko i december 1919 och tilll"onnnendör
Vid fl otta n i jannari 1920. Hm1 invaldes såsom ledamot i Kungl.
Örl ogsmann as~illskapct år 1909 och i Kw1gl. Krigsvelenskapsakademien år 19J.t.
E fler uppn;\dd pensionsålder avgick Gisiko ur aktiv tj äns t
* ) l\!inneslcckningcn förfat!::tcl av ledamoten Samuelsson.
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den 1 april 1929 då han inträdde
fio llans resen· ch r ]) ., 1l
kYDrstod till och med december 19JO.
~

De~ sa här :"ttergi vna korta dat:1. markera milst0lp ar
oYanligt höde växlings- och framg:'wgsrik sjii'Offic::r<:]xma.
Under s~ina tö·r s ta officers{tr tjänstgjorde Gisiko hl. a. a
skeppsgosse- och lmdellhrlyg och gc;10mgick minsiwlan s lilgr·~
kurs äYensom infanteriskju lskoLan (t Ro~ersbcrg. Han s ha!{
stod dock redan tidigt till del nya torp edvapne t \'id vil!;_e t ha n
genomgick befäl-skurs i lmpcdskob :'n· 1901. Scdan iiYcn sjökrigshögskolans a llmänn::t klass blivit gcnomg~mgcn [tr 190 1 ()~·
knöts Gisilw till flottans stab, där han med aYbrolt för ".iiikommenderingar av olika slag slmlle komma all vcrk rr iwnn
olika grenar av tjänsten under dc närmast följande 20 <liT !• ,
först som tjänstgö·r andc officer och sedermera som aYdcln ingschef. Han fick vid siclan härav ~ivc n nu'mga andra upp drJ. ~ .
Sälunda ställdes han bl. a. [u·cn 1906- 07 till chefens fö r
lanHörsvare ts kommandoexpedition förfogande för omarbcl nm:~
av inskrivnings,förordningen och hiträ dde åren 1907- 08 Yid ele n
s. k. GeneralkOinmissionens m·he len Yad beträffar flotlan . Ha n
utsågs därjämte till sakkunnig för ularbetande av försl ag till
ny organ isation av flottans sjön1Janskår samt 191ö såsom ~al;
kunnig inom lanHörsvarets kommandoexpedilien.
Under dessa år, 1907- 10, togs Gisiko även i ansprak av
Kungl. Marinfö,r valtningen bl. .a. för övervakande av ulrus l··
ningen av jagarna Wale, Ragnar, Sigurd, Vidar och Hugin sam l
torpedbåtarna Iris, Thelis, Spica, As lrea , Antares, Arclu nl s,
Altair, Argo, Polaris, Persens, Regnlus och Rigel , en rad hr tygsnamn, som även illustrera flottans haftiga tilhnäxl u niler
denna tid.
Ar 1906 hade Gisilw förordnats till lärare i slralegi Yifl
Kungl. Sjökrigshögskolan och [tr 1908 jännäl till lärare i la]dik
därstädes, vilka befallningar han bibehöll ända till år 1918.
Under de hittills gångna åren hrrde Gisilw medhunnit et t
stort an!.al sjökommenderingar såsom fartygs- och divisions -
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chef ii torpedhålar och jagare, s~1som sekond eller fartygschef j_
pansarhå larna Göta, Thule, Tapperheten och Oscar II saml sasom flottiljchef ~l torpcdb3Lsflolli,lj och fartygschef ~t kadellfartygel, pans a rkrys~.aren Fylgia.
Genom denna. m~mgs.].;:iftancl c sjölj~1nslgöring och sin s tabs -·
tj änst i land Yar Gi<>iko synnerligen Yäl l;v alifie cJ ad för befallnin gen s,[tsom stabschef hos Inspektören för F iollans öyningar
till sjöss, vilken befa ttning .::mförlrodr1es h onom ~'tr 1918.
S{lsom flaggkap len hos d:harandc Högs le Bdiilha Yaren öYcr
l{ustflollan, konteram iralen grcw C. A. EhrcnsYärd, Yar Gisikv
embarl;erad fö·r st å r.ansarskeppel Sverige (Hl18) och däreft e r ~·t
pansarskeppe t Äran (1919).
?\iir den förste inneh aYaren av hcfallnir1gcn som Inspektör
för ub~Hsvapnel, daYar.andc J;,ommendören gre\'C Alarik vVachtmeisl er, ti ll trädde befattn ingen som Högsic Befälhm·are öwr
Kuslflo llan, förorc!n r. des Gi siku den 5 fehru.:tri 1919 till Inspel;1ör för ubåtsYapncl. Del Yar uncler_ dc sex <lr, :c:mn nu följd·.~,
som Gisil'"o ko1~r all nedbgga clt för det sYensk.a uhtt lsvapneh
ntveclding synnerligen hclydelsefullt och hesl:k ndc organisation ~arbc l e .

Sommaren 1920 tjänstgjorde Gisiko sasow divisionsrlld ~i.
2. pansarskeppsdivisionen och under sommaren 1921 , 192"t och
1925 bEtslc han<; lwmmendörsslrUlclert p ft dep[lfal'lyget Svea i
l. ub:Hsflolliljcn, som förbandet d{t hette, diir han nlöYadc befäle t i sin dubbla egenskap av flottiljchef och insp ektör. Det
var under dessa expcditionel', s,om han i dil'clzt kontakt med
rlen aktiya uhölspersonalcn, Ecl;_ tillfillie a lt h os densamma in-gjuta den fram !tlando. och oförvägenhet, som iinnu vårdas som
en aY vapnets främsta traclilioner.
Den l oktober 1925 avgick Gisiko frön befallningen som
InspeUör för uhblsvapnet för alt till ll'ädia bdaltningen som chef
för SLocld1olms örlogsvarY, vilken befallning han inneh::de till
sin aygi!ng ur aktiv tjänst.
Gisikos verksamhet i marinens tjänst upphörde emcllortid
ingalund:t härmed. Han blev nu ordförande i fartygsuttagningskommissionen och började dessutom en ny och mal,lpö -
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Jiggan de uppgiH som Ordfönande och IGtrchef i SYcriges fri
Yilliga motorbMsk ~tr, en befal1ning som han bibehöll ända li~;
sin avgång u r reserven den 31 december 1940.
Förutom sina mimgallanda redan nänuida tjänsteupp drag
Ya r Gisiko ~i.ven ver,k sam hl. a. som ledamot i Föreningen s, criges FloUa under 8 ~tr och var fr{m sitt ::tYsked från Holla n Lil1
silt ii:ö.nfilllc direktör föt· det av handelsflottan mycket anli tade
F~'trgbolage t International. Han innehade elt fle r tal in- och
litländska utmärkelser av vilka han säkerligen mest v~'trd esalt c
dc guldmedaljer han fick nuollaga Yid avgången från sitt insp ektörs sJzap över ubMsYapnct och s ilt k å rchefsskap i fri Yil liga
moLorbål skåren.
·
Henrik Gisiko sörjes nf.'trmast av m aka, Ingrid Katarin a,
född Andersson, och fyra söner, av Yilka Axel, f . 1897, ör
skogsingenjör och Gösta, f. 1901, är reldamlecknare och ha r
hustru och en son, ~amt H erma n, f. 1905 och Carl, f. 1909, vilka
b{tda sedan länge visLas i USA, dii.r den förre är anslä llcl j
mode- och den senare i byggnadsbranschen. Den äldste sonen
Harry, f. 1896, förolyckades genom olycl;shändebc för fler a [u
sedan. ,
l den av Gisikos harndomsv,iin och kurskamrat, konter ··
amiral Hans Ericsson, förfallade minncsama, som den 20 cle cember l 943 s lod aU läsa i SvensJ.;a Dagbladet, ·s,ägs bl. a.:
>>I krets en av dina k amrater vid fiolLan blcY Du ti di gt e11
förgrundsfigur. Det goda kamratskapet, oJörskr,ä ckt framMancia
och e lt friskt humör hlcYo de fr,ä msta kännetecknen p~l. den
aLmosfär Du ·spred omkring Dig. Helt nalmhgl lock ades Du
ocks[t därför i fr,i.imsla rumme t av den tjänst, smn på den tiden
gav det största spelrmnmet åt dessa egenskaper - tmpedb{tboch senare jagartjiinsten. Genom Di tt goda Lörcdöme som en
skicklig och djärv fartygschef, förenat med osvikligt manöveröga och g,o lt sjömanskap, b:idmg Du att lågga gmnden till elen
yrkesskicklighet som alltjämt l-ciännctcoknar v~t rt torp edvapen.
Ännu lär det bcr~i.tLas i de yngre kaanratkrelsrana om Di na
enastående navigeringar och m,a,növr er i v[tra grunduppfyll da
skärgårdar under möDker och dåligt väder.

-
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De t skulle äwn hli Dig förunnat alt under en Emg förl jd
av ~\r verka för den moderna sjörtaklikeus genombrott i Sverige.
Rysk-japanska krigels betydelsefulla lärdomar omsatte Du i
vår flott a under ett tolv:'i rigt lärarskap vid Sjökrigshögsko1an.
Och sju års tj änst som aYdelningschef i marins taben sa tte sina
spår inom en mångfald omrf1dcn av flottans yerrksamhet.
Din h åg låg dock främst till livet ombord, där ledaregenskaperna mer än annorstädes sällas pa prO\ . Efter en kort
fra~mg;\ngsrik Lid som fbggkaptcn anfö,r tro ddes Du den nya
befallningen smn Inspektö,r för uhMsva pnc l, vilken även medf6rcle b e tydel sefulla chefsposter till sjöss. Dc insatser Du gjorde
som det >>andra >> torpedvapnets företrädare hl eYo icke mindre
~in tid igare.
Under >>Gicl-c cs>> ledning, pr, ~iglacl av ungdomens
entusiasm för moderna ideer och nya uppgifter, fick det svenska
ubMsvapnc t vind i seglen. Aven här fönn <\ddc Du särskil t
skapa den goda anda och entusias m för uppgiften, uta n vilken
framg t\ng är o t än~-cbar».
Aven Gisikos tio ~u·iga ver~<smnhcl som IC1rchef f6r Sveriges
Frivilliga motorh å ls;k,ir blcY för denna k[tr en pmiod av på ·
nyHfödelsc or~h frmnål shidande, som slutligen resulterade i den
nya, fastare organisera de Sjövärnsk~1ren, som nu fran1'gångsrikt
h~i.vclar sin plats i marinens bereds];..ap .
För alla dem som haft fönn[men all i eller ulom tjänsten
komma i heröring med Gisiko efterlämnar h ans bortg~mg elt
sv ~trfyllt tomrum. Minnet av h ans inspirerande väsen, r edbarhet, vä nfasth et, oförslmä ckta fram å landa och sm itlsamm.a livsglädje skall le-va länge bland han s forna k amra ter och underlydande.
Si'lYäl vårt torpedvapen som ubåtsvapnet och sjövärn skrtren
h ava a lldeles särsldll anledning att hylla minnet av He1wic
Gis iko som banbrylm·c och fiircg[mgsman.

-
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Carl Gustaf N orselius."')
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N. Jcyde och dog ogift. ~Iot sina föräldrar och syskon vihan städse den allra största ömhet. Han förde etl ganska
tillb~.kadraget liv, s~1rskilt sedan han 1932 slutat sin redaktörsplats i Kungl. Sjökarleverket, men hans hem stod alltid öppet
för hans gamla vänner. Han var en god vän och_ en hjälpsam
kamrat.
den 17 december
N ~irn-u'Lsl sörjande vid hans bortgång 1943 - voro två bröder, Erik konstnär ·och ~edan många ar
bosall i Paris s.amt Sten gymnastikdirektör, gift och ho~:all i
Stockholm.

~ade

Carl Gustaf l\' orselius, som födde-; i S Lockholm den :2!\ de_
nmuer 1864 var son till .apotekaren Carl August Rud olf :-.; 0 1' _
sclius och Augusla Sofia Thedolinn SandahL 1880 inl rii ddc :-.;_
i sjöhigss~\colan och föreLog ~u-en 1880-188'7 expediti oner pa
J-~orwtten Saga. N. uLn:1mnd es till underlöjtnant 1887, löjtnant
lR89, l<Japten 1898, konunendÖl"kaplcn 2. gr 1910 och aY 1. gr 1\lU,
_~\r HH9 inträdde X i resenen, vill.en han sed.an liimn.ade 1H29.
Efter att hava genomgå tt G_y mnasliska Cenlr.al! nsl ilu let
tj änstgjorde l\'. som inslruktiouso.fficer på örlogssialin nen i
J\..arlskrona och därefter som kompanichef p[l Skeppsgosseb ren.
_\ren 1905- 13 var N. ],nutcn till Marinstoben.
En stor del av sin sjötjänst ägnade N. åt lorpe<hapne l.
Yid sidan av tjänsten på s tridsfartyg Hlg l\':s inteesse fö r sj ö-mtilning. BL a. dellog han som fartygsohcf på kanonh:llcn
Swnsksund i en sjänlJ~i.tningsexp~dilifl'll till Spetsbergen . Del
Y.ar emellertid icke första gången N. var i dessa nordliga f:lr vatlen. , 1897 tjänstgjorde nämli.gen N. som 1. officer p{l Svens],_
~ u n el, under den bekanta Andrcexpeditionen. Under förra v:irlclshiget var N. farty gschef på flag.gsikeppet Oscar II 1914-lq lG.
Sedcm ~- lämnQt den ak tiva tj änsten vid flottan uppr ~i.L lhöll
han åren 1920- 32 befallningen som reda.t :tör för tidskr iflen
Underr~itlelser för Sjöfarande. Hjr nedla!Cle 1\'. elt ulomon lm lJigt gediget arbete och grundade konturerna för den upp,!iilllling .av sjMarlsnotiscnll:l, som alltjämt tillämpas.
N. var Pn plikttrogen och dugande officer, strång och f!'rd rande i tjänsten, men under den barska ytan klappade ell ·vannt
hjärta. Han var rättvis och r-ällrådig ooh hade ett vaket inl resse f6r sina underlydandes bästa. N. hade en sktrp ]JJick
för skärgårdsnavigering och var en skicklig manöHisl. Sasol11
gynm.as tikofiicer intog han en framskjuten plta ts.
N. blev ledamot .av KöJ\-IS ~n· 1914.
*) :\:Iinnestcckningcn förfaLlacl av Sckrclcrarcn.

Thore Fevrell/)
Fredrik Theodor Emanuel Fevrell föddes i Slackholm år
1881 den 11 oktober. Han var son till fil. dr Per Johan Theodor
Cadson, komminister i Oscars församling och dennes maka
Emma Elise Frederique Febvrel. Av deras sju hm-n var sonen
Thore den näst yngste.
Från h ans barndom och uppväxtår_kan omnämnas, att etl
religiöst intresse hos honom framt1~ä lt ganska tidigt, vilket seJ
dan följt honom genom livet. Också ett fosterländskt intresse
var ntnuärkande för honom, vilrk et nag medverkade till a lt hail
kom alt slå in på sj-öofficerens bana. _C arl XII och Napoleon
voro hans ideal under pojkåren, heundr.;;J.n för åen senare hörde
nära sarnman med hans franska på])l~}l, då modern var fransys~ill. Fdm h enne kmn också hans fö11m:lga .att helt kunna
entusi asmeras fö-r en sak.
Den l oktober 1896 blev Fevrell kadett vid Kungl. Sjökrigs~kolan och den 27 oktober 1902 un.derlöj lnant vid Kungl. Flottan,
varefter förl jde befordran till lö'j tnant lv[t år senare, till kapten
*) :\finn csteckningcn furfattad av komm endörkap ten C. B. Eriksson .
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HH1 och lill konlil11endörkapl en av 2:a graden i marin en Hl2t
Den 25 oktober samma rn· inlr:id de F. i flolians resen·.
Ar 1915 ble,- F. arbetande lednmol av Orlogsmm tn.a-;iilJ _
skape l.
De första officersåren gingo under tj än s lgö·r in g i exercis..
skob och vid skeppsgossek\ren sam t ombord :\ pan sarskepp
och å Fylgias långresa 1908- 1909.
Redan tidigt gjorde F. si g känd för sin energi och del a ll Ya 1·.
med vilket han gick in för a l t lösa en uppgift eller ulföra ett
[diggande, dessutom ägde han en rikedom på uppsla g samt val"
en go d »truppkarh i della ords bösta bemärkel se. Han höll j); t
clt militärt uppträdande i och utom tjänst en , m en intr ess era d ~
sig ocks:\ för sina underlyd a nd es personliga förh {1lland en.
Efter alt under 1906- 1908 hava genomg:Ht sjö,hi gshö·~~kn
lan och tjänstgjort en tid som äldste artiilerioH icer [t Slackh olms
örlogsvarv, fick F . sin tjä nstgöring huvudsakligen förla gd l i Il
Stockholms ö.dogssL.ation som adju Lanl hos bev~iringshohl11 a\a
rcn och som älds te instruktionsofficer vid Sjöm.ansk~trens skolo 1·,
där h an gjorde en slor insasl och visQdc sig vara en för eg ~mg' 
man, h ~ n var kanske den förslc >>mililärpcdagogen» Alla förs tode kanske ej hans ideer och Log mycket ~om »prcn , scri •> ;
han drev dock sina ideer igenom. De underlydande gay h011'lll1
namnet >>Knycken », del s,[mJJ e Yara en knyak p:\ häl snin gen.
men de akta de och vördade. honom och kände han s goda hj iirla
und er den strama ylan.
Under denna tid togs äYen h ans f6rnl'[lga i anspdtk fö r
an dra uppdrag, som sakkunnig i 4:c försvarsber edningen :1 r
1913 och ledamot i marinkommissionen 191-±, yarj iimtc h an i
lantförsvarsdepartementet hitr:ill med utarbetande av inskriY ningsförodningen.
I maj 1916 förordnades F. till lärm·e i sjökrigsYclenski! p
vid K. Krigshögskolan, vilken tjänst han kna ppas t ];.om al t
Lilllräda, då han den 30 sept. SaJlmba. år erhöll tjii.ns llcLli gh d
med frånträdande av lön för all tillträda b efa llnin gen som !. f.
legalionssekreterare i Tokio och P e1king och härm ed kom F :s
levnadsbana alt inriktas på etl hell annal omrttde. Under [u·cn
1918- 191 9 var dock F. und er omkr. 10 månnder åt or i t j iinst
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yid floli an som kompanichef ;\ SLack holms sl.ation och son t
fartygschef ~t };.a nonb<"l tcn Skuld unel er expe dition m ed sjö];.adeller.
F e\Tells bana Yi d fl oll1.n hl eY ej H1ng, m en s a lle dock sp ~n
efl er sig och är h an hos a lla dem, w m l;.ommo i beröriug 1ned
honom , hen r ad i g.oll minne som en god off icer, kamral och
förman smlll som en helgjulen perso nli ghel med en upphöjd
syn på livet och de5s ansYar.
Som föml niinmls Lilltr~iddc F . i september 1916 befallnin gen som l. f. lega lionsscl;.rctcnare i T okio och. Pekin g, pl1
vill;. en hcfallning h an st:mnaclc till den 10 juli 1918.
F rttn oUoher 1919 till noYemher 1!12H lJekliidde F. pos te l t
som gen eralk onsul i I3at:nia .
Med :"tr 1980 tilllrii.ddc F. befallningen s<'lll genera lkonsul
i Kap <>Laden, sedermera i Pretoria. P[t denna befattning stannade F cvrrll till sin död den 29 j anuari de tl a ~u.
P i1 sin post scm SYeriges rcpn..: scnlant i Syd-Afrikansk;.
Unionen fick F., liksom förut i Japa n, I\ina och Nederbndsl.;:a
In di en , lillHUle atl nitiskt verJ.;:a för Sverige och sina landsmän
därute lik som för dc sycnska affärsmän, Yelenskapsm·ii.n oclt
turi<;Ler m . fl. , som kommil på m era tillfälliga besök till det
främm ande landet. Aven fö·r den SYenska missionen nedl a de
F. ett nitiskt och uppskatlat m·b e!e.
Kri gs:'n·en s arbe tshörda blev honom till sist föl· tung <lch
spara sig ville h.2n icke, varför h an till slut stupade p tt sin
post och cl elto vemodigt nog just som det officiella erkännand et.
för h ans osj äh ,iska arbete, mini stcruln ii mniugen, w1.r alt Yänta.
Hur Gen era lkonsul F evre1ls gä1 ni ng uppskallas a Y dem .
som sögo den p[t n ära h {dl , frmng ~tr aY n edanst[lendc sam mandrag av en m innesruna i lidsk riften Ulli!ndssYens,J.:: ar na.
»S{t har han m1 fallit p å sin posl och det r åder sm·g och
bestörtning i dc sven ska h emm en i s.\·dafrika och långt u lanför dess gränser. Vi ha förlorat v ~n· »General», den oullrölllig<~
förLi mpen för Sveriges goda namn, a llas v:'\r filderliga vån
och hFUpare. Vad goneralkonsuln betydde för oss utl a nd ssvcns~.;.ar ka n inte Yiirder;~s nog högL. 1Han Y8r inlc bara
varmt upps,].;:allacl för sitt outtröttliga, samvetsgranna arbete,
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-;ina goda relationer hos dc sydafril~nskc'l myndigheterna och
regeringen ooh sitt älskvärda v•äsen, han var äYen älskad för
det vanna personliga intresse, han hyst e för var och en, sätskilt i den svenska kolonien.
För det goda anseende Sverige åtnjuter i SydaJfrika, ha Yi
Iill slor del vår generalkonsul att tacka.
Del råder sorg i s.vens.l<a hjärtan i Afrika. Vi ha fö rlurat
en storstilad, vannhjärlad vän och beskyddare.
Vi t.acl'a honom och vi glön:n na honom icke.»
I dessa sista ord från våra landsmän därule i Syc1c'1frika
instämma säkert de floHans män, som haft förmånen all k änn::t
s jöofficeren Thore Fevrell.
Thore Fevrell yar sedan 1905 i äktenskap förenad med Ebba
:Vlelander, dotter av arkitekten Emil Melander och hans hustru
Emmy. Han sörjes n ärmast av henne, två döttrar ooh barnlxtrn .

Ernst Arnold Henrik bcobi föddes i Uddevalla den 17 ok tober 1876. Ar 1892 började han som aspirant i Sjökrigss·k olan.
Sin första officersfullmakt erhöH han år 1900, pa1s serade raskt
officersgraderna, befordrades till kommendörkaplen av l. gr.
1923, överfördes 192G lill öYcrgångsslal sa~mt inträdde i resenen
In· 1931. I Kungl. örlcgsmannas.ä llslmpet invaldes han år 1916.
Huyudparten av sin officersbana ägnade Iacobi {tt ubåtsYapnet, till Yars pionjärer och föregångsmän han med fog .]<an
räknas. Redan 1906 ,gcnon11g1ick han utbildning till undcrYaltensh ~rlstjänsl, och 1909 anföll"lroddes han chefsskapet p å ·dir
första ubåt Hajen. Den långa raden av befäl inom vå1rt ubåtsvapen slutade år 1922 med flottiljchefsslv.:'1p Ö•ver l. ub:\lsflot*) Minnesteckningen författad av sekreteraren.
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tilj en. Därefter förde han bland annat hcLi.l et ~t kustfiollans
· flaggskepp Sverige.
ÄYCn uLant6r Yårl lands gränser togs Iacohis skickligbet
som ubå tsspecialist i anspr{d;:. Sålunda kallades han till ett
skeppsvan i Philadelphia för aU s~illa ihop en undervatlensbål,
som konstruerats i Specia och sönderLagen sänts över till
Amerika. Iacobis pJ:uvlurcr p~t Allanten med den nya ubåten
betraktades som en triumf b[tde f6r Yarvcl och »hops.äUaren ».
Allt fdm sin nngdom va•r Iacohi livligt intresserad aY
gymnas tik och idrott. Efter gcnorngån.gcn instruktörskurs Yid
Gynm::tstiska Centralinstitutet togs även hans knotfler i anspråk
för den fysis!<:a fmtran såväl vid Skeppsgossck ~1ren som senare
Yid sjökrigsskolan. Han hade elt livligt in tellekt och Yar i
besi LIni ng av oyanligt goda kroppskrafter. Han hade sin prägel i befiilsutöYningen. F6r manskapets trivsel hade han elt
utpr;ä:glat sinne. Efter endast några dagar lmnde han sin b esättning, äw·n [t stora fartyg, t ill namn och utseende, ja h an
kunde ~in·n deras öknamn, och ef ter ylledigare någon tid
känd e han Yi1l ti11 allas familejföJ1b ~tllandcn, intressen och
bekymmer.
Arnold Iacobi uppträdde ofta som den svagares beskyddare.
Från l'adellen finnas många exempel p ~t att han ingrep till en
yngre klamrats fö.rsYar mot en annan äldre kamrat, då han
ansåg alt den unge hade rii.lt, men ej själv ktmdc försvara sig.
över.sitteri tålde han ej.
Arnold laoobi yar därför högt yiärderad av sinn kamrater
oc.h ayh~dlen ay sina underlydande tack Yare sitt friska, glada
och vänliga s~ill. Han yar fråmst i arbetet och förslod även
att utnyttja fritiden till egen och andras glädje. Hans glada,
smittande skralt, de dråpligt framförda roliga historierna och
hans medryckande, vaokra sång kunde väoka liv äYen i den
1rumpnaste. l\Icu den, som kände honom närmare, skymtade
ibland uneler den glada ytan ett djupt a.l lvar - elt visst vemod.
Hans rika bcgåYning, särskilt p ~\ det språkliga området, i
fö.rcning m ed stor iaUtagelseförm~tga och e tl otroligt gott minn e, Yoro honom i m<'mga avseenden Lill en god hjälp. Sina

-

6-fS-

JJ[tda söner var km varmt fäslad Yid och dc Yoro - den e n ~
nu löjtnant, den andre fii:1rik vid flygvapnet - hans stol the t.
I olika perioder tjänstgjorde Iacovi i i\1arinfönallningcu,
där man drog nytla ay hans stora erfarenhet på ub[tlsom r.tde t.
Siua sis ta [tr i al.;.Liv ljänsl yar han chef för sjömanskare ns
sl.;.olor i J\:arlskrona samt, s~tsom ovan nämnts, chef å pan s:wskcppet S vcrigc.
Efter att under det ·~1~tgfH:ndc Lrigct ha varit LillLi.Hi gl i!Jkallacl till tjänst vid floll.~n, lmöls bcobi Mer mera fast saltlman med sitt foma yapen i det han [u· 1942 hlcY inskjuln ings <"hcf Yid Ccnlra·l a lurpcdvcrJ.;.sladen i :\Iolala.
"\J il l uppe i en arbetsuppgift som helt Cmgadc han s in .
lrrssc fick kommendörl.;.apten Jacobi den 8 november 19-b-l efter
endast kor! tids sjukdom plötsligt sluta sina dagar. H an efterHinmar mal.;.a samt sönerna lan och Eddc.

Henrik W olff.''')

Den 22 ok tober 194-1 adcd i Slackholm f. d. amiralilch r:"tdel Henrik \Yolff.
'1VoUf w1x född 1 Gö,leborg den 30 maj 1863 av rabbi nen
därsli"i.dcs Moritz ·wolff och hans hustru Erneslinc SaJ nler.
Efte r jmidisl.;.a studier i Upslaa blev \Volff jur. kandidat fn·
1886 och vice häradshöYd ing år 1890. Sanuna :"n· i u l riiddc
·w olff i flottans tji1nst som. c. o. tjänsteman i marinfönallningen, blev ftr 1900 adYokalfis.k al i flottan och därefter fn· 1902
advol.;.alfiskal i marinfö,rvallningcn. Under [u-en 1906- 1908 yar
"Wolf( expeditionschef i sjMörsYarsdeparlcmenlct och bl cY [n·
1908 .amiralitetsråd. I denna befattning kw:trstod \Yolff ti ll ;·tr
1930 då h::m avgick med pension.
*) !\linnostcckningcn föefo.Liacl av SokrcLcrarcn.
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\\.o Hl i n valdes i örlogsm a nn ~ls~i ll sJ.;.~p e l ~t r 1922 .
\'id sicbn om sin ege n tliga Lj iinsl vid flo ltan a1ililade:;
\\'.o.Uf för ell fler lal uppdrag. S[t! und a Y.ar han under [u·en
1896-1900 ombudsman i Induslrikrcdil A.-13. i Slockholm och
i SydsYcnska Kredit A.-B. Yidarc Lj ä nslgjm·.dc han som s-ckrelcrarc i kommitlen ang. samarbete l mellan lolswrket och
sjö·k .artcverkct :tr 11)94, Hollans pensio>1.skassas gralialfond
1895- 1898, flollslalionsulrcdningen 1899- 1900 och kommiLlen
fö r förbiillring a\· pcnsion :sv~'tscndct för sjö·rn.än ~n· 1900--1904.
Såsom sakk unnig a nl iL:1dcs ha11 ~n· 1917 ang. omorganisationen
::tY marinförv:J.llningcu. \\' olff v.ar ~i,·cn under en Emg följday
:\r en a\" Jöresl[mdarna inom mosaiska försmnlingen i SL()ckh olm , därav ell antal år som onUö ran(!l\
För dclll som i marinfön·.altningcn s::unarheLac!c med Henr ik \ i\'olff hamslod han s{tsom elen sl.;.icklige och nitiske ämbe tsmannen, vilken a.lllicl plikt troget u lförde sin kr;ä vande
lj ~i nsl. Hans varma intresse för s jöförsvaret och den förtr-o genh el med dess ekm1omislm behov, ~om han uneler sin Hmga
tjänstelid förskaffat sig, gjorde alt han, n:är så erfordrades,
dessnlom beredvilligt atog sig a ll avfalla icke bloll dc delar av
marinfönallningcns ansln.gsäsLandcn, som tillkom honom , utan
i\ ven ingress oeh sammanfa ltn i ng i i:i mbclsverkels {trliga skriw lsc t ill Kungl. Maj :t angttende dessa ~trenden. Den fonnulerin gsskicldighet, yanned han med snabb uppfatLningsföJ·mrlga förslod alt avfalla dessa vikliga delar .av nämnda shivclse bidrog i myekct till, alt ofLa g.oda res ulta t n{lddes oakLat
de mindre gynnsamma tider vårl sjöförsYar under en D.Ysev~ircl
del av hans Ljt\ns tetid genomlevde.
Den vähilja, som han med sin nobla J;~araktii.r, vis.adc sina
k.a mrater och underlyda nde, förskaffade honom m å nga vänner.
Silt inlre<;se fö,r dessa sina Yänncr hksom för hela sjö·fö·rsvarel bibehö-ll han långl efter del han länmat sin tjänst.
\Volff som adcd ogift sörj·es ntirmasl av en broder med . dr
Ludvig Wolff i Slockholm.
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Ernst J ohan Torsten Wennerström.':')

Den l oklobc·r a\'led i Slocld1olm L el. l' aplcncn Ellls L
Johan T ors ten \Yenncrslröm. Han var född den 9 feh nnri
1876 å egendomen Säter i socknen ör i Dal sland. Hans fiiri'tldmr voro kapten P. Em. 'Wennerström vi rl Viistgöta-lhh
rcgemeulc och hans mal'a Yalhot'g Odhelius. ~1orfad ern, Tnrc
Odhelius, var även kapten vid sagda regemente. Som n i1rm!ts l
sörj:mde st~u· m :=tka, född Kjellin, samt tre sys lr.ar.
F.fter sJulade sl;:olsludier i Gölehorgs r ealläroverk oth h iigre
allm. läroYerket i Yi:i.ncrsborg, aYhde \Y. sludenlex::nnen 1 ~\J.i.
Hedm1 ~ne l fö,r ut h ade han, g0.ende i sin fa ders och m orfaclrr:;
Jolspår, Y:J.lt den militiira banan och börjat som Yolon li1r \H l
Göla artillrriregemenle, diir han äycn erhöH sin offitersfullmakl
1897. Till kapten vid Bodi~n-Karlshorgs ::~rtillerircgement c utnämndes han 1906. Dcssfö2·innan hade 'iY. gen omg~\tt arlilleri·och ingenjörshögskolans högre Lurs saml leknio;ka hög5lmlans
fackskola för kemisk telmologi.
Till lwrresponde t~'lnde kdamol aY örlo gsmanna s~'tll sknl >C t
kallades vV. 1942, en utmärkelse, som han skallade myrkel h ö~l.
Hans förhoppning, al l en g:lng n n iirY2ra Yid n ~1gon :lY silllsl<a pels hög tidsdagar, gick dock ej i uppfyllel se. ·
Ål'en 1905- 1915 tjänstgjorde 'iY. som arbetsofficer 'l([
Ammunitionsfabriken i 'Yfarioherg. 'Cnder s in ~I ari cbergs l!C l
J\corrstruerade W'. det Lung:1 30 sek. dubbelröret m /10, med duhhla
-.:atskanaler i underskiva n för erhållande av tillräckligt Emg
brännticl, f. ö. en unik konstruktion Iör Europa under de n iil·noast följande decennierna. Dessutom hade röret transpor tsiikring, som automatiskt utli}stes vid temperingen. Sedermcru
infördes <t röret sprö.ngkapselsö.li.ring, försedd m ed en siirsl<il d
lransp()rlsiihing, som ullöstes i början av bränntiden, d. Y. <: .
sedan projektilen lämnat mynningen.
:\ iir dåvarande A.-J3. Bofors-Gullsp<'mg, för Yi dmaklh 3Jlan*) i\f inncstecknin gc n förfallad av lcclamotcn dc Brocn.
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de och utökande av si n tillverkning av krigsmateriel, ans i1g sig
böra på sitt tillverkningsprogram jämväl upplaga tändrör av
de olika slag, som de b eställande in- ooh utländska myndig helerna kund e komma att anskaffa, försäkra de sig bob get om
den förnämst a experten i Sverige inom berörda område, lw pten
\Venners tröm.
S ~llunda kom W. 1915 i Bo{ors' tjiinsl som ansvmig för
bolagets rörkonstr uklioner och rörtillverkning och han grundlade i denna egenskap den fabriksmässiga tillverkningen aY
tändrör vid Bofors.
Av de olika rörtyper, som grunda sig på vV: s konstrukti oner, må ulan ingående p:'t konstruktionsdetaljer, här blclt
nämnas n ågra:
Det >> automatiska basrörel>> , m an och man em ellan kalla l
det >> högintelligenta » eller >> tänbmde >> basr(),r ct, eftersom det ,
allt efler det träffa de plåtens Ljocklek, fät1m ~n· p ~t gynnsa.nhlnastc
sätt, avpassa tid en mellan projektilens anslag mot m ålet och
kreWJdögonhlioket. Som en egendomlighel kan framhåHas att
detl.a relativt komplicerande rÖtr, fungerad e fullt tillfredss läl-l.ande r edan · Y id första provsko ttet 1927 och ej därefter giyi t
anl>edning till anmärkning.
Spetsrörens ulvecJding ledde 1928 till det s. k. labyrinlrörel,
elt all-round-rör, ett högkänsligl, dubbelYerka nde rör med utlösningshar fördröj nin.g, m edgiva nde genomslag av upp till 20
mm plå t med krevad omedelbart ba]{Jom plåten.
S{t ha vi 1930-talets 40 sek. dubbelrör med högl-cänslig
nedsb gsinrältning.
Den kons lrukli·on, som vV. själv san nolikt ~atle s lörsla
värde på, var Bofors' spårljusspränggranat, karal<leriserad av
högk::i.n sligt spelsrör, lyssatsens säha fungerande även vid
högre utgångsh as tigheter, säkerhet i lyssatsens ant~1ndnin~
&aa11t aulodeslrnl:J ion efter dennas förbränning. Denn a konstrukti on h.:J.r m ed eller utan n'Jiodifikationer fått enorm spiidnin g över så golt som hela världen fä>r .användning i automatkanoner.
I och för si lt arbete vid Bo-fors kom \ V. att förel aga ett
fl ertal resor i Europas olika länder för provskjutningar och
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},onsullerande ycrksamhet hos dc militära myndighelern a och
Il tnj öt allestädes s lort anseende som pers.o n och ex pen i
si tt fack.
\V :s stora kunsb1per i matematik, fysik och k emi gj orde
s ig gällande redan i gymn::~siet och enligt S•~tgen icJ,c allti d till
sin a länarc:s odelade förtjusning. Som uppfin111are och konstruktör började han redan vid 12-13 {\ rs ;Hder med all göra
en el eklrici Lelsmaskin, vari ingiok bl. a. en stönc hartskaka.
Elek tricitet a ls trades, men dämned ock värme ooh antä_nd ning
av hartsrkakan med tillhud till eldsvåda.
vV. iigde förutom si111a kunskaper en slor .m1bels,fönu[tga och
hans konstruktionsarbete konce11lrem.de sig odzså till kvillarna
och nä llern.a, d~\ han ostörd k~nde f~\ göra sina beräkni ngar
och ritningar.
Som exempel på vV :s förmåga alt kunna koncentrera sitt
geni och arbete kan nämnas att han en gång fick »beställning"
p[t en ny r örkonslruUion efter vissa framställda önskemål all
v:1ra Iiirdig på tre dygn. Han löste uppgiften.
Ä ven sedan \V. som pensionerad lämnat Bofors' Lj ~in st,
anlitades hnn ofta som konsuHcr.ande i rö.rfnågor.
Oak ta t tändrör var \V:s slora hobby, luude han iiven andra.
l:nder Mariebergsliden var han ivrig seglare i egen båt, huvudsakligen på Mälaren. Hans sista båt, utrustad med en
n1asw av hans egna >>patenletr">>, m.e dförde han Lill Bofors, men
sjön Möckeln blev honom snart för liten för segelsport.
PCt senare ~t r tillkom ett mnfaltande intresse fä>r film och
Tadio, där yppersta materiel ansJmffades och konwletterades
med egna uppfinningar och konstruktioner.
Efter att i 27 år vant i Bofors' tjäJ1st, flyHade han 1942 till
egen villa i 1\'ockehy och hans hobby blev nu ·a tt komplettera
bosk'1den och dess inredning med invenli6sa detaljer. Uppfinnarandan behö,v de verksamhetsfält.
Torsten vVennerslröm, bland kamnater alltid kallad Al e'-,
var en trofast vän i dess bästa betydelse.
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Anförande jäml. stadgarna § 22 av konter::
amiral Ehrensvärd vid nedläggandet av sin
befattning som ordförande å högtidsdagen
den 15 nov. 1944.
I den försvaDspolitiska diskussionen har p å senare tiden
obscrverals ytterligt negativa uttaland en b eträffande Sveriges
fönnåga att varen 1 9~0 mo lstå ett stormaiklsanfall, uttalanden
vilka rimma J:ittt :i-lk'1 m ed tidigare utfästelser rörande vår goda
beredskap. De v~rkia vidare som en strävan att neds,äUa oss
sj älva, en strävan som man tyvärr möter 11ätt ,ofta, icke minst
då det gäller norska frågor. I den mån dessa n egativa uttalanden endast avse våra lant- eller fl y.g8tridskrafter kan jag h elt
na ludigt ick e gö[·a n i\gra uttalanden. Annorlunda är fallet b eträffande m arinstridskraHerna; fl1ågan är i hög grad maritimt
bet ona< d.
Det norska sjö,försvaret - marinen och kustartilleriet kunde våren 1940 endas t med myoken god vilja sättas i paritet
med de svenska marinstridskrafter, 'SlOm vmo tilldelade lokalförsvaren, m a o den sv·e nska kustflottan, som ensam r epr,e senteradc 3(4 av de svenska sj östridskrafterna, måste vid en dylik
j ämförelse helt lämnas åt sido. Denna jåmförels e .avser till
yttermera viisso endast de kvantitativa föl'h åll andena. På alla
ornråden voro de svenska marinstri dskraJterna kvalitativt överlägsna, vartill konnner det kända förhållandet att på grund av
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pcrsonalomby len krigsberedskapen hos de nors.k a s tri dsk ra l' ler .
11:1 i april HJ40 var osedvanligt E1g, bgrc ~in Yad sum v:u·it
Ltll el med mol'i\'arande svenska förhand alll fr~'\n kri;~sul! Jr u' ll' l.
Mol dolla svaga ::; j ö,försv~w ans~1g sig elen .: mfallancl c lihAJ
!lchi)v:t in:sölla prnJ.lislzt laget allt som kund e di~poncr as av
ii ve t·vallenssj ö.;; lrid:; kr afler i de nordliga brvalln en.
Hänw ör man bcr ~i llig a d draga den slutsalsen all cll sum _
lidigt anfallmol SYerige icl;e w,rit möjligt , utom under den ohcfinlliga förulsättningvn all Sverige hell hade <;ab1at sjöför ~v;J r .
TroLs sia svaghel, särslzilt ]Jeträffandc sjöstridskrafter. l;ll.
fogade dock det norska sjöföl'SUl.rel den anfa llam1c Yid cl e in ledande operetlioncrlla mot dc söd r.a delarna av landel cli n·k t
eller indirclzl räll a'\sevärda förluster , llämligcn lrc krys sare.
vilka slzad.s.dcs aY kustartilleri och sedermera sänUes den vn a
av torpeder fr[m fast lmpedballeri, den .andra av torpeder h:1 n
uh[ll och den tredje av flygbomber. Häi'Lill lzan 1äggas sk:ado r
i'1 .andra. farLyg och lulalförlus.t a\· nt1gra smärre enheter Pc h
transportfartyg. Dcs~ a f6rluslcr hindrade dock ic-lzc opcra lio Hcrnas pl.:.'l nenliga genomförande. \'idare förlorades n [Jgol se nare hela den Inot ].;arvik insaUa jagarfloUiljcn genom I ngripande av brillisk:1 .operativa sjiis tridskraflcr.
Ett anfall mol Sverige hade till ,a llra slörsta delen 1nas l
framfiir:1s ö:v er havel, enär en enbart ÖYer Oresund immll ope ration medlandslrid:-;hafln idze skulle inom rimlig tid h a 11<1 ll
erforderliga geog rafiska m:l.l. Jag e!'inrar om a lt operati oner
med fly gburna trupper i s lor skala vid denna tidpunkt icke
l ilU1iirde dc aktuella problemen. Anfallet hade Ji:l.::·s om mol
:\forge Inå's: L riklas mol cll flertal Yill skilda delar :av rikc l,
~annolikl nwl Giiteborgsonu·{l.det (Bergen). Karlskrona (OsloHorlen), Bråvikcn (Kristiansand), mellersta :'-;o rrland (Tron dheim) sam Luleå -Boden (Nar vik) .
Aven om dc landslridskrafler, som omedelbart slodo till
förfogande för c lt första motstånd hade ' 'arit allt fö,r svaga orh
ii. ven om de som inom rirnlig Lid kunnat mobi lise11as fö'l· for lsalt molst~md i längden måhända ej räckt lill, får m an völ
anse at.l helvdligt
kra fLi 1.mrc anfallande land:stridsb ,a fter ha de
y
\J
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erfordrats ii.n i fallet Xorgc, vars arme ju ej h ell er Yar hell
mobili serad och vilken armes inre styrka dessutom på intet
sä ll var den svenslza överlägsen ell er ens jiinlllgod. Denna
ökade insal·s av landslridskraHer hade emellertid vidgat h ela
omfattningen av förelaget och hävt betydligt m er handclsfarlygslonn3Jgc saml cliirigenom även mera 'S jöstridskrafter. \len
dessa (i,J"acle sjöstridskrafter voro Jzn8.ppast l illgängliga i m olsa ls lill landslri d~.lzraflerna , villza för vi~~-o i erforderlig omfa ttn ing YOJ'O till finnand es, liksom fall e t va r med Ilygsttid s-krafler.
AYen en försilzlig uppsLaltning synes mig dänför giva vid
lwnden , all dc förluster den anfallande m !1st r~i lzn a med genom
molv erl..:an av del s\'enska lo>
k ala sjä>förswuels str:idskrafter,
hane Jm1sl sättas till minst lil..:a stora och aulagligen slön-c 8.11
de vilka tillfogades av del norska sjöförs\arcL Härtill kommPr
emellertid den v~iscnlliga faUor i spel e t, som beler den svens,k a
ku slflollan och Yad denna hade l.Jelyll s;! vill för op emtirmem.as
planlii.ggning och utförande som för de sannolika förluster, med
vilka angriparen haft all räkna .
Genom alt operali\'a sjö:stridskl-af lcr molsvarande lzusLflol lan och baserade p ii nmsk.a hamnar hell sabwdcs, kunde 1:111fallet mol Norge Liggas upp i form av en serie t ill rum1mCl
skilda opemlioner, Yilk a medförde en ytterligt stor kraftsplitlring {t anfallsSJid.an. Dyli1k kraflsplillring hade i fallet Sverige
icl e Yarit Lillr<l.dlig, ulan -;laPlza krafter innoh ~dl:andc hL CJ.
slagSllzepp eller p ansa rskcpp hade m {lsl h~dl.as samlade för Glt
h elt lzunna slå sönder Y:h lzustflolla, fra mför Yars baser operalinnerna i Yi~sa fall h::~Jdc m:]st framföras och vilken fJolla var
i stånd all operera till sjöss i Östersjön. \'{!ra i olika delar aY
kusten baserade ub å tsförband hade deswh:)lll kl·,ä yl vidlagande
av hell andra molMg~irder :1n dc, som erfordrades mot de Etlaliga norska ubåtarna.
j_ ven om v:\ r kustfJolla i kingden dukat under, hade den
säkerligen först lillfo.gat den a nfalland e förlusler a v en helt
a nnan slm·leksordning, än vad som sl..:edde uneler anfallet m ot
Norge. Men dörmed h ade för den anfallande den maklsl~illning
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i Östersjön gent emot Ryssland gått för1orad, som var en av
förutsäHn:ingama för 1941 års krig i österled.
Nu m å man fråga sig: Fa nns det planer uppgjorda för ett
anfall mot Sverige våren 1940? Svaret 1nåste bliva: m ed all
sannolild1et ty varje stormakt har stäkerUgen planer klargjorda
fö,r varje större operation som det politiska läget kan !<Om ma
alt kräva. Det är mötj ligt att anledningarna Lill att vi iclc
hlevo anfallna låg,o på del politiska området. Därom vela ,.i
dock ej n ågot bestämt. T,Y'lligl är em ellertid att ett kraftig t
militärt hinder låg i de svenska mminstrid s~\raflernas, erk:mncr ligen ku<;tfloltans higsberedskap och r elativa styrka. Denna
krigsbereds.k ap var icke frukten av m ållladers arbete. i\' ej , hak om densamma låg åratal av millmed~·etel arbete. Sjötförs wucls
ansvariga myndigheters oavlåtliga strävan aU vtäl bereda strids krafterna för krigets Viärv hade koncentrerats på att h ålla dessa
och främst kustflottan uppe i kvalitativt hän:seende trots de
nedskärningar, som 1925 års nedrustning medfört och tmts 19;JG
års för f1ollan i allra högsta grad otimredsställande fö•r svars beslut, vill::et senare dook lyckligtvis i endast ringa omfattning
hunni~ verka. Denna s.trä van hade var~t fran1Jg~1ngsrik, viike l
ock erkänts av fö1~svar ets högste In~tlsman vid Konungens
rådsbord.
Vi kunna ej sia om vad framtiden bär i sitt sköte, men vi
kunna m ed tillfredss·t ällelse se tillbaka p~t vad våm m arin a
stridskrafter, iclre min:st kust,flottan betytt för statslednin gens
målmedvetna arbete aH h[tlla riket ur kriget ej blott 1940 utan
under de mer än fem :J r detta hittills varat. Av maninen s per sonal hava tunga personliga bördor utkrävts i jämförelse med
andra försvarsgrenar, frän1st genom att Hotlan hela kri get v1aril
praktiskt Laget mobiliserad med fartyg en antingen i h ård neu tralitetstjänst eller dessemellan i ·i ntensiva övningar. Dessa
bördor hava dock endast tr'i iifal en järnfö,r elsevis r.inga del av
rikels befolkning, och d c h ava icke pålagts fö,rgtävcs.

