
1945.
108:e årgången.

Häfte N:r 11
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.Meddelande från Kungl. Örlogsmanna:= 
sällskapet nr 5/45. 

Ordinarie sammcmtriicle den 7 november 194-5. 

Näruawncle: Hi heders- och arbetande ledamöter, l kor

Tespondcrandc leda mot. 
l. BcslöLs att med hedrande omnämnande belöna av ma

riningenjör II . G:son Hafs tröm ingiven tävlingsskrift över äm

net »MaskinstTidskonstruktion >> . 

2. Valdes till arbetande ledamöter. 

Kommendörkaptenen 2 gr V. af Klint. 

Marin direktören l gr G. Hartzcll. 

Konuncndörkaplencn 2 gr E. Fribcrg. 

Kommendörkaptenen l gr T. Berling. 

Kommendörkaptenen 2 gr (int.) F. Malm. 

Kaptenen vid flottan A. Nilson. 

Konnnendörkaplcncn l gr T. Ncrpin. 

3. Valdes ledamoten A. Nilson till redaktör för Tidskrift 

i Sjöväscndet. 
4. Valdes ledamoten Hartzell till föredragande för år 

1946 i ve tenskapsgrenen skeppsbyggeri och maskinväsende med 

l edamolen Hult som suppleant. 
5. Valeles ledamoten Henning till föredragande för år 

1946 i vetenskapsgrenen ,sjökrigskonst och sjökrigshistoria m.ed 

l edamoten Blidberg som suppleant. 
6. Beslöts aU till ledamolen Dahlgrens efterlevande ut

dela den ~ ilvc rmcdalj, som tilldelats Dahlgren år 1891 för m 

lämnad tä,·ling,,skrift och som ej tidigare blivit utdelad. 

Karlskrona den 7 november 1945. 

G. Fogelberg. 

Tidskrift i Sjöväsendet. 37 
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Berättelse 
över Kungl. Örlogsmannasällskapets verksamhet 

under arbetsåret 1944-1945. 

S~llska~et ~mr varit samlat Lill e lt höglidssammanlriide 
och .SJU ordmane sammanträden. 

2. Sällskapets ämbetsmän ha varit: 

Ordförande, hedersleclamoleu Ehrensv~i rd, 
Vice ordförande, ledamoten Oclqvist, 

Sekreterare, ledamoten Ramel (intill 1/10 1945) diir
efter ledamolen Fooelhero· 

b "'. 

3. I beredningsutskottet har, utom vice ordföranden och 
sekreteraren ingått: 

intill 4/4 1945: ledamöterna Ågren, Holmberg och Mölll'r 
med ledamöterna Lagerman, Fredholm och Nyman som supp
leanter; 

frårl 5/4 1945: ledamöterna Holmberg, Möller och Lager
man med ledamöterna 'Vesström, Nyman och Fredholm ~om 
.suppleanter. 

4. Arsberättelser ha avgivits i följande vetenskapsgrenar: 

Artilleri och hanelvapen av ledamoten La.german. 
Torpedväsende av ledamoten Lind, 

Reglementen och förvaltning av ledamolen Fredholm, 

Skeppsbyggeri och maskinväsende av ledamo ten KulL 

5. Inträdesanförande jämlikt Sä ll skape ts .stadgar § :11 

ha avgivits av ledamöterna Kolmodin Fonel))ero· S·t·ltTk 
' V M' < - ' 

'Vesström och Eng. 

6. Minnesteckningar över avlidna ledamöter ha in gi,·ils 

av därtill utsedde och i utdrag upplästs vid högtichsamman
trädet 

7. En täulingssl.:rift över ämnet »Maskinstridskonstruk

tion>> har ingivits av mariningenjör H. G:son Hatström och 
belönats med hedrande omnämnande. 
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8. Sällskapets tidskrift har utkommit med sedvanligt an

tal häften. 

9. Inom Sällskapet ha följande förändringar ägt rum: 

Med döden avgått: 

Hedersledamöterna Heden, Wrangcl och Hans Ericson, 

Arbetande ledamöterna Blix, Posse, Dahlgren, Nor

man och Engström, .samt 
Korresponderande ledamoten Börjeson. 

Uppflytlats till hedersledamöter: 

Förutvarande arbetande ledamöterna Ericson, Ander

berg, Samuelson och Qvistgaard. 

TiUkommit: 

H edersledamöter: 

Direktören Ernst August Heden, 
Direktören Gunnar Engberg, 
Generalkonsul Axel Ax :son Johnson . 

Arbetande ledamöter: 

Kommendörkaptenen 2 gr Viktor Håkan Gustafsson 

af Klint, 
Marindirektören l gr Gösta Hartzell, 
Kommendörkap·lenen 2 gt' Erik Hantid Friberg, 
Kmnmendörkaptenen l gr Torsten Carl Fredrik Ber-

ling, 
Kommendörkaptenen 2 gr (int) Carl Fredrik Olof Malm, 

Kaptenen vid flottan Anders Göran Nilson, 
Kommendörkaptenen l gr Torkel Ericsson Nerpin. 

Konespondewnde ledamot: 

Kaptenen vid flottan Olof Herman Christoffer Sahlin. 
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För nä!ruamncle utgöres Sällskapet au: 

Förste Hedersledamöter ....... · . ... .... . 5 st. 
Hedersledamöter, svenska . . . . . . . . . . . . . . . . 39 

Arbetande ledamöter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 134 

Korresponderande ledamöter, svenska. . . . . . 28 

Kormsponderande ledamot, utländsk 1 

Tillsammans 207 ledamöter. 

Karlskrona elen 15 november 1945. 

G. Fogelberg. 

Minnesteckningar 
uppläs ta av sekreteraren på högtidselagen elen 12 november 1945. 

Herr ordförande. 

Mina herrar. 

De ledamöter, som under clet tilländalupna arbetsåret läm

nat Sällskapets ],Tets och vilkas minne Kungl. Örlogsmanna

sällskapet på sin högtidsdag enligt gammal hävel önskar givn 
en hedersbetygelse, äro: 

Direktören Ernst August Heden. 

Generalmajoren, friherre Herman 1-Vrangel. 
Kaptenen Hjalmar Börjeson. 
Överdirektören Gunnm· Blix. 

Kustbevakningsinspektören, greve Carl Posse. 
Kommendören Per Johan Dahlgren. 

Kommendörkaptenen Ivar Per Bjurholm Norman. 
Konteramiralen Hans Ericson samt 

Kommendören Carl Christian Engström. 
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Ernst August Heden.~·) 

i'Jär direktör Ernst August Heden den 27 december 1944 

avled, var det en märkesman från tidsperioden för det svens

ka skeppsbyggeriets utveckling till storindustri, som gick 

bort. Ileelens livsgärning var helt knuten till A.-B. Götaver

ken, och redan vid detta företags lillkomsl 1906 kallades han 

av Hugo I-lammar till den betyddsefulla posten som ritkon

torschef. Hedens insatser som framstående tekniker bidrog 

till att Göt:1verken redan några ftr efter sin till'blivelse utveck

lades till en industriell anläggning av betydande m å tt. Före

taget prövade sina krafter på allt s törre ::trbetsuppgiftcr. Ett 

skede av utomordentlig betydelse för varvels utveckling inleddes 

1912, då varvet detta år påbörjade byggandet av pansarskeppet 

Sverige, som levererades HH7. Ett fartyg av denna storlek och 

med så komplicerade tekniska anordningar hade aldrig tidigare 

utförts i vårt land. Vi sena ticlers skeppsbyggare måste be

undra beslutsamheten och skickligheten hos de män, som lyck

ligen genomförde delta fartygsbygge och i klart medvelande om 

utvecklingens och framtidens krav försloda att i anslutning 

däirtill utöka varvets tekniska Tesurscr ochl industriella 

slagkraft. 
Det blev Heden förunnat att medverka i det för Götaver

kens utveckling avgörande beslutet om upptagamle av egen 

motortillverkning, varigenom förutsättningar skapades för var

vets omfattande nybyggnadsverksamhet av oceangående ton

nage. Ernst H eden stod vid Hugo Hannnars ,sida, då denne ge

nom fartygsleveranser för in- och utländska transoceana linjer 

förde fram Götaverken till ett av Norelens största skeppsvarv, 

som med framgång upptog konkurrensen med de internatio

nella storvarven. 

*) Minnesteckningen föda ttad a v hedersledamoten Quistgaard. 
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Under tidspe rioden före det nu a vs l u ta de världskrigel m ed
verkade Heden vid Götaverkens leverans av dc värdefulla typ
fartygen jagaren Nordcnskjöld, flygplankryssaren Gotland och 
den första stadsjagaren, Göteborg. 

Som chef för Götaverken kunde slulligcn Heden under <kl 
sista världskriget ställa stora delar av Yarvcts industriella kapd
citel till förfogande för leverans av tidigare inom vår fJ olla 
byggda farlygstyper, ävensom för konstruktion och byggande 
av elen första kustjagaren - Mode - ochl den försla m odifi
erade stadsjagaren - Visby -- varjämte Götaverken i en flT 
landel allvarsam tidsr)eriod .s01n ledande varv ~ltop· si .. · bvo·o·"ll<lt· 

ö b "'C!U u 

av elen för.sta kryssaren av typ Tre Kronor. Trots dessa ston 
arbetsuppgifter har varvet även uneler senare år nedlag t ett 
intensivt arbete på utvecklingen av h andelstonnaget, vilke t hl. 
a. tagit sig uttryck i varvels ålagamle ~1lt för Svenska Amer ika 
Linjen bygga ett oceangående p assagerarefartyg -- som blir <kl 
första svenskbyggda fartygel av denna typ. 

Götaverkens utveckling och .stora framgångar bilda ra men 
kring I-ledens livsgärning, och resullaten av verksamheten tal:t 
mer än ,ord om Hedens skicklighet och duglighel som telmil~er 

och industriledare. Den .s tora arbetsbördan tyngde honom 
icke, arbetet var h ans liv, och som den borne lodaren ha{]e han 
den stora gåvan att rycka företagets tjäns•temän och arbe tare 
med sig i sina .strävanden. Genom sill räUframma och okun
ventionclla väsen, sin försl-åelse och hjälpsamhet vann han sina 
medmänniskors förtroende och tillgivenheL Han var en :1wn 

på tro och heder med ett hjäTta och ett handslag, som man 
aldrig glömmer. 

Ernst A. Heden var född i Falkenberg 1878 och son till 
konsul Joh. Aug. Heden och lwns maka Alma Maria \Venncr
sten. Han avlade högre ingenjörsexamen vid Chalmers 189S, 
innehade under åren 1899- 1906 ansälllning vid några a v dc 
s törre varven i Tyskland och Amerika. 

Av de många förtroendeuppdrag, som I-leden innehaft in
om industriorganisationerna, må nämnas hans ledamotslnp i 
Sveriges verksladsförenings och Svenska arbelsgivareförc-
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11ingens överstyrcl5er, samt ledanrotskap i styrelserna för 
Sveriges allmänna exporlförening, Sveriges indUJstrifö1·bund, 
Sveriges allmänna sjöfartsförening och Göteborg.s handelskam
m are. Heden ha r vidare varit ordförande i Sveriges varvsin
dustriförening och Sveriges verk~taclsförenings västra krets. 
Han var Hl33- l939 styrelseordförande i Chalm.erska ingen
jörsföreningen och 1926- 1943 ordförande i Göteborgs hant
verks- och industriförening. 

I-leden har i Göteborg innehaft flera kommunala uppdr.1g. 
Sålunda var han 1927--1942 ledamot av staelsfullmäktige 
1935- 1938 a v stadskollegiet, 1920-1934 av styrelsen för lär
lingsskolorn a och invaldes 1939 i hamnstyrelsen. Under åren 
HJ32--1942 var han ordförande i stadsfullmäktiges folkparti

grupp. 
Närmast !SÖrjes Heden av maka, född Tisell, en son, n<)

tarie Ragnar Heden, döttrarna Greta, gift med disponent SvGr
kcr Brunius, Töcksfors, och Berit, gift med arkitekt Owe 
Svärd, Göteborg samt barnbarn. 

Heden invaldes i Kungl. Orlogsmannasällskapet 1944. 

Herman Wrangel.':') 

Den 17 januari 1945 a v led f. d. generalmajoren, frih~rre 
Hennan Gustaf Mauritz \Vrangel i Strängnäs efter en längre 
ti ds sjukdom. Han var född den 5 novcn1ber 1864 och son 
till majoren och kammarherren, friherre Mauritz \Vrangel av 
Saus.s och Eugenie Fredrika Hchbinder. 

Seclan han avlagt studentexamen inträdde \Vrangd år 
1884 på elen militära banan såsom volont~ir vid Svea artilleri
regemente, där han 1887 bleY officer och 1892 befordrades till 

*) :M:innestcckningC'n Jödattad av heclersleclamoten Engbl om. 
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löjtnant. 189! erhöll \Vrangcl Iransport till d~warnndc Karh
krona artillerikår och blev där kapten 1895. Till kustart illl'
riet transporterades Wrangel 1902, och här utnii.mmlcs han 
år 1904 till major, 1908 till överslelöjtmmt och 1913 till överste 
Sistnämnda år tillträdde han som t. f. chef för Vaxholms kust~ 
artilleriregemente och upp!·ätthöll samtidigt därmed jämvill be
fattning en som kommendant i Vaxholms och Oscar-Fredriks
borgs fästning. I november 1914 blev Wrangel ordinarie 
regementschef och förordnades 1915 till kommendant i Yax
holms fästning. 

1924 blev Wrangcl generalmajor och chef för lmsta r lille
riet, den förste ur dess egna led, samt intdidcle Hl29 i reserven. 

vVrangcl utmärktes av en höu: t(;knisk be!.!åvnin!:.!· i förcnin" 
....., ~J (..) \"') 

med en stor kunnighet. Scclan han genomgått artilleri- och 
ingenjörshögskolan togos hans tjänster i stor utsträcknin g i 
anspråk på det tekniska området och han tjänstgjorde bl. a. 
som. tygofficer. Han utsändes 1904 på en studieresa till Ame
rikas Förenta Stater och deltog i ett flertal kommissioner rii
rande artilleritjänsten och därmed sammanhängande ,spör-;m:ll. 
I två J?eriocler 1900- 1901 och 1902- 1905 tjänstgjorde hnn 
i marinstnben, 1904- 1913 som lärare i kustfästningslära vid 
sjökrigsskolnn, 1909- 1911 .som chef för kustartill eriets skjut
skola och 1908-1913 som stabschef hos chefen för kustartille
riet. År 1914 tillkallades han som sakkunnig i den s. k. H am
marskjöldska försvars.kommittcn, vilken tillförde kustbefäst
ningarna i Slackholms skärgård dc första avsevärda förstärk
ningarna efter deras ö.vcrfönmde till marinen. 

Dc lärdomar, som vVrangcl tillägnat sig uneler sin resa 
i Amerika, sökte han målmedvetet göra nyttiga för det svenska 
kustartilleriet. Det är därför naturligt att hans verksamhel i 
hög grad bidragit till vapnets utveckling, särskilt som h nn 
under sin långa verksamhet som högskolelärare kom att u pp
fostra en generation av officerare inom artillerilakliken. Den 
tid Wrangel tjänstgjorde .såsom regementschef och seelermera 
som vapenchef känneteckna.s också av en ocrhörd utveckling 
inom ku startilleriets teknik och taktik. Genom den lyckli g:t 
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kombinationen av teknisk begåvning och förmåga att snabbt 
kunna futta erforderliga beslut visste Wrangel aU rätt värdera 
och väl utnyttja tekniska förslag, som fram.konnno. 

För att giva en fullständig bild av vVrangel är det emellel·
ticl icke tillfyllest att enbart betona hans tekniska kunnande 
och fön11~1ga. Wrangel förenade i sig alla de egenskaper, 
som känneteckna elen pliktuppfyllande officeren, som med all
var och oväld löser sig förelagda uppgifter, med den avunds
värda mänskliga förmågan att genom välvilja ooh icke utan 
hmnor kunna skapa respekt och hängivenhet bland den per
sonal, som var honom underställd. 

Genom .sin fina personlighet och sitt alltid taklful1a upp
trädande förslod vVrangel a lt skaffa sig den största aktning och 
förtro ende långt utanför de militära krets8.rna . 

vVrangel var en solid personlighet, i nl1o en h edersman 
av den gamla slammen. 

I ÖrlogsmannasälLskapet invaldes vVrangcl 1913. 
Han var seelan den 20 septembe1· 1899 i ett sällsport har

m oniskt äktenskap förenad med Estrid Elisabeth (Essie) 
Ericsson, dotter till kaptenen vid flottan Axel Georg Ericsson. 
Den bortgångne sörjes nu närmast av m akan och av dottern 
Agneta, sedan 1936 änka efter t. f . stiftssekreteraren i Visby 
Sten Axel Lundberg. 

David Hjalmar Theodor Börjeson/) 

När kaptenen Hjalmar Börjeson elen 25 sistlidne februari 
för alltid lämnade den kret,s av kamrater, med vilka han uneler 
längre eller kortm·c tid seelan slutet av 1920·lalet sa marbetat 

*) Minnesteckni ngen författad av korrcs pou·:l,;ra n dl' lerlamotP n 

Hafs tröm. 
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på det sjöhistoriska området, innebar hans hortgfmg i för sta 
h~l n d för dem m en också för svensk sjöhistorisk forskni no· 

"' överhuvud en förlust av s tora mått. 
Först må här nämnas n[lgra yllrc data ur Hjalmar Bi\r

jcsons liv. Han föddes i Sventorp i Skaraborgs län den 2 april 
1881, son till handlanden Clas Alfred B. och dennes llm tru 
Sigrid Charlotta Hagberg. Efter genomgångna fyra kl nsst>r i 
Skövde allmänna läroverk antogs han 1897 till ,skeppsgossp 
i Karlskrona, karlskrevs lvå år senare och tillhörde därt>fltT 
sjömanskåren i Slackholm såsom signalmatros till höslen l ~JO;> 
då den kontraherade anställningsliden gick till ända. Enl ig; 
avskedspasse t hade han "skickat sig redligt och utmärkt Yiil'' 
och i h ans straffregister funnos inga som helsl antecknin gar. 
Sin grundläggande sjömannautbildning hade han under dessa 
år mu dels ombord på skeppsgossebriggarna, dels p[t seglandp 
långrcsefartyg. Vid sidan av den militära tjänsten studcrack 
han. vid Stockholms navigationsskola och avlade där styrman s
exanlen våren 1905. 

Så bar det till kofferdis efter erhållet avsked från fiol
lan. Hemkommen till Sverige avlade han 1907 sjökaptens
examen ' samt examen i ånt!maskinlära vid Stockholms ml Yi"'l-v ~ ( 

1ionsskola, med överbetyg i samtliga ämnen. På höslen .sam 
ma år antogs B. till rcscrYofficcrsaspirant, utnämndes 190t! 
till rcscrvunclerlöjtnanl och gjorde som sad:m obligatorisk ell 
årig ljänsl, varpå h:m igen sökte sig till hanclclsfloU~w, u n 
s~\som s!yrman i det vVicandcrska rederiet. På grund av åd ra
gen kroppsskada nödgades han återgå till hmclbacken , diir 
han under de närmaste åren prövade på olika poster i för 
värvsarbetet. Kom så första världskrigel med inkallche lill 
flottan. Därvid tjänstgjoTdc han bl. a. 191-±- 16 p<t min
kryssaren Clas Fleming, uneler vilken kommendering han 1915 
blev befordrad till Teservlöjlnanl. Som sådan förde han 10Hi 
--17 befälet på sjömätningsfartyget FalJ,:;!;I och på vcdelllM
len Laxen, !båda i ncutralilctsvakttjänst. Efter h emförlov
ning gjorde B. ·en resa till Syd::11ncrika såsom styrman. 

Hän•fler beg~i.nlc han frivillig inkallelse till flolian och 
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va r under aren 1919-24 placerad vid mindepartementet å 
Stockholms örlogsvarv med tjänstgöring vid departementets 
l~ru thus i Vaxholm.s skärgård . Där var han ledare av alla före
kommande arbeten med min- och sp rä ngmatcrielcn. För 
Börjcson, som 1921 befordrats till rcscn: kaplen, slutade in
kallelsen vid mindcparlemcn te t hö.slen 1924, och med utgången 
av år 1926, då hans tjänslskyldigheL i reserven upphörde, blev 

h an meddelDel avsked. 
För sitt. uppehälles skull hegärdc han och erhöll i juni 

1928 tillsland att återinträda i reserven. I-lans inriktning pa 
det a rki va li ska området var då känd för höga Yedt>rbörnnde, 
varför h an hiev kommenderad till marinsiahen och av C\lS 
stiillclcs till riksarkive ts förfogande för att bilriida med upp
ordna nd e! av dc delar av flolians arkiY, som under åren 1915 
-25 kommil unlkr riksarkin'ls van!. 1'\är stabens .sjökrigs
histori ska det a l j på senhösten 1929 nyorganiserndes, blev B. 
omedelbart knuten till denna, tillhörde från 1931 dt>ss efte r
följare sjöhistoriska avdelningen, s~l. länge denna ex isterade, 
alltså till 1 \):)7, varefter han till sin horigång Ljiinstgjon]e i för
sYarsstabens krigshistori ska avdelning. 

I och m ed alt Börjeson år 1Dl\) slutade att .segLt p ;t "]Dn, 

kan man siiga, alt det ej blott innebar en milstolpe i h ans liv , 
utan hlev inledningen till e tt h e1l nytt skede. Hans li,·.sgär
n ing som sjöhistOTikcr log sin börjnn. Del år ju gint, all dc 
ensliga förhålla ndena ute i skiirgården undn llcn OYan berörd~l, 
över 5 år långa kommenderingen länmade god~t möjligheter 
att hedriva hokliga studi er, och nu kom B:s r edan i unga dagar 
visade litl erära inlre~.sen alt slå ut i full blom. Niir arbclcl 
med tjänstens hestyr var över för veckan eller eljest när han 
var ledig, reste han ofta in till huvudstaden, där han blev te n 
stadig kund i biblioteken och hörjade äyen syn::ts bland fors
karna i yara arkiY. Dc långa vinlerkv~illarna på Bcrgholmcn , 
där han hade sil l hoslällc, gav honom tillfälle all fördjupa sig 
i den packe böcker, han brukade föra mecl sig som h emlån. 
Det yar inte bara till sjöväsende l hörande litteratur, som där
vid kom ifr{t.ga - även mn dylik lag hnns intresse och hj~i.rLl 
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:ärsl~ilt .nära -;-- uta~1 åvc~1 p:'t andra områden sökte han tränga 
11:, eJ nunst pa det filowfiska. Den .store sanningssägaren T ho_ 
nld blev han mycket fört;·ogen med och citerade honom giirna. 

... ... Om man bortser fran en kortare kommendering 1925 i 
SJof'orsvarets kommandoexpedition samt en skälin·cn lösli ()' 1 
fallniJ~g i Sjöfartsmuseet vid Skeppsbron 1926- ;8, var B~ir~:: 
son, sasm~1 ovan antyt ts, praktiskt taget utan anslällning fr~ln 
det h an lamnade Bergholmen och i över tre ·'tr till des~ 1 
" • .. • c ' . ., lan 
atrr.mlraclde 1 reserven 1928. Det var ej minst under dessa :h 
av Jormell arbetslöshet, som Hjalmar Börjeson o·enom t6i.n

1 
. r .. o t'> 1,1 

s lm JCr och modosamt forskn ingsarbete i bibliotek och a rk iv 
kon: au förs:wffa sig e tt vetande på vissa delar av del sjöhi
·: tonska omradet, som få om ens n:'\gon av hans samtida här 
1 landet kunnat tävla med honom om. Varje människa ha r 
ju sin begränsning, och därifrån var visst ej Hjalmar Börjeson 
unc~::mtagen. Hans s tora kunskaper, som omspände lfmga tids
penoder, voro sär.skilt inriktade på 1500-, 1600- och 1700-ta. 
l ens sjöväsen d e, så väl vad angi'tr materielen som person alen. 
Ett .<;peciellt område, som han ägnade mycket s lort intrcss•2 och 
dela l jarbete, var skeiJI)Sbv""'crict 

' 1 J hO · 

Som ett av resullalen av sina mångåriga forskningar Jäm
nade han vid sin bortgång efter sig en excerptsamling av ena
stående omf{mgoch värde. Den omfallar ej mindre än elt 1()0-

t~l ~roJy.mer, fyllda av i rege l källbelagda anteckningar jämte 
nkhg btldmaterial, skeppsritningar m. m. Som väl är, fi nnes 
förhoppning, att den Börjesonska samlingen skall bliva över
tagen av riksarkivet och införlivad med flottans arkiv, kom
mande ticlers forskare till ovärderligt gagn. 

Bland m·hetcn, vari han fick tillfälle att omsätta si ll ve tan · 
dc ptt det .sjöhistoriska området, må nämnas: Stockholms se
gelsjöfart (1932), Lists of men-of-vvar 1650-1700, III. Swe

dish ships (1936), Sveriges sjök rig 1611--1G32 (Generalstahs
vcrkct 1937), Svenska fo lket genom tiderna (1938), Svensk
sund 1790- 1940 (1940), Örlogsflottans officerare 1700-1799 
(1942), Svenska flottans. historia I (1942) och II (1943) sam t 
Slu'lnes sjöfartshistoria 119±2) . Initiativtagare till bilclandrt 
nv Sjöhi.storiska samfundet, blev han en av dess stiftare 1939. 
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Hjalmar Börjeson var i mycket en originell man. För 
dem, .som ej lärde känna honom så nära, kunde. han verka rätt 
inbunden, ja enstörig. Många hade svårl alt förstå honom . 
}lan var blyg Lill sin läggning, men ansåg han sig ha rätt i sak, 
så fö rfäktade han också sin mening öppet och ärligt, ibland så 
oförblommera t, alt det .stötte en och annan . H an t<"tlclc ingen 
bluff på det sjöhistoriska onll'~tdcl, och den, som ville lysa med 
lånta fjädrar, avskydde h an . Men under den käna ytan dol
de sig elt gott och vänligt hjärta. I förslående vänners krets 
kände h an sig glad och fri och hade humorns glimt i ö~at. 

När Kungl. Örlogsmannasäll skapet år 19i3 k allade Börje
son till sin korre.spondcrancle ledamot, mottog han denna ut
märkelse m ed slor och uppriktig glädje. H an kände sig tack
sam ÖYer delta erkännande av h ans mångftriga, s trävsamma 
arbete inom en av detta Sbi1lskaps Yelenskap.sgrenar. 

Hjalmar Börjeson sörjes närma:-; L av maka, född Hultgren, 
tvenne döttrar, barnbarn samt ~ys icr och syskonbarn. 

Gunnar Axelson B lix.*) 

Den 24 april 1945 avled i Stockholm överdirektören och 
chefen för Kungl. SjökarteYerket, f . d. kommendören i m ari
nen Gunn a r Axels on Blix. Han Yar född i l\fotala den 15 janu
ari 1887 och fö räldra rna voro trafikch efen Yid Göla Kanal Per 

Blix och h ans maka Jenny Axelson. 
Bli x an logs Lill extra kadett i juli l 903 och genomgick sjö

krigssko hm :"u·en 1903 till 1907. Den 15 november 1907 kom 
h ans cHicer sutnämning såsom underlöjtnant vid flottan. Hans 
första .sjölji:nstgöring som officer var som kommenderad offi-

*) Minnosskriften författad av hcde l'.,ledomat<':l Gimn. 
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cer å kanonbåten Skngul. Åt'en 1908- 1909 deltog han i Pa n. 
sarkryssaren Fylgias lå ngresa till avlägsnare farvatten . S0 111 _ 

m aren 1909 tjäns tgjorde Blix vid sjömätningarna ombord ~1 
kanonbå ten Rota, den första av dc m fmga sjömätningscxpedi. 
ti oncr, .som skulle bliva av så stor· 'betydelse för hans senare 
verksamhet som chef för Sjöknrteverket. 1912- 1913 gen o111_ 

gick han sjökrigshögskolans allmänna kurs , som 1918- 1\11\) 
efterföljdes av allmän fortsältningskurs ('stabskurs). 

Uneler första världskriget tjänstgjorde Blix bl. rt . å uball'n 
Svärdfisken, vilken expediti on hlev inledningen Lill en lång
nnig, betydelsefull och för Blix h edrande Yerksamhcl ino111 
ubåtsvapnet. Blix, som 1918 vunnit kaptensbefo rdran , hh'r 
l 919 adjutant hos stalion sbefälhavaren i Karlskrona samt ll<'l
tog sommaren 1920 i k a nonbft len Svensksunds sjömätnings
expedition till Spetslbergen. Hösten l H22 påbörjade Bli x ('Il 

femårig all mänt uppska llad tjänstgöring ~;om adjutant i sjii 
försvarets kommandoexped ition. Under liden i kommando
expedit ion en var han ~i.vcn lärare i miliUir kus tgeografi vid 
sjökrigshögskolan samt dessutom lärare i taktik vid högskolans 
kust:uti llerilinje. Bland sjökommenderinga r und er denna tid 
k an nämnas .sekond skap ii pansarkryssaren Fylgia 1928 och 
å pansa rskeppet Drottning Victoria 1928- 1929 samt fart ygs
chef å minkryssaren Clas F leming 1929. Sanuna [tr Lilltri:idde 
Blix befattningen som avdclninw;ch ef å ubåtsavdelningen saml 
befordra des till kommendörkaplen l 930. Dc följande åren 
fortsaltes h ans chefskap å ubåtsavdelningen - 1932 var h a n 
far tygschef å pansarskeppet Manlighelen - och 1936 erhöll 
h an sin sis ta sjökommendering, såsom chef å pansarskeppet 
Oscm· li under dess sommarexpedition till utländsk a farvatten. 

H.edan dessförinnan, 19:H, h ade Blix ·erhållit ch efskapet 
för Västkustens marindi s trik t och Göteborgs örlogsdepå och 
blev elen l juli 1937 o rdinarie chef för VästkusteTlls marindi
strikt, i samband varmed han utnämndes till kommendör i 
marinen. Befa ttningen som marindistriktschef i Göteborg blrv 
h ans .sista uppgift i m arinens tjänst. Den 30 juni 1939 erbiill 
han nämligen begärt avsked ft·ån beställningen p å sta t för alt 
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dagen tEirpft tillträda förordnand e som överdirektör och chef 
för Kungl. Sjökarteverket, vilken befallning han innehade vid 
sin bortgång. Blix, son'! vid 55 å rs å lder avgått m· fiollans re
serv, insjuknade vår en 1945 under en inspektionsfärd och av
led efte r en kor t sjukdom den 24 april detta år. 

Gunnar Blix var en energisk och kunnig m an och togs ti
digt i anspråk för uppgifter vid sidan av den egentliga tjänsten. 
Förutom sina lärarskap vid sjökrig~Shögskol an m edverkade han 
i elt fl er ta l utredningar. 1925 invaldes Blix som ledamot av 
Kungl. Örlogsmannasällskapet och 1940 som ledamot av Kungl. 
Krigsve tenskapsak ademien . 

Blix var noggrann och fordrande i tjänsten ;och hans ar
bete präg lades av ordentlighet och grundlighet. Han ägde stor 
arbel fö rmaga och ell sunt omdöm e sam t var känd för objek
tivi let vid bedömandet av olika spörsmål och var m ycket noga 
med att vid ulredandet av skild a frågor både fördel::lr och 
nackdelar blevo i lika m ån belysta. Han var en nitisk och tro
gen sta lens tjänare och gick h elt upp i .sitt m1bete. Tjänsten 
sa lte han framför allt annat och sparade sig icke när det gi:i ll
de att genom undersökningar och studier sM ta sig in i och göra 
sig skickad att på bästa säLL lösa dc uppgifte1·, som förelagts 
h onom. Speciellt voro organisa tion sfr ågor fö1·emål för hans 
stora intresse och h ans förmåga i detta avseende togs också 
i anspråk ej minst vid uppbyggandet av den nya organisationen 
vid Vi:is tkuslens marimli.strikt, där Blix uträttade ett mycket 
goLL a rbete. 

Genom chefskapet för sjöka r tcverket å lerfördes Bli x l ill 
en verks runhct, som s tod hans hji:irta nära och för vilken han 
var ,.ynner1igen väl skickad, elds genom sina många tidigare 
sjömätningsexpeditioner och dels g-enom den livliga kontakt 
m ed sjöfar len ooh dess olika spörsmål, han erhöll tmder sin 
Göt eborgslid . Blix satte s tor t värde på och gladde sig myc
k et å t det honom anförtrodda värvet som sjökm-teverkschef och 
gav sig med iver ·och intresse i k as t med de nya uppgifterna. 
Även här var det organisalionsfrågorna, som kommo i förgrun
den och beträffande vilka Blix n edlade ett fruktbärande arbete. 
H an var just sysselsatt med vissa b etydelsefulla omorganisa-
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!ionsplaner, då han hastigt och utan allvarligare förvarningar 
bortrycktes av döden. :Med Gunnar Blix bortgick en redlig och 
rättskaffens människa. 

Blix efterlämnar maka, fru Dagmar Blix, född vVellel 
samt lrenne döttrar, Gunvor, gift med ekonomichefen vid Te: 
lefonakliebolaget L. M. Ericsson Nils Kallerman, M::ngarcta 
gift med majoren i brittisk tjänst Ingmar Penton Andrcn, sa111 ; 

Carin, gift med byråsekreteraren i Marinförvaltningen Åke 
von Dahr. 

Carl Arvid Posse."') 

Den 27 maj 1945 avled f. d. kommendörkaptenen av 1 
~-raden, greve Carl Arvid Posse. I-Ian var född i OUenby på 
Oland den 21 juli 1869 och son till hovstallmästaren greve 
Fredrik Posse och Charlotte Ramsay. 

Pdsse började ,sin verksan11het vid flottan år 1881 som 
extrakadett och antogs 1884 vid sjökrigsskolan. Under ka
detlåren ombord på korvetlen Saga deltog han under åren 
1885- 1890 i expeditioner Lill främmande länder vid Atlantens 
cch Medelhavets kuster. 

Efter officeDsexamen l 891 inriktades Posses intressen mot 
torped- och minvapnen och vid sidan av sin militära ulbild
ning genomgick h:m Tekniska högskolan, där han år 1 8H8 
utexaminerades som ·elektroingenjör. Under en följd av år 

Logs h:m därefter i olika repriser i anspråk för tjänst vid ma
rinförvallningens torpedavdelning samt torpeddeparlemenlcn 
i Slackholm och Kar1skrona. Under åren 1902--1904 ,·:u 
Posse kommenderad till tjänstgöring hos I-L K H. IIcrLi gen 
av Södermanland. Tjänsten i land omviixlade med ett stort 
antal sjökommenderingar, bl. a . .som kommenderad officer på 
chefsfar tyget Drott, som fartygschef och divisionschef på ett 

*) Minnesteckningen författad av Sällskapet-l sekrdflf:HO. 
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flertal torpedbålar och jagare samt som sekond på kryssaren 
Fylgia under långresan till Medelhavet åren 1913- 1914. 
Under så gott som hela världskriget 1914- 1918 tjänstgjorde 

Posse som chef för Öresundsavdelningen. 
I början av år 1918 övergick Posse på reservstat men var 

1m der åren 1920- 1922 inkallad för tjänstgöring :som chef för 

.torpedclepartementet i Stockholm. 
Med utgången av år 1922 et•höll han avsked och inträdde 

i fiollans reserv och övergick därmed till ett nytt verksamhets
fält. Han utnämndes nämligen detta å1• till kustbevaknings

inspektör, vilken befattning han upprätthöll till år l 935. 
År 1931 avgick Posse ur r eserven. Han invaldes i Kungl. 

Örlogsmannasällskapet år l 915. 
Carl Arvid Posse ingick l 917 äk tenska:p med Ester Söder

berg, som avled år 1942. Han sörjes närmast av en broder, 

kaptenen greve Arvid Posse samt en brorson. 
Posse var en pålitlig och genomhederlig man, en trorfast 

vän till sina vänner. En för honom säDskilt utmärkande egen
skap var viinj'asthet Sitt militära yrke fyllde han med största 

samvetsgrannhet. 
Hans senare år fördunklades genom hustruns långvariga 

och plågsamma sjukdom, varvid han var den bäste hjälparen, 

som helt uppoffrade sig. 
Själv dukade han också under för ett långvarigt lidande, 

som han bar med obrutet tålamod. 

Per J o han Dahlgren.':') 

Per Johan Dahlgren härstammade från en gammal kust
familj i S Lockholms skä1'gård. Han föddes den 20 februari 
1858 i SLackholm av föräldrarna hovjägaren Johan Adolf Dahl-

*) Minnesteckningen författad av fil. dr. rcr Collinder. 

Tidshi/t i S jöväsendet. 38 
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gren och Klara Agneta vVinblad. Han blev redan vid 12 ars 
ålder extra kadett och 1877 underlöj tnant vid f lottan. Aren 
1881-1883 var han elev vid Gymnastiska centralinstitu te t, 
1893- 1898 adjutant i sjökommandot, under spansk-ameri
kanska kriget attache i \Vashington och deltog i invasion!'n 
av Santiago de Cuba. 

Kommendörkapten av 2 gr blev han år 1898 och 1 gr 
1901, kommendör vid flottan 1904. Aren 1900- 1905 sa mt 
maj-september 1906 var han chef för marinförvaltningens 
torpedavdelning, blev 1905 chef för sjökrigshögskolan och 1HOH 
chef för sjökarteverket samt erhöll1921 avsked. 

Redan av dessa torra data framgår att det var en ,snahh 
och berömlig karriär D. redan som ung gjorde vid sjövapnet: 
den var ej koncentrerad Lill st::~berna , ly han hade tjänstgöring 
ombord flertalet år 1870- 1911. 

Redan som 29-årig löjtnant blev han ledamot av Örlogs
mannasällskapet och redigerade T idskrift i Sjöväsendet 18RH 
- 93. Sedan 1884 var han gift med Anna Blix (d. 1930) m ed 
vilken han hade en ,son, död vid unga år, och dottern Aslri, 
gift med diJ"oektören för Grängesberg-Oxelösunds Rederiavdel -

' ning, Hennan Hoogland. 
Dahlgrens styrka låg utan tvivel i hans organisationsför

måga och hans djupgående kunskaper. Han fullgjorde d l' 
chefs tjänstgöringar till ,sjöss som följde av hans ställning; sa 
blev han eskaderchef för kusteskadern 1908 och för skjutsko
leeskadern 1911 och 1911- 12 dellog han i utmärkningen ~" 
sjögränsen mot Norge. 

Organisa tionsarbetet synes dock h a legal hans hjiirta n iir
mast ; härvid kom honom till pass hans klara blick för män
niskor och hans krav på klok sparsamhet. År 1900 nyorg::~ ni 
seraclc han torpedavdelningen i marinförvallningen och sökt e 
ordna illlhemsk torpedtillverkning samt genomdrev ny torped 
båtstyp - elen franska Plejadtypen - och ny pansarbåtsty p 
- Oscar II - Även sjökrigshögskolan fick under hans fyra 
chefsår en grundlig omorg::~nisation, och detsamma blev falle t 
med sjökarteverket, då han, för att citera förfaltaren i Sven;;.k l 
Biografiskt Lexikon, Amiral Unger, "ryckte upp detta gaml a 
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verk ur den försoffning vari det råkat genom slentrianmässig 
ledning och o till räckliga anslag". 

Inom sjökar leväsenclet lämnade han ·efter sig varaktiga 
r esultat: en talr ik fast och fackutbildad personal, en ny orga
nusation med betydelsefulla u l vidgningar, som. underrältels ::-r 
för sjöfarande, jordmagnetism och nautisk instrumenlprövning, 
sjökort över stora kustområden i större skalor. Två expedi
tioner till utländska farvatten ordnade .sjökarteverket uneler 
hnns Li d: rekognosceringen av sjöYägen till Obfloden 1919 ·)Ch 

mätningsexpedi tionen till Spetsbergen med " Svensksund" 1920. 
Dahlgren dellog även i ett flertal marina kommissioner. 

I-Ian motsatte sig ökad storlek av arliller ifarlyg, av hänsyn 
till deras förmåga att utnyttja kustfarvallnen, och ivrade för 
våra småvapen; minor samt torped- och undervallcnsbåtar. 

Som pensionerad hedrev han intensiva forskningar i sjö
fartens och det svenska sjökartevä,sendet" historia. Bland hans 
arbeten må nämnas ett ej i sin helhel publicera t om. "Styr
manskonsten under antiken och medeltiden", vidare de tryckta 
"Primitiva skepp" och "Hällristningarnas skeppsbilder" samt 
det monumentnia verket " Sveriges sjökarta" utarbetat av D. 
tillsammans med docenten Herman Hichter i Lund. 

Personligen var D. en tillbakadragen natur, som icke ef ter
strävade äreslällen. Han ägde förmågan all låta e.gna intres
sen träda tillbaka för objektiva krav, även när de senare gingo 
mot rådande uppfallning pft högre ort. I-Ian förfäktade då sina 
ståndpunkter med kraft och oräddhet. J-[ans närm~t re person
liga mngänge på senare år präglades av haniS mångsidiga b~ld
ning och h ans hicinsynsfullhet mol dem som slodo honom nara 
i ett eller annat avseende. Vid flottan fick han ej utföra alla 
de värv han synles lämpad för , men inom .sjökar~everket har 
han salt outplånliga spår. H~ws chefstid ägde en särskild glans 
av Yiclare synpunkler och dc kvnrlcY::~ndc av hans forna per
sonal minnas h onom ännu efter 25 år m ed vördnad och tack
samhet. 
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Ivar Per Bjurholm Norman.':') 

Kommendörkaplen har Norman föddes i Upsala elen 2:1 
augusti 1867. Föräldrarna voro b:mkclireklörcn Albert .\"nr. 
man och hans m aka född Bjurholm. 

Norman utexaminerades från Sjökrigsskolan år 188\) och 
befordrades till löjtnant 1892 till kaplen 1900 och till k om
mendörkapten av 2 graden 1912. 

I likhet med alla sjöofficerare på den ticlen började .\"or
man sin officersbana i Karlskrona. P<t grund av sin utpriig
lat tekniska läggning blev han där tidigt tagen i anspråk a\' 
minvapnct ; på somrarna vid mineringsövningarna och på Yi nt
rarna såsom informa tionsofficer i min- och .spr8ngiimneslära. 

Ar 1904 blev Norman förflyttad Lill Stockholms station 
och började då en .sexårig tjänstgöring vid marinstaben. Ar 
1910 kommenderades han till Stockholms örlogsvarv s;t~om 
chef för mindepartementet och k varstod i denna befallnin~ 
till pensionsåldern, som inträdde år l 922. 

År 1'914 invaldes ~onnan i Kungl. Örlog,sm~mnasällskap el. 
Efter avskedstagandet innehade Norman under 13 rh an

ställning vid Finnboda Varv. 
Då flottans minvapen, "det fas ta minförsvarct'', år HJ0 :2 

överflyttades till det d~t nybildade kustartilleriet, var förslåel
sen fö1' behovet av e tt m era rörligt minvapen vid flottan myck l'L 
ringa. 

Norman, som var starkt övertygad om ·ett sådant hchov. 
satte då in all sin kraft på, alt en del personal och m a teriel från 
fasta minförsvaret skulle få behft llas vid flottan såsom Pn slom 
me, varur ett minvapl'n så ,sm~tningom skulle kunna v}ixa fra m. 
Trots ganska kraftigt motstfmcl från en del håll lyckades ='Jor
Jnan i sina strävanden. 

Även om åtskilliga av de asikter, som den starkt konser
vative Norman hys te angående utnyttjande av fioLlans ny.t 

*) Minnosskriften iöriattacl aY lodamolen Dergtuark. 
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minvapen, icke delades aY hans yngPe kamrater vid vapnet, så 
står det dock fast, att ulan hans skickliga och energiska arbete 
skulle tillkomsten av ett minvapen för fJollan hava blivit av
sevärt fördröjt. Det kan därför utan överdrift sägas, alt han 
var skaparen aY det nya minvapnet vid floUan. 

limler [tren 1903- 1915 var Norman så gott som årligen 
chef för flottans mineringssko la och nedlade därvid ett mycket 
förtjänstfullt arbete på personalens nU)ildning. 

.\"annan var en mycket orädd och rakryggad man. Hans 
obelYingliga benägenhet att i tal och skrift säga ut, vad han 
tyckte och tänkte, försatte honom därför ibland i ett pinsamt 
m otsutdörhållande till höga vederbörande. 

Norman var en utmärkt chef och en god kamrat. Den, 
som skriver dessa rader, och som haft nöjet att stå uneler Nor
mans befäl under ej n1indre än nio sjöexpedilioner, har vid 
upprepade tillfällen varit vittne till , alt hm1 frivilligt klätt .. skott 
för underlvdande kamraters mindre välbetänkta åtgarder. 
Han var alltid rättvis och vänfa<;t och hade ett utpräglat sinne 
för humor. 

Dessa h ans egenskaper gjorde alt han blev aktad och 
avhållen av sina underlydande. De som kommo honom nära 
och särskilt hans forna kamrater vid minvapnet skola alltid 
minnas vännen »Kagge» med saknad och tillgivenhet. 

Norman avled i Stockholm den 16 augusti 19-15. Såsom 
närmast sörjande stå maka född Berg och två döttrar. 

Håkan Hans Kristian Ericson.':') 

Håkan Hans Kristian Ericson föddes elen 16 februari 1868 
i S toekholm. Hans föräldrar voro gwsshandlarc Edvanl Vil
helm Ericson och Augusta. Lundeberg. 

*) Minnesskriften föda t t ad av hederslodamoten ·w ostor. 
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Ar 188:3 inträdde Er icson såsom elev vid Kungl. Sjökrigs
skolan och gjorde såsom sådan sjöexpeditioner å kon-etten 
Saga och fregatten Vanacli,s till Nordsjön, Norra Atlanten uch 
Mede lhavet. 

Ericson b lev den 21 oktober 1889 underlöjtnant vid Kung l. 
Flottan och avancerade till löjtnant 1891 och kapten 1900, 
blev kommendörkaplen av 2 gr 1911 och l gr 1915. Ericson 
utsågs 1910 till adjutant hos H. M. Konungen och valeles l\l1 1 
till ledamol av Riksdagens l kammare för Blekinge län . 

Ericson förordnades 1917 till Stalsråd och Chef för Kungl. 
Sjöförsvarsdepartementet och utnämndes s. å. till Kommendö r 
i flottan, samt till Konteramiral i flottans reserv elen 22 jun i 
1928. 

Nästan varje år intill 1915, då Ericson ulöva·de .sitt sista 
far tygsbefäl å Tapperheten, tillbragte han kortare eller längre 
tider emellan relingarna. 

Han tjänstgjorde sålunda ~l de flesta av flottans olika far
lygsccrter. - Si tt första självständiga befäl hade han, då han 
1901 hissade .sin chefsvimpel å pnnsarbåten Gerda. 

Bland Eriosons sjökommenderingar under denna lid m;t 
' F . l " omnämnas: skolfartygel Stockholm, korvetten rep, augresa 

till Medelhavet, korvetlen Sa.ga kommenderad officer ö.slersjiin 
och norra Atlanten, pansarskeppet Oden, konunel)derad officer 
Östcr~.jön, korvetten Freja, långresa N. Atlanten och Medel
havet, pansarskeppet Aran l flaggadjutant under fyra på yar
andra följande år, p ansarskeppet Oden l flaggadjutant , pan
sarskeppet Thor .sekond, torpedkryssaren Psilander fartyg~

chef, pansarskeppet Svea fartygschef samt pansarskeppet Tap
perhelen fartygschef. 

Hans Ericsons kommenderingar började taga en allt be
stämdare riktning - målsältningen blev klarare, och man 
kunde tydligt skönja, all artilleriet skulle bli hans verk sam
hetsområde framför alla nndra. 

Under Ericsons långa tjiänst som l flaggadjutant fi ck 
han med sin energi och organisationsförmåga tillfälle att in
gripa på många olika områden, .särskilt inom sjöartilleriet -
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skjututbildningen nwderniserades och förbättringar vidtogos 
jfråga om skjuttekniken - jämsides härmed utvecklades den 
för stridsberedskapen så viktiga frågan om farty1gens utrustning 
med tidsenliga eldledningsanordningar samt eldledningens or
ganisation. 

Hand i hand med sjökommenderingarna gick tjänsten i 
land. 

Ericson genomgick .sålunda: minskolan, skjutskolan å 
Rosersberg, artilleri- och ingenjörhögskolans allmänna och 
högre kurser samt Kustartilleriets skjutskola. Han var lärare 
i artilleri i KSHS, adjutant hos inspektöt<en av Holtans öv
ningar till sj6ss, sekreterare i den parlamentariska försvars 
kommitten av år 1907, varom mera nedan. 

Ericson var dessutom tillkallad sakkunnig för utredning 
i olika frågor ,såsom rörande sjökrigsmateriden, vissa frågor 
r örande pansar~båtstyp, flottstationsfrågan, 19·14 års kustfäst
ningskommission, organisation av flottans sjömanskår m. m . 

Det torde vara på sin plats att här något nä·rmare beröra 
E ricsons arbete som sekretcrare i den parlamentariska för
svarskommitten. 

Hans Ericsons tid som aktiv sjöofficer sammanföll med 
en period i vårt försvars historia, som i allt väs·entligt innebar 
en fortgående utveckling i positiv riktning. Icke mil1ist gällde 
det landets sjöförsvar. Det blev Ericson förunnat att aktivt 
deltaga i detta utbyggoadsarbete. 

Unionskrisen 1905 ledde snart till förnyade krav i anslut
ning till det ändrade försvarspolitiska läget. Det understöd, som 
tidigare kunnat påräknas från Norge stod icke längre till buds. 

Efter en del förberedande rent militära undersökningar 
tillsattes 1907 års parlamentariska försvarskommittc varvid 
E ric.son utsågs .som sekreterare för sjöförsvaret i denna 
kommitte. 

Det var denna kommitte, som den 27/11 1909 av g a v sitt 
mycket uppmärk,sammade yttrande om en ny pansarfartygstyp. 

Kommiltens m ajoritet förordad e, att den s. k . F -typen 
b orde bli normerande för det framtida pansarfartygsbygget 
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därmed följde ock alt huvudbestyckningen skulle utgöra,s av 

28 cm kanoner. 

Den energiske sjömilitäre sekreterarens del i tillkmnstc
11 

av detta uttalande är uppenbar. Härifrån stammat· vår kust

flottas kärna l pansarskeppsdivisioncn, sådan den nu i ett 

kvartsekel tjänat som tyngdpunkten i rikets försvar till sjöss. 

De t stod väl för alla klart, att Ericsons skicklighet och 

s tora arbetsförmåga predestinerade honom för högre bef:1t t

ningar. Det kom därför ej som en alltför stor överrasknino 

då han år 1917 från sin befattning som chef för arlilleriavde~~ 
ningen i Marinförvnltningen kallades 1ill Konungens rådsbord 

som ohef för sjöförsvarsdepartementet, och då han efter om

kring sex månader avgick ,som regeringsledamot och ~der in

trädde som chef för artilleriavdclningcn, kunde man väl förut

spå, alt tjänstgöringen där denna gån!! ej· skulle bli )ånuvario 
~ v • o o· 

Det blev den ej heller, endast omkring fyra månader. 

Den 16 februari 1918 - -på 50-årsdagen- vidlog ett nytt 

skede i Hans Ericsons händelserika liv. Ditintills hade han 

ägnat sitt arbete och sin erfarenhet åt i främsta rummet svens

ka ör1ogsflottan och olika allmänna värv. 

Frågan om t>tt regimskifte inom Stockholms Hedcri aktic

bolag Sveas styrelse hade sedan någon tid varit aktuell. 

Bolagets flotta var icke längre någon samlad enhet i re

deriets hand. En del seglade i en på sätt och vis påtvingad 

engelsk och fransk tjänst, en del låg overksam i utländska 

hamnar o s v. 

Det gällde för styrelsen att som chef erhålla en man med 

representativt framträdande och med kännedom om svensk 

utrikespolitik m m. Valet föll på Hans Ericson, vilken st~·

relsen fann äga erfoYderliga kvalifikationer. 

Den 16/2 1918 tillträdde I-lans Ericson befattningen soll1 

verkställande direktör i Slockholms Hederi A.-B. Svea. Det 

skulle visa sig att styrelsen genom sitt val träffat rätta mannen. 

Hans Ericson räknades under ett kvarts.sekel till dc le

dande männen inom svensk sjöfartsnä1·ing och under åren 

1918- 1934 var han Hcdcri-Sveas verkställande direktör. T i-
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digt s tod det klart, att I-lans Ericson var mannen, som skulle 

kunna lotsa bolagel fram under rådande Yäxlandc konjunktu

rer, och Sveabolaget nådde under hans ledning en mycket stark 

position efter de SYårighetcr förra kriget vållade företaget. 

Ericson hade en öppen blick för betydelsen av handelsflottans 

modernisering, och under de många år, han innehade led

ningen gingo ständigt nya fartyg av stapeln. 

Den svenska sjöfartens organisationer lade många för

troendeuppdrag på hans axlar. Så kallades han a tt efterträda 

Dan Bros tröm som ordförande i Sveriges allmänna sjöfarLs

förening, och under många år tillhörde han styrelsen för Sve

r iges rcdareförening, liksom han även tillhört järnv~igsrådct 

och Rikskommissionen för ekonomisk försvarsberedskap. I 

Rederi-Sveas styrelse beklädde han ordförandep osten ~i.vcn se

dan han lämnat föret agets direkta ledning. 

En fråga, som låg Ericson varmt 01n hjärtat var Sjöbe

fälels Pensionskassa (SPK) , och han fick glädjen se, hu

rusom SPK redan hunnit passera sitt första lustrum. Föret 

i porlgången var kanhända inte alldeles friktionsfritt, men 

kassan ,synes snart nog ha förvärvat det förtroend e, som dess 

bärande tanke gjort den förtjänt av, och trots dc vid starlen 

befarade vanskligheterna är dess ställning numera sådan, att 

den med all sannolikhet skall kunna i avsedel utsträckning 

fullfölja pensioneringen av dc aktiva medlemmarna och deras 

efterlevande. Och för den goodwill och elen solida ställning, 

som SPK i dag är i besittning av, har den till väsentlig del alt 

tacka sin första ordförande och hans kloka och framsynta led

ning under de år, som gått. 
I-lans Ericson har tagit verksam och inlrc.sserad del i Sjö

historiska Museets tillblivelse, varför såväl örlogs- som ban

delsflottans män böra vara honom stor tack skyldiga. 

Det har sagts om Hans Ericson - känd ,som en över

lägsen förhandlingsman - att han till djupet pejlat förhand

larens svåra konst, och att han vann sina motståndare genom 

sin stora människokännedom och genom det hjärtelag, den 

värme och medkänsla, som alltid lågo bakom hans uttalan

den och förslag. 
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Hans Ericson avled i Stockholm den 12 oktober 194.;) c[_ 

ter en längre tids sjukdom. 

Den bortgångne efterlämnar maka född Gadelius t,,."1 , .. , ( .-,o ~ 

ner, konteramiral Stig H:son Ericson, Stockholm och direktör 

~ils H :son Ericon, Tokio samt två döllrar, Barbro, gift med 
docenten vid Karolinska insti tu te t Ben~t Ihre och Inn·er n1·1J-

._. ' ::, · ' (._ \.a 
ti ll byr åch efen i Ulrikesdepartcmcnet Tage Grönwall, barn-
barn samt barnbarns barn. 

Hans Ericson var h edersledamot av Kungl. Örlogsmanna

sällskapet och ledamot av Kungl. Krigsvetenskapsakaclem i<·n. 

Carl Christian Engström.':') 

Carl Chris tian Engs tröm föddes i SLackholm den 5 deccm

ber 186~. Föräldrarna voro kommendören Carl Christian Eng
ström och h ans m aka, född Löwcner. 

Efter genomgången elev- och kadettutbildning vid s jö
krigssk olan under åren 1877- 83, varuneler sjöex:peditioncr 

gjordes varje sommar, utnämnd es Engström till underlöjtn aut 
vid flottan i oktober 1883. 

Redan tidigt vaknade hans intresse för den gren av sjö
krigsvetenskapen, å t vilken han sedermera skulle ägna störn· 

delen av sin tjänstelid vid flotttan, nämligen artilleriet. N{t

gon sjökrigshögskola existerade ej på den tiden, varför han 

sökte och erhöll inträde vid artilleri- och ingenjö r,shögskolan, 

som då var den förnämsta läroanstallen inom riket för inhäm

tande av lear etiska kunskaper även i sjöartilleri och därmed 
sammanhängande grundläggande ämnen. 

Sedan båda kursern a, den allmänna och den s törre, i h ög-

*) Minnesteckningen författad av hcclerslcclalllotcn Hjurncr. 
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skolan genomgåtts och avslutats år 1889 följde praktisk tjänst 

göring såväl till sjöss som till lands, bl a som fartygschef å 

torpedbåt och adjutant i Sjöförsvarels kommandoexpedition. 

Till löj tnant befordrades han 1887. 
Under åren 1893-98 var tjänstgöringen i huntdsak för

lagd till Marinförvaltningen, där han fick praktiskt Lill ~impa 

sina förut förvärvade teoretiska kunskaper inom. det artille

ri sliska området. Under denna period var Engström samtidigt 

lärare i vapenlära i Sjökrigs.skolan. Han bereddes även till

fälle att under en Lid av omkring 4 m ån ader bed riva ar tille

risliska studier i Frankrike. Till k apten b efordrades han år 

1894. 
Efter en kortar e sjökommendering som fartygsch ef p~l. 

pansarbåten Ulff 1898 placerades Engström vid örlog.warvet 

i Karlskrona, där han tjäns tgjorde som i:ild;;tc artilleriofficer 

vid artilleridepartementet fram. till l 905. Under denna tid 

var Engström sjökommenderad vid flera tillfällen, bl a i egen 

skap av fartygschef å kanonbåten SYensk.sund vintern 1902 

- 03, sekond å chefsfar tyget Drott 1901 och sekond å pan

sars keppen Niord och Dristigheten. Såsom älds te artilleri

officer var Engström i för,sta hand ansvarig för år sp rovskjut

n inga r m ed krut m m och inskjutning av kanoner, på vilket 

a t'bete han nedlade s lor om sorg. Inskjutningarna verks tälldes 

då på den skjutbana, som på sin Lid efter Marinförvallnin;.;cns 

u ppch·ag an lag ts av dåvarande kommendörkapten en C. C. Eng

s tröm, fader till den nu avlidne kommendören . Anordningar

n a vid denna skjutbana, som i flera avseenden voro unika och 

u nder lång tid fyllde kraven på noggranna nedslagsobserva

tioner, så länge inskjutninga rna verkställdes på relativt k orta 

avs tfmd, finnas u tfö rligt beskrivna i den år sberättelse i be

styckning och beväpning, som E ngström avgav till örlogsman

nasällskapet år 1901. 
År 1905 fö rordnades Engström till chef för arlilleride

partementet vid örlogsvarvet i Stockholm, en befattning som 

han upprätthöll under ej mindre än tio år. Under denna 

tjänstgöring förekom dock å tskilliga sjökommenderingar, näm-
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ligen som fartygschef på pansarbålarna Svea, Thule, \\'asa 
och Tapperheten under sammanlagt nära 3 år. Ar 1905 be. 
fordrades Engström till kommendörkapten av 1 graden. Ar 
1909 invaldes Engström i Kungl. Krigsvetenskapsakademien. 

Sedan Eng.s lröm år 1916 b efordrats till konunenclör Hl
övade han under första världskriget befattningarna som di
visionschef för kustfioLLans II. och under kortare tid även lli. 
division med sitt befälstecken blåsande å olika pansarskrpp, 
nämligen Äran, \Vasa och Oden. 1918 tjänstgjorde han un
der några månader som avdelningschef för skolavdelnin fien. 
Under åren 1914- 19 var Engström förordnad som chef fö r 
Sjökrigshögskolan, en befallning som han dock ej utövade lll1 -

der hela denna tid, enär på grund av världskriget unde rvis
ningen vid Sjökrigshögskolan under större delen av denna li d 
var inställd. 

Fr o m den 1 oktobe1· 1919 t o m den 30 sep tember Hl23 
var Engström förordnad som varvschef vid örlogsvarvel i 
Stockholm och avgick si.stnämnda år vid uppnåtid pensions
ålder ur aktiv tjänst. Under åren 1918- 21 var Engström 
därjä111te militär ledamot av krigshovrätten för sär skilda mi\1. 
Efter avskeds tagandet blev Engström år 1924 ledamo•t av di
rektionen Ö·vcr Kommgens hospital. 

Här ovan har i korta drag leeknals gången av Engströms 
karriär inom flottan. Det framgftr härav att Engström ägna
dc huvudparten av sin tjänstgöringstid åt artilleriet. Han var 
en erkänt framstående artillerist, som ingående studerade och 
trängde in i de problem, som slodo på dagordningen umler 
en tid, då örlogsflottornas utveckling, icke minst i. avseende pil. 
sjöartilleriet, kännetecknades av stora och genomgripande fiir
änclringar. 

Han vinnlade sig alldeles särskilt om höjandeL av skjut
skickligheten med kanoner inom flottan. Bl a tillverkades un
der hans överinseende en betydande mängd riktövningsmate
riel av olika slag, ävesom luft- och kolsyregevär, vilket allt 
kraftigt bidrog till förbättrade sk jutresultat. Sådan materiel 
finnes nu i betydande omfattning inom sjöförsvaret. 
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Engström logs emellertid i ansprå k utöver den löpande 
tjänsten även för andra vikliga uppgifter, där hans organi~ 
sationsförmåga och sakkunskap kunde göra sig g ä Ilande. Han 
var sålunda sakkunnig vid utredning om förenkling av tjänsten 
vid flottans .sta tioner och varv 1910, sakkunnig vid utredning 
av frågor rörande flottans .stridsfarlygsmateriel 1913 och sak
kunnig vid behandling av ärenden rörande sji)fi)rsvarcls ord
nande 1914. 

I Kungl. Örlogsmunnasällskapct invaldes Engslröm 1898 . 
Hans årsberättelse i be.slyckning och bcv~ipni.ng ~t r 1901 erbju
der åtskilligt av inlrc::·se. Engström verkställde här bl a en 
ingående analys rörande de under de närmast föregånek {u·en 
u tförda jämförande försiikcn med nitroglycerin- och nitro· 
ccllulosakrul och kom diirYill till det resultatet, ali. clt kom
promisskrut, liknande vCtra Nk4 och Nk 3 -krul, som innehålla 
en relativt ringa nilrog1yccrinhalt, hade stora förutsättningar 
~ 1 tt bliva beslående krut, cn~i.r de ~l ena siclan i mot.sats mot 
nitrcccllulosakrutcn besutto stor okänslighet för fukt, en om
ständighet, som särskilt för krut ombord å fartyg har stor 
praktisk bctyd(;]~c, och å anclra siclan hade mindre nrbrännan
de förmåga än de bl a i Storbritannien då förekommande 
krutcn av Corditc-typ. Det visade sig att Engström riktigt 
bedömt detta synnerligen viktiga spörsmål. Även i avseende 
på andra vid denna tidpunkt aktuella artillerisliska problem, 
såsom det medelsv~n·a och lälta artilleriets konstruktion, ka
liber och uppställningsformer visade Engström en god blick 
för elen kommande .sannolika utvecklingen. 

Under sin tjiinstgöring vid Stockholms örlogsYan', h ftdc 
som chef för artilleridcparlemcntct och som varv .'::chef nedlade 
Engström ett betydande arbete och intresse på förbilUringar 
inom va r vet. 

Sålunda moderniserades bl a arlilleriverkstäderna, initia-
tiv togs till en ny Yerkstad för reparation och övrrsyn av 
handvapen och kulsprutor , nya maskiner anskaffade s m m. 
Särskilt bör framhållas det intensiva arbete, som nedlades för 
att fylla dc s lora krav, som ställdes på artilleridepartementet 
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vid mobili seringen 1914 i samband m ed första världskrige ts 
utbrott. I avseende på materielens vård och unelerhåll Yar 
Engs tröm synnerligen noggrann och infordrade ofta person. 
liga r apporter för a tt förvissa sig om att allt var i bästa or([. 
ning. 

Generellt kan sägas al t Engström var en ovanlig ord. 
ningsmänniska, som i detalj ägde kännedom om det, som ti ll. 
hörde hans verksrrmhetsfäll . J\'Iot person alen var han str~in" 
och fo rd rande, men ställde även stora fordringar p å sig sjiih~ 
Han hade framstående chefsegenskaper och var en r akryggad 
och orädd man. Han .stred för det han anr;åg van1 rätt, ~ivcn 
c m det kunde ber('.da honom per sonliga obeh ag och besviir . 
Han v:w med andra ord en karaktär, som gick sin väg rak t 
fram. 

En fram trädande egenskap v:.u· även hans minnesgodhe t 
mot alla dem, h an haft under sitt befäl. I sin vänsk;.m v:; r 
han pålitlig och trogen; n ågo t svek fanns ej. Aktning nch 
tillgivenhet vann han av alla, .som lärde känna honom. :\Icd 
sin resliga gestalt och sin genomtrLi.ngande, men på ~;amma 
gång goda blick, var Em!slröm en imr)onerando r)ersonli&'lwl . u ~) ' 

som kommer alt i Lacksamt minne bevaras av dem, son1 vare 
sig i eller utom tjänsten kommit i närmare beröring nwl l 
honom. 

Engström gifte sig 1900 med Gunhild Ingebo rg Kjellhen.!, 
dotter till grosshandlaren C. A. Kjellberg och hans malm, född 
Gihson . Hon gick bort år 1935. 

Som närmast sörjande efterlämnar han sonen, dispunrnl 
Arne Engström och dottern Gunilla, anställd i försäkring~
ak tiel~olagel Iris. 
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Organisation och krigsberedskap. 
Anfö r ande på högtidsdagen den 15 november 1943 av Säll skapets 

onUör::mde, konteramiralen Greve Ehmnsvärd vicl nc(l
lägganclct av sin bdattning . 

I Säl lskapets Lidskrift för år 1920 var införd en artikel 
benämnd »Organisation och krigsberedskap » vars författare 
bl a föreslog en serie åtgärder, vilka tilLsammantagna ::msågos 
kunna möjliggöra >> att alla örlogsfartyg, som efter mobilisering 
eller före densamma avsågos tagas i anspråk, redan i fredstid 
kunde erhålla efter fartygens inböreles värde lämpade besätt
ningar>>. Bl a föreslogs upprätlandet av tre reserves kadrar, 
förlagda ti ll Stockholm, Karlskrona och Göteborg. Dessa 
eskadrar skulle bestå av äld re pansarskepp, torpedbåtar, ve
dettbåtar och ubå tar ,samt ha fulltalig stabspersonal och i ö~- 
rigt r ed ucerade besättningar till en styrka av 50 9~ av office
rare och manskap samt 7 5 % av underofficerare. De ,smäne 
fartygens besättningar avsågos av ekonomiska skäl förläggas 
på n ågol eller några av pansarsk eppen. Övningar uneler gång 
skulle bed rivas li d efter annan och de olika eskadrarna skulle, 
genom att taga i anspråk elever fr fm uo-skolan och viss annan 
personal, aktiviseras i tur och ordning å höslen vart tredje år 
uneler vid pass en halv månacl. Under denna tid .skulle eska
dern samövas m ed kustflottan. 
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Förslaget "äckle icke någon nämm·ärd anklang och det 
kritiserades i vissa stycken skarpt. 

Emellertid sammanfördes fr o m år l 924 alla sådana ubå
tar, som icke voro rustade eller som låga under reparation, 
till s k ubåtsdepåer å Karlskrona och Slackholms varv med, 
förutom uppbördsmän, en fulltalig besättning per depå. De
påerna, som .ställdes under varvschefernas befäl, avsåga vis. 
serligen främst aLt upprätthålla ubåtarnas materiella bered
skap, men organisationen vm· dock ett steg på väg mot verk
lig krigsberedskap. Desamma jämte den senare tillkomna 
ubåtsdepån i Göteborg införlivades l 937 m.cd de då uppräHade 
farlygsdepåerna, men de ha de.ssutom tidvis funnits vid sidan 
av för förc,var.shercdskapen rmlaclc lokalstyrkor ända inlill 
hösten 1945, då depåerna helt ingingo i dessa. Minsveparde
påcr i m.indre utsträckning organiserades l 935. 

I l 936 års försvarsorganisation ingick ett - men knap
past mer än ett - för flottan glädjande moment, nämligen 
be~Jutet alt s k fartygsdepåer i större skala ,skulle ordnas inom 
Sydkuslens, Ostkustens och Västkustens marindistrikt. Vissa 
lätta fartyg skulle vara rustade med reducerade besättningar 
och vara i .stånd att bedriva övningar i viss utsträckning. 

N. br., g. o. och m. o. rörande fartygsdepåerna utfärdades 
hösten 1937 och trädde i kraft den l novem.ber samma hr. 
Dessa fartygsdepåers uppgift klarlägges bäst genom a lt ci tera 
generalorderns punkt 2, vari sägs: >>Verksamheten vid fartygs
depåerna avser att vidmakthålla och utveckla personalens yr
kesskicklighet och duglighet till sjötjänst, att underlätta ett 
~.mubbt utrustande av jagare-, ubåts-, vedel~båts- och m in
svepningsförband ~ivcnsom att tillgodose den till depåerna fiir 
lagda fartygsmaterielens jämna vård och tillsyn. I depå in
g[wmle fartyg avses därj~imte utgöra en till vederbörande ma
rindis triktschcfs förfogande slående fartygsberedskap >>. 

Övningarna vid fartygsdepåerna bedrevas dels stillaliggan
dc och under g~mg under stationär förläggning, dels huvudsak
ligen under gång tid efter annan under längre tids samman
hängande frånvaro från örlogsbasen. Till fartygsdepåerna 
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förlades även viss skolutbildning, ,särskilt för ubåtsrekryter 
samt för reserv- och värnpliktig personal. Som exempel å de
rås sammansättning kan nämnas att i sydkustens fartygsdepå 
ingingo sen.sommar'en 1939 ·en jagare, två vedettJbåtar, två min
svepare och två ubåtar. Organisationen hade alltså kanunit 
igång och börjat erhålla någon styrka och fasthet, då världs
kriget i september l 939 medförde örlogsflottans fullständiga 
mobilisering. Den var dock ett mellanting mellan sjö- och 
l andorganisa lian. 

Erfarenheterna från åren 1939-1941 medförde att i 1942 
års försvarsbeslut fastslogs att alla egentliga örlogsfartyg, som 
icke med fulllaliga besättningar ingingo i kustflottan eller sjö
luigsskoleavdelningen, redan i fredslid .skulle förses med nå
got reducerad be,sättning och det beslöts att fartygsdepåer eller 
lokalslyrkor skulle finnas inom de flesta marinclistrikt. 

Då örlogsflottans mobiliserade tillstånd upphörde i och 
nl'cd vapenstilleståndet inom. Europa l 945, bibehöll os i .stort 
sett de för neutralitetsvakten rustade lokalslyrkorna, ehuru 
.självfallet med minskad omfattning, enär samtliga hjälpfartyg 
som bekant snarast skulle återställas till sina ägare. Den be
slutade fredsorganisationen med ständiga lokals·tyrkor kunde 
alltså lätt inpassas i den bestående ramen och det har icke be
hövts några egentliga nya föreskrofter, då ju tjänsten på lokal
styrkorna självfallet helt skall följa bestämmelserna i RM II. 
Vissa order lära emellertid komma att utf~irdas, vilka till sy
nes fri-i.mst skola ni.:rmare reglera besättningarnas samman
sättning och styrka å olika i lokabtyrkorna ingående förhand 

och fartyg. 
Det n1.å emellertid kraftigt framhållas att vid sidan av de 

organisatoriska föreskrifter, som av marinledningen utfärdas, 
även andra faktorer komma att bliYa avgörande för den grad 
av effektivitet, som organisationen med ständiga lokalstyrkor 
avses alt medföra. Främst står här måhända medelstilldel
ningen och jag citerar här vad tjänsteförråttande chefen för 
sydkustens m arindistrikt haft tillfälle anföra till chefen för 

marinen, nämligen: 

'l'idskri[t i Sjöväsendet. 38 
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)) vilka bestämmelser som än utfärdas för lokals tyr
korna så bliva de av föga verkan, därest icke m arin
distriktscheferna tilldelas så stor del av övningsan
slaget, att ,s tridsm~issiga övningar under gång, sk ju t
ningar m m kunna utföras till den omfattning so111 
kräves för att personalens yrkesskicklighet skall kun
na upprätthållas och utvecklas. 

Seclan blir det beroende av förh[dlandct m elhn 
fartyg med fulltaliga eller reducerade besällni ngar 
och fartyg med nyckelbesättningar i vad mCm en ve rk
lig stridsberedskap kan uppnås och bibehållas. >> 

Det är vidare av s tor vikt att cheferna för lokalstyrkoma 
och deras stabspersonal kommenderas för längre tid ; del fin
nes icke något skäl alt här införa kortare kommcndcringslid,,r 
än de som gälla för chefen för kustflottan och ham stab . i';\ 
dessa chefer vilar ett stort ansvar, då .det nämligen giillcr vj 
blott att inom den ekonomiska ramen planlägga och )le rh h a 
effektiva övningar, utan ocks<t att såväl planlägga för sjöstyr
kans mobilisering som för dess verksamhet under förwar slw
redskap och krig, en planläggning sum ständigt måste ligg;l 
fullt klar. En tillfiillig nedgång i lokalstyrkans omfattnin;~ 
får därför icke molsvaras av nedgång Yarken i chefens gr•1d 
eller i hans stabspersonals omfattning och tjänstbarhet. 

På chefen fö-r lokalstyrkan vilar vidare främst ansvarl'l 
alt krigstukten upprätthålles och att det blir sjötjiin"tenr; anda, 
,som sätter sin prägel på sjöstyrkan. Officerare och underoffi
cerare få icke tillåtas den uppfaUningen att fartyget iir nå got 
slags kontor, som man lämnar i stönta möjliga utsträckning 
vid någon slags expeditionslids slut, diirför att hemmet Jigg<·r 
inom nära räckhåll. >> Gå i land med väska klockan fem -
mentaliteten måste med kraft nedslås, om den [tter skulh' 
sticka upp huvudet. En annan svår uppgift blir del för che
ferna att så avpassa övningar och materielunderhå ll att yar 
sak får sitt, utan att besällningarna pressas över hövan m h 
härvid få vi ej glömma, alt det sällan kan räknas med bcs iitl
ningar i storlek över 60 % men väl alt det kommer all .finna'> 
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enheter med endast 33 % besätlningsslyrka. ~faskin- och 
skronmclcrhållct kräver s in rundliga tid även om övning<nna 
begränsas och trossbottnarna ej fullbc lägges. Å andra sida n 
får m an ej glömma att varvet ofta ligger inom .synhåll och aLl 
varvschefernas del i ansvaret för fartvgens underhåll ej för
svunnit i och med alt befälstecknen hissats . 

Tjänsten å lokals lyrkorna blir i varje fall relativt sträng, 
och det är då absolut nödvändig t al t alla rimliga förliiggning<;
och välfärdsanordningar vidtagas för bcsällningarna, särskilt 
som avlöningsförmånerna endast utgå enligt för sta tionär för
läggning gällande bestämmel,ser. En ordentlig marketenteri
och friticlshyggnad, som ligger inom sjöstyrkans eget avgrän
~ade område, ~i r t ex i dc! la marindistrikt oumlg~ingligen er
forderlig. 

Om yarvschcferna på allt siilt m[t>;te måna om iiYen i lo
kalstyrkorna ingående fartygs underhåll, så giiller sarmna för 
s talionscheferna beträffande personalen. Delta ~ir ,vårt, siir· 
skilt med nuvarande stora vakanser inom sjömansld1ren och 
det måste beklagas, alt organisationen jus l vid silt framtri1-
dandc måste dragas m12d härav följande olägenheter, vilka 
dock milsic b cmii s lras. Den frågan uppsliiller sig mi\.hiincla 
t.1:1, om m::ln icke lamde minska antalet farl~·g inom lokalslyr
korna, men för en s;\dan åtgärd måste på det h es himdastc 
varnas. Antalet i dessa ingående fartyg är nämligl'n. redan nu 
på grund av vakanser mindre än vad som beräknades i 19-!2 
i\ r s organ isalion. Della gäller särskilt sti.irre fartyg. ,\nia ll'l 
utbildningsplattformar måste hålla<; så högl som mi"•jligl, an
nars kan icke sjöofficerskårens yrkl:sskicklighet uppriitth:l.l1as. 
Antalet blåsande vimplar i förh ållande till sjöofficl3rskårcns 
storlek beslämmer i stor utsträckning den ståndpunkt p[t vil
ken denna kårs yrkcsfiirdighet står. Pii sji..rJificersl.:årens llnlt 
beror örlogsflatton helt. 

För dc kommenderande myndigheterna, nämligen chefen 
för marinen och örlogsstationscheferna, g~iller det viebre att 
slå vakt om principen alt den personal, som kommenderas å 
lokalstyrkornas fartyg också i möjligaste mån .skall vara krigs-
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1~-~acerad å sina fartyg, i annat fall erhålles icke full n tln la 
for det arbete, som nedlägges ~\ stridstjänsten OnJ.hord. Sam. 
stämmigbeten mellan freds- och krio·,kommenderinu-11· k 

o~ b' Ull 
antagligen föras längre än vad ibland är fallet, ehuru deL ma-
hända i början p~tlägger särskilt örlog.sstalionernas mob ili ic

ringsavdelningar ökat m·bele. Detta kan återi''en httac ". 
'::l • '.J n C. 

nom att, då det gäller dc mindre e11hetcrna, kri;s;;;pl::tcera ~t ftir-
bandet, ej å fartyget. Härigenom undvikas många omplace
ringar. 

För.sök av skilda sla•g, ~mordnade på förslag av såY~il ma
rinförvaltningen som, av tjiinslegrcnsinspeklörerna, böra med 
fördel kunna förläggas till lokalstyrkorna, varigenom kust 
flottan avlastas hiirifråu. Smärre yrkesskolor kunna l ikasa 
här förläggas. Provtursexpeditioner a v mindre fartyg k unna 
anlmyla,s till lokalstyrkorna, vilka äro närmas t till h:mds al t 
lämna elen erforderliga personalen. 

Då det gäller mindre fartyg .synes man böra överväga, om 
icke marindistriktschefen skulle kunna bestämma vilka av de 
enskilda fartygen, som skola ingå i lokalstyrkan, sedan che
fen för , marinen be.~tämt antalet. Varvschefens synpunkter p;i 
materielens vård kunna härigenom direkt göras gagnande och 
onödig skriftväxling undvikes. Marindistriktscheferna m åsle 
slutligen p~l. allt sätt underlätta tjänsten vid lokalstyrkorna 
och begagna alla tillfällen att bereda i land tjänstgörande lwfiil 
tillfällig övning till .sjöss. 

Inom kustartilleriet föreligger för närvarande icke sam
ma organisatoriska föruls~ittningar som inom flottan fö r att 
liknande slag av direkt beredskap skall kunna håll as under 
fredstid. Någon motsvarighet till flottans rustade sjöstyrkor, 
förh m1d eller fartyg finns därför icke. Det må erkännas alt 
problemet är svår t alt lösa. Att det skulle vara olösligt tror 
jag icke, men Yäl kräves en fördomsfri undersökning om icke 
utbildningen, mera iin som ,sker, skulle kunna förlät;gas och 
organisatoriskt anslutas till befintliga försvarsanstaltcr. För 
att närma sig målet måste man tänka sig att olika• [u· kon
centrera de värnpliktigas utbildning till vissa slag av pjiiser 
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eller batterier, ty enelast härigenom nås sådan storlek på ut
bildningsenheterna att de räcka till alt ge dessa försvarsan
staller nödvändig reducerad besättning. De olika för~svarsan

stallerna inom kustartilleriförsvaren skola med andra ord 
»rustas>> i tur och ordning eft•er en viss för ett flertal år upp
gjord plan. Den moderna metoden för inkallelse av värn
pliktiga möjliggör dylik organisation, men det kräves också 
att utbildnings- och krigsplaceringskommenderingarna mera 
än vad som nu är fallet sammansmälta. Personalbrist inom 
officers- och underofficerskårerna kunna ha varit en förkla
ringsgrund till att) så hittills ej skett i större utsträckning, men 
denna grund är snart undanryckt. Enär praktiskt taget allt 
yngre stammanskap inom kustartilleriet genomgår skolutbild
ning verka de stora vakanserna inom manskapsgraden ej så 
mycket hindrande för en utveckling i önskad riktning som 
man skulle kunna ti'O. 

>>Nödvändigheten för en liten stat att även i fred ständigt 
hålla delar av krigsmakten stridsberedda>> måste komma till 
uttryck även inom kustartilleriförsvaret. 

Samövningar mellan här avhandlade delar av marindi
striktens stridskrafter, övningar vid vilka .som regel även flyg
stridskrafter måste deltaga skola tillhöra marindistriktens nor
mala liv. Lokalstyrelsen måste likaså bedriva samövningar 
med närliggande militärområdes .stridskrafter. 

Marindistriktets sjöstyrka sl.:all vara> marindistriktsche
fens ena ögonsten, den cmcl'ra skall vara elen bneclskCipsorga
niserade delen ou kustartilleriförsvaret. 
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Litteratur. 

Kommendör Torgil Thoren, Kriget i Etern, R ik~
förb umh't för Sverigc,s Försvar, Sthlm 1943. 

Recension. 

" Konsten ~t~ överföra innehållet i ett meddelande till hclll ligt 
s_11rak el.! er cluHer, otydbart fö r alla som ej känner nyckeln, Ya r 
],and redan av fornegypterna och kejsar Julius Ca=sar skapado nr
hundradet före Kristi Jödclsc ett chiJf:ersystcm, som ännu bär han, 
namn. 
. I alla tider ha mlinniskor lockats av chiHervetenskapens mysh'-

rJC·r· och många äro de som trott sig ha uppfunnit ett oforcerhart 
cl~.Iffer blott fö~· att inom kort få konstatera att vad en Irtänskli.~ 
h]arna blanclat Ihop kan en annan hjärna reda ut. För mån ga män
mskor ha chifferarbetet blivit en hobby; i USA lär det finnas ett 
stort antal chiUc·rklubhar va rs mc<ll ellllllar ägna sig åt att söka io r
etn·a oklinch chiiier . Korsordslösaren, som broHas med sina rutor. 
känner äYen något av forcö rens njutning då han lyckas fylla sinn 
tomma rutor. 

Men• framför allt har chiffret, eller i clcss ut vidga cle bcmärkels<' 
kryptotjä.nsten, tagits i anspråk för mi litärt bruk, då cle t gällt a tt 
uneler krigsförhållanden överbr inga viktiga order och moclclelanclen, 
om vars innehåll fienden till varje pr.is måste h ålla i okunnigh et. 
I våra dagars krig, som i så hög grad är beroonde a v do tekniska 
h~älpmecl l en, har radion och kryptotj;insti'n kommit att kopplas ihop 
pa ett alldeles särskilt 'siitt. Genom att chiffernwclclcl anclen i så stor 
utsträckning befordras pe r radio har sekretessen m ås t sträckas u t 
tiLl att ävc·n söka för obehö,riga dölja icke blott va<l som signalera~ 
utan även ''em sam signalerar och helst även att det ,signaleras. 
?et ligger då också i sakens natur att främmande stater, som äro 
~n tres" eracl~ av de:ma trafik, söka att med alla medel taga reda p i\. 
111nchal let 1 de chiffrerade meddelanden, som avlyssnas i Juften och 
mellan vilka radiostationer som signaleringen utföres. För denn a 
ve:·ksamhet ha alla stater upprättat s k radiospaningso,rgan samt 
chdfer- eller forceringsbyråer, som dag ach natt arbeta på att 
»knacka» andra makters chiffer och kom m a åt deras dolda hemlio·
heter. Denna verksamhet kan räknas till det hemligaste i ett land~ 
krigsorganisation. Många av världskrigets stora framgångar eller 
motgångar kan ha varit en följd av chifferbyråe rn as result11t i högre 
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grad än Yad den stora allm;inheten kunnat ana - eller någonsin 
får kännedom om. 

Om denna oblodiga ytterst betydelsefulla gren av modern krig
föring berättar k0mmendör Torgil ThorEm i en nyligen av Riksför
bundet för Sveriges Försvar utgiven broschyr vid namn »Kriget i 
etern>> . I inlecluiugen lämnar författären en kort orientering Olll hur 
insamlingen av materiel för chiffe rbyråerna d v s ,spaningen går till. 
F ör att k unna följa fiendens radiotrafik i detalj måste en omfattan
de radiospaningso rganisation med specialutbildade radiomän och sär
skilda mottagare hållas i gång dygnet runt. För store1 akterna måste 
m ånga tiotusentals personor tagas i anspr~tk enelast för denna gren 
av tjänsten. 

Den verksamhet som ställer de högsta anspråk på kunnighet 
och die k ti vitet ii r dock krypterings- rcspe kti ve fo rce ringst.j cinöten. 
H är pågår en oavbruten strid mellan kryptokonstruktörer och for
cö rer. »Det klibbar blod vid varje felaktigt krypterat meddelande» 
är en sats som varjo med kryptotjänst sysselsatt person borde stän
digt ha för ögonen. Varje begånget misstag lämnar en spricka i 
chiffrets rustning, som elen främmande forcören ej är sen att utnyttja. 

En särskild art av krypto-n äro de s k täckbenämningarna. Var 
och en som uneler kriget lyssnade på do allierades utsändningar på 
norska kunde stundom höra de märkligaste meddelanden, som t ex 
l>Kalvesteken hoppet höj t» eller »Metmasken har skörbjugg>>. Det 
var h emliga meddelanden, som genom täckord till motståndsrörelsen 
gav order om vissa förberedda åtgärder. 

Den illegal a radiotrafiken blomstrade' på många h åll uneler 
kriget icke minst i vårt land. Om de metoder som de hemliga 
agenterna använde sig av, om deras knep och misslyckanelen lämnar 
>>Kriget i etern>> många intressanta upplysningar, ett arbetsfält som 
f ö helt säkert kommor att lämna stoff för många spännande skild
ringar då hemli ghotens slöja en gång fullständigt kan lyftas. 

Av stort intresse är elen redogörelse, som kommendör Tlwren 
länmar för radiopropagandan i krigets tjärust. Denna verksan"lhet 
gav på ett tydligt siitt en bild av p6fYket hos de kri gfö rande natiDi-, 
nernas lodare. Den tyska inre fronten matades främst mod Hitlers 
tal och svulstiga löften. Nyheter om egna motgångar och fiendens 
segrar unelertrycktes eller förringades. Inför sammanbrottet sökte 
man hålla uppe moralen med iörc\Speglingar om krigsavgörande ve-
clcrgällniugsvapon. 

Den allierade propagandan byggde å andra sidan mera lJå 
sanningen, och fick sitt mest talande uttryck i Churchills frimodiga 
förkl aring om >> blod, svett och tårar>>. Med psykologisk skarpblick 
valde britterna :förstklassiga förmågor att sköta utsändningarna och 
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kryeldade texten mecl en lagom portion humor. I ddta hänseende 
lågo dc skyhögt över tyskarna, som till slut - som ett exempel _ 
f unno s ig fö ranlåtna att lJcordra ockupationsmyndiglteten1a i Norn, 
tt l

.. . ,c 
a " ara s1g humon' . . 

Kriget i etern slutar icke elen dag då f redsfördragen und erskri
vas.. Propagandan fortsätter ehuru i förtäckta former och mång~ 
naboner komma sannolikt att som ett led i försvarsbereclskapen al lt
~ämt behålla sina radiospaningsorganisationer och forccringsbyr å<•J.· 
1 full verksamhet. 

G. F. 
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\(Kontroll av fartygs ångmaskinanläggningar.) Moskva 1943: 

Lytji\JoYski, V. L., ]~Jektritjeskoje ohorodo·vanio sodoff. (Elektnska 
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Kongl. :M~ri'lförvaltningcn HiS6-lS89. 



- 606 --

II. UbåtsYiisemlc. 

.Bestämmelser om utbildning i hanclhavando av materiel för rädd
ning ur sjunken ubåt (B R Ub), 1943. nio nr 216i1946. 

Otto, l•'riedrich, Des Unterseeboot im Kampfe. Lpz 1946. 

J. Underrättelse-, UJlplysnings- och förbindelsetjänst. 

Betänkande och fö,rsl::tg rörande uppl ysningsverksamhet om och in
om försvaret. Avgivet av försvarets upplysningsutredning. Sthlm 
1946. Sta tens offentliga utredningar 1945: 21. 
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