1932.
95:e årgången.

Häfte N:r 11
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Berättelse
över Kungl. örlogsmannasällskapets arbete under
det förflutna arbetsåret.

Sällskapet har varit samlat till sju ordinarie sammanträden, vid vilka följande årsberättelser avgivits.
I Artilleri och handvapen av Ledamoten Sjöqvist.
I Torpedväsende av Ledamoten Granström .
I Förbindelseväsende av Ledamoten Skarin.
I Navigation och sjöfart av Ledamoten Spens.
I Reglemente och förvaltning av Ledamoten von A.rbin.
I Skeppsbyggeri och maskinväsende av Ledamoten Christofterson.
Dessutom har Sällskapets Ordförande, Hedersledamoten
(/e Champs hållit ett anförande över ämnet: »Kunna och böra
förslag till befordringar inom_ sjöofficerskåren upprättas på
säkrare grund än vad nu är förhållandet? >>

Till Sällskapet har ingivits en tävlingsskrift med titeln:
»Några synpunkter beträffande en örlogsflottas försvarsmedel
luot anfall från luften >>, författad av löjtnanten i Kungl. Flotlans reser v B. Boström, som belönats med Sällskapets >> Hedl'ande omnämnande >> .

Tidsk rift i Sjöväsendet.
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Inom Sällska pet hava följand e förändr ingar ägt rum :
M ed döden ougdtt:
En Hedersl edamot ,
Sex Arbetan de Ledamö ter och
En Korresp onderan de Ledamo t.
Til/J.:om mit:
Arbetan d e Leeleon öter:
Kapten en vid Kungl. F lottan S. H :son E ricson,
lVLarinintenden ten av l. graden J( . G. Högb erq .
I\ orrespa neleron d e Leeloma t:
Förste Arkivar ien vid Riksark ivet E. M. Wu ern .

Minnesteckningar
Herr Ordföra n dc!
.Min a I-Ierrar!
Dc Ledamö ter. vi lk a under de t tilländ alupna arbetså re t
Jämnat Sälls kap ets krets, och vilk as minn e Kungl. Örlogsm annasäll skapet på sin högtids dag enligt gamma l h ävd önskar gi va en h ed er sbetygelse äro:
Gener almajor en J oachi m Chri stofer Lemche n,
Marind irektör en Ivar Alph ons Engströ m,
Komme ndören Oscar Uno Victor Holger Broman ,
Komme n dörk aptenen greve Kn ut Arvid Posse,
Överste n Carl Gustaf Ahlborn ,
Förste m arininte ndenten Gustaf Sigfrid Wilhelm Ehlin ,
Komme nd örkapte nen Otto Frans Osca r \Varfvi nge och
Överste n Axel August Meister .
Bort dör din hjord .
Bor t dö dina fränder .
Sjä lv dör du även.
Men ett vet jag,
som aldri g dör.
Domen över död man.
(Hav:Jmal. )

-

594-

t
Generalmajoren Joachim Christofer Lemchen.
:Minnesteckningen författad av framlidne
ledamoten M eist er.

Den 9 januari avled å Röda korsets sjukhus i ~tockholm
f. d. Generahnajoren J oacllim Chrislofer Lemellen 1 en aleler
av nära 81 år. Fadern var överstelöjtnant vid Jönköpings regemente och även modern hette i sig själv Lemchen. Ch_~·i
stofer föddes den 7 mars 1851 å Hinsekind i trakten aY Varnamo. Familjen flyttade emellertid snart till gården D~nnä:
vid sjön Bolmens strand, där gossen lärde sig älska h vet 1
den fria naturen och särskilt på sjön.
Han utexaminerades 1871 från krigsakademien å Karlberg och blev officer vid Jönköpings regemente, där ha~l tjä~
nade sig upp genom kompaniofficersgra derna, bleY 1 8~1' ma
jor och året därpå överstelöjtnant vid Västernorrlands _r_ege·
mente samt 1902 överste och chef för Karlskrona grcnad]arre·
gemente, som från början av detta år skulle uppsättas.
v
k
att
Det var på skjututbildningens område, som L. ·om ...
göra sin förnämlierasi e insats, av utom.ordentlig betydelse foi
0
··
·
·
f .. · h l
o ·t
hela armen och aven
mannen, Ja
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e a vai ·folk · Redan
,
_
1879 var han biträdande lärare vid infanteriskjutskola n a Ro
.
k . k kursen
sersberg, från 1881 under 15 års tid lärare 1 pra · h s a
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därstäd es samt slutligen åren 1898-1901 skolans chef. Otaliga äro de officerare ej blott från armen utan även från marinen, som på infanteriskjutskola n lärt sig beundra L:s personliga skjutskicklighet och fram.ståencle leclareförmåga.
En av hans mångåriga medlärare på infanteriskjutskola n
uttalar sig sålunda: Lemchens företrädare såsom lärare i praktiska kursen, seelermera Lanelshövdingen Friherre Lagerbrincr,
var förvisso en duglig och talangfull lärare ; men först geno~1
Lemchen blev det ett verkligen förstklassigt system i unclervisnin ge~ med tillgång till en för sin tid utmärkt undervisningsmatenet Genom sin iderik edom, sin företagsam.het, sin utmärkta pedagogiska förmåga och för övrigt genom hela sin
manliga, medryckande personlighet blev han den sällsynt ducrlige läraren, i stånd att icke blott väl instruera utan rentav e~
tusiasmera sina elever för skjututbildningen i dess olika grenar. Som skolans chef behärskade han vida bättre än någon
av sina företrädare hela undervisningsområ det och kunde därför leda varje särskild undervisningsgren in på rätt hjulspår.
Utan överdrift torde kunna sägas, att Lemchen långt mera än
någon annan bidragit till den höga ståndpunkt som skjututbildningen med handelelvapen haft inom vår krigsmakt i för ·hållancle till den korta utbildningstiden.
Jämsides med arbetet vid skjutskolan å Rosersberg deltog
Lemche_n i en omfattande verksamhet för skjututbildningens
~odermsering samt för vapenanskaffning och vad därmed stod
1 samband. Han genomgick österrikiska skjutskolan, bevistade skjutskolorna i Belgien och Holland, var i åtta år ledamot
av olika skjutkommissioner , i tio år kommenderad vid artiller~staben och stod därefter i ytterligare fyra år till generalf~lttygmästarens förfogande vid behandling av gevärsfrågor;
g}orcle i olika omgångar studieresor i Norge, Tyskland , Öster~ke, Frankrike, England och Schweiz , vistades 1887- 88 i Belgien f..or a tt l)eSI·k tiga
· och mottaga leverans av officersrevolvern
In/1887
D
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_es~uton~. d elto~ han 1· svensk-norsk gevars..mmitte, 1 kommissiOn for avgivande av förslag till nya bestammelse r a n g aen
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organ isation av infanteriskjutskolan. Aren 1900- 1902 stod
han till ecklesias tikdepartementels förfogande för utredande av
frågor angående ändringar i skolungdomens vapenö vninga r.
På 1800-talet framträdde allt starkare behovet av krigsmaktens ombeväpning med moderna eldhandvapen. B!'Yäpningen utgjordes då av Remingtongeväret m /1867 , enkelladda re
med 12, 17 mm. kaliber. Europa och Amerika runt prÖ\"adcs
emeller tid nya gevär med mindre kaliber och repeterinr ättn ing
i framstocken eller kolven. Även i vårt land trängde fnl.gan
om anskaffande av nytt gevär till snart avgörande, och det
var nära att Sverige antag it ett 10,15 m m. gevär m ed fra mstoeksmagasin. Men i mitten av 1880-talet uppstodo ytterligare nya gevärskonstruktioner med ännu mera min skad ka liber, användning av röksvagt krut och lådmekanism med pak etladdning. Lemchen var en av dem , som t idigt fi ck upp
ögonen för de sista uppslagens u tomordentliga betydl'l'i•' och
ivrigt verkade för att Sverige sku lle dröja m.ed den d efi ni ti va
ombeväpningen. I st ället omändrades 1867 års gevär till 1867
- 89 års ö 'ergångsform m ed 8 mm. kaliber, vilket gevär hade
långt bä ttre skjutegensk aper än 1867 år s gevär. Omändr ingen var billig, och man fick i l ugn och ro pröva de nyaste gevärskons l'ruk tionern a. Till sist var tiden inne för att, efter omfattande prov, gö ra den definitiva ombeväpnin gen. 189+ och
1896 äro modellåren för den svenska r epeterkarbi n en och re·
petergeväret av Mausers modell , vilka nu u nder snart fyra decennier stått sig utmärkt vid jämförelse med andra lände rs
1notsvarande vapen.
Lcmchen har intensivt deltagit i arbetet med den svl'n ska
krigsmaktens ombeväpning med moderna eldhandvapen och
har i mycket väsentlig mån äran av att m.an icke i slu td av
1880-talet stmmade för ombeväpning med ett gevär, so m -;k ulle
kostat ett 10-tal millioner kronor att anskaffa , varit omodernt
redan innan ombeväpningen hunnit genomföras och skulle
stått i vägen för en strax efteråt behövlig ombeväpning. vilken
skull e kostat ytterligare ett 10-tal av millioner.
1
Ar 1889 fäste L. genom en artikel i Stockholms J);tgbla<·

11nmänhetens
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upmärksamhet på nödvändigheten att åt skyttc rörelsen giva en fastare organisation . lVIed anledning härav
uppsöktes L . p å Rosersberg av en för honom dittills obekant
ung m an, Apotekaren V. w·ahlquist, som från sina synpunkter
uttryck te sitt bckynuner över skarpskytteväsendets förfall och
framk astade sina tankar om dess omstöpande i en ny tidsenligar e fonn . Detta blev uppslaget till det moderna Frivilliga
skytteväsendeL »Vad dessa båda män i nämnda hänseende
skapat, har sedan 1890 i decennier stått som mönster för andra
länder s skytteväsen », skriver en av skytteväsendets. veteraner.
L. var åren 1893- 1903 ledamot i Centralstyrelsen för Sveriges frivilliga skytteföreningar och, sedan denna omorganiserats, 1903- 1921 Kungl. Maj:ts ombud i skytteförbundens
överstyrelse. Han ägnade under hela livet den pånyttväckta
sky tter ö1:elsen sin rika sakkunskap och sitt kraftiga stöd.
L. var medlem av 1903 års konunitie för organisation av
landstonnen och fick härigenom de bästa utgångspunkter för
att kunna verka för den frivilliga landstormsrörelsen inom Blekinge inskrivningsområde.
Då med ingå ngen av år 1902 ett infanteriregemente skulle
bildas för Karlskrona fästnings försvar, kunde för visso ingen
lämpligare man bliva dess chef än L. Han var van att samarbeta med människor ur alla läger, lika förfaren med utbildning som materielfrågor, uppslagsrik och med stor förmåga
att gör a sin vilja gällande, och sist - men icke minst - han
var intensivt intresserad för sjön och allt vad till densamma
hörer . Han förskaffade sig snart en ingående personlig kän nedom om Karlskrona fästningsområde och särskilt beträffande sjöfronten hade han häri knappast någon överman, icke
ens inom marinen. I den mån regementets personal hann att
förläggas till Karlskrona drev han densamma till noggrann bekantsk ap m ed terrängen. sjöfrontens öar betraktades som delar i en fmigördel kring staden: det gällde att vid kasernen
hasti gt lasta i sjötransportmaterielen, taga sig ut över Karlskrona redd i alla väder, nå urlastningsbyggarna så natt som
dag, ut m ed strandbevakningen snabbt och redigt även över
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den av stenhuggeri arbeten mest söndersk urna ö-terrängen un der samarbete med personal ur flottan, kustartilleri et, ingen jörkompani et och de frivilliga landstonusf öreningarna i Karlskrona med omnejd. Han skapade den lilla förläggning splatsen
på ön Senoren, dit en barack flyttades från Bredåkra och där
regementets personal, årgång efter årgång, fick tillfälle att utbilda sig i strandbevak ning och öförsvar.
Men även det öppna havet lockade. Så får man väl uppfatta det, då en bataljon ur regementet, som år 1909 dellog
i I. armefördeln ingens fälttjänstöv ningar i Skåne, blev trunsporterad från Karlskrona till Åhus och åter på ett pråmsläp
med bogserånga ren Atle i teten. L. njöt, men njutningen lär
ha varit mycket måttlig för övriga deltagare i transporten .
Ej blott då havet låg fritt , utan även då isarna bundit dess
böljor älskade L. att färdas över f järdarna omkring Karlskrona och även ordna övningar över dem. Vid en isfärd i samband med en jakt brast isen under en av dem. som voro m ed det var sedermera Viceamirale n Greve Alarik W achtmeister -·
och endast med yttersta svårighet och fara för eget liv lyckades L. ~ch en brorson till W. rädda honom, och båda fingo
med anledning härav guldmedalj för berömliga gärningar.
I samband härmed må nämnas, att L. var en särdeles god
ryttare. Han var uppfödd tillsammans med hästar, ty vid
faderns gård, Dannäs, bedrevs hästavel. Han red själv in sina
hästar, fordrade mycket av dem, väjde ej för riskabla vägar,
men fick på samma gång hästarna till sina trogna, kloka vän -

vissa fr ågor rörande kustfästning ars försvar. Så gott som årligen deltog regementet i krigsövning ar inom Karlskrona fästning. År 1908 var L . med om krigsövning vid Vaxholms och
Oscar-Fredriksborgs fästn ing och 1911 , sista sommaren L. tillhörde Karlskrona grenadjärre gemente, hade han glädjen se
en stor krigsövning gå av stapeln vid Karlskrona fåstning i
vilk en b l. annat deltogo kusteskader n samt delar av Kronobergs regemente.
Under sin Karlskrona tid var L. åren 1904- 1911 stadsfullmä ktig, därav 1905- 1908 fullmäktige s vice ordförande .
I det kommunala livet visade han sig i sällsynt grad allmänintresserad och hade stor förmåga att skaffa gehör åt sin me ning. En av hans kamrater i stadsfullmä ktige säger, att »han
var en god, rakryggad, man , som visste vad han ville och endast syftade till det som han trodde gagna samhället och fosterland et» .
Han blev ledamot av Örlogsmann asällskapet 1901 och b evistade träget sällskapets sammanträd en.
Hösten 1911 fyllde L. sina 60 år , erhöll avsked med pension, utnämndes till generalmaj or i armen samt förordnades
att var a kommendan t å Karlsborgs fästning. Sin tillgivenhet
för sitt gamla regemente, för Karlskrona och för Blekingenaturen lade han i dagen genom att under de följande å ren göra
upprep ade besök i Karlskrona. Medan fästningen var mobiliserad 1914 kom han sålunda ned för att med stort intresse
taga del av huru de planlagda försvarsans talterna tocro
o sig ut
I verkligheten .
På Karlsbora , liksom förut i Karlskrona satte han siob
och var inillled iver in i fästningens försvarsan<>t> eläo·enheter
t>
f
Iativtagare till stora övningar vid fästningen hösten 1915. Befolkni ngen i fästning en och dess grannskap lärd e h an nocra
t>
k"
anna. Han var intresserad av arbeten av alla slaav och t>o·av
o
Sig i samspråk med arbetarna om deras verktyg och arbetsmetoder ; i all synnerhet talade han gärna med dem som hade
båtar samt dem som ägnade sig åt fiske och jakt. Hela befolkni ngen kände honom och hälsade på k omm endanten, som

-

ner och tjänare.
L. var i allt sitt väsen en dristig man. Hade en annan
företagit detsamma, som han mången gång gjorde, så skull~
1
det stämplats som otillåtet vågspel; men när L. gav sig ut
sådana äventyr så beundrade man hans herravälde över egna
själs- och kr~p~skrafter och över den materiel han hant~r.ade,
det månde vara vapen, häst, segelbåt eller annat. Kntiken1
förstummad es och gammal och ung såg upp till honom såson
en typ för svensk manlighet.
Redan 1903 insattes L . i en kommission för utredni ng av

o

u

'
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var j bästa m ening populär. År 1918 sl utade han som knn1 .
mendant på Karlsborg och flyttade d å till Mariefred, där ha 11
ordnade sitt lilla hem synnerligen inventiöst och där h an med
sin hustru redde sig utan tjänare. Han var särdeles h ändig,
det visade h an ej blott i hemmet utan även då det gällde a tt
eller åt m insbonc inreda båtar samt konstruera fi skPd on
bvcrcra
.J
efter eget sinne ; tidigare hade hans uppfinningsrikedom kom.
mit till uttryck vid detaljändringar ä olika vapen. Ä Karl sborg hade han börjat med att binda böcker och blev m ed aren
en skicklig bokbindare.
Här må n ågot nämnas om hans seglarverksamhet Saso m
förut bl ivit omtalat var han redan från barndomstiden inte nsivt road av sjön. På Rosersberg byggde han efter kom mendör C. E. Smiths konstruktion sin segelbåt >> Pallakis >>, som
skulle tjäna honom under många års långseglingar. Dessa företogos n1est på Östersjökusten, med särskilt älskat uppc•håll
i södra delen av Stockholms skärgård. Men dc utsträcktrs
ibland till Bottenhavet, Finska viken, danska öarna, -- ja ä nda upp till Kristianiafjorden. Från Karlsborg logs vägen genom Göta kanal till Östersjöns vatten. Även andra k an alsystem befor han, såsom Dalslands kanal, Säffle kan al och
Strömsholms kanal. Han beskrev ofta sina sjöfärder i Svenska
turistföreningens eller Kryssarklubbens årsbok eller i Ny Tidning för idrott. Ibland färdades han ensam, men ofta ha de
han någon ·av de sina med sig. Vid kanalfärderna beh övdes
detta väl, varvid L. och medhjälparen - vanligen hans h us tru
- turade om att vid behov träcka båten . En officer, som
1905 var med honom som gast under en veckas seglin g med
>> Pallakis >>, skriver: >> Den stränge regem.entschefen var <'Il utmärkt trevlig kamrat ombord, han delade alla sysslor , :iven
de besvärliga, med mig. Det rådde en påtaglig hernlrc,·nad
ombord, vilken jag främst tillskriver det intryck 1nan gt.•n ast
fick av att allt var ordnat med personlig, utpräglad sm ak och
i en ovanligt praktisk anda. Upp till några och sjuttio års ålder fortsatte L. långturerna, men då sade kroppskraftcn;a
51
stopp ; han gjorde sig av m ecl sin >> Pallakis >> och byggclr g
b~
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bcaaona
n ".J båt för smMärder i Mälaren.' vilken han fliticrt
t'
t_"'
b
de under de å terstående åren.
Under sin Karlskrona tid ivrade L. , enligt meddelande aY
.M arindirektör Herlin , m ycket för seglingens populariserande.
Han organiserade vid flera tillfällen verkliga folkfesler m ed
seglingen som huvudpunkt på programmet. En gång ordnade
han sålunda en tävling mellan små blekingsekor, varvid en
del av banan skulle ros med mast och segel liggande i båten.
Efter passerandet a v ett visst märke i banan skulle båtarn a
riggas och tävlingen fortsätta med segling. Banan var till stor
del förlagd utefter stadens stränder och tävlingen följdes m ed
livligt intresse av befolkningen.
L. hade utmärkt språkbegåvning. Han behärskade franska, tyska och engelska , och efter flyttningen till Mariefr ed
slog han sig med energi på italienska. Ända lill den sista svåra sjukdomen läste han varje dag en stund främmand e språk.
Han had e för sed att dagligen i sitt. hem läsa högt ett par
timmar på c. m. Mest intresserade honom historisk litteratu r
och reseskildringar . Han hade en ledig penna och artiklar a v
hans han d förekommo ofta i tidskrifler och tidningar.
Intill ålderns höst var L. i besittning av en utmärkt hälsa.
Genom sin ovanligt manliga och livfulla personlighet gjorde
han på dem, som kommo i beröring med honom . det intrycket,
att de had e framför sig en man av sällsynt kraft. Då han å r
1906 var m ed i en deputation till Tyskland för att närvara vid
av minn eskapellet vid Ltitzen , lära tvskarna varit
invigningen
.
Imponerade av denna representant för den svenska arm en. Det
bistra och fordrande , som unel er mannaåldern trädde i dao·en
"' '
byttes under äldre år i påfallande blidhet och älskvärdhet.
Lemchcn var första gången gift med en kusin, Brita Lem·chen, som av led 1905, och hade med h enne en dotter samt en
son, som är ingenjör. Ar 1908 trädde L. andra gången i äkt:nskap med fru Lotten Sundell, född Didron, i hennes andra
glfte. Han sörjes närmast av henne, de förutnämnda barnen
samt styvbarn.
,

'"" 11
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Ivar Alphons Engström.

De olika uppdrag , som Engström erhöll såväl i flottans
tjänst som vid sidan av d enna , vittna om hans mångsidiga intressen. Redan i unga år had e h an i uppdrag att vid Stafsjö
styckebruk kontrollera tillverkning av kanoner och ammunition samt att utföra skjutningar och därvid förekommande
mätningar av projektilhastigheter. Hos firmorna vVhitehead
i Fiume och Schwarzkopf i Berlin studerade han vid olika tillfällen tillverkning och konstruktion av självgående minor
ävensom annan till minförsvaret hörande materiel. Denna
detalj , torpeddetaljen , som då tillhörde varvens ingenjördepartement, ägnade h a n sig åt under en del av sin tjänstetid.
Aren 1892- 95 är han upptagen i flottans rulla som miningenJor. Han var även lärare i minskolan i Karlskrona under
en del år på 90-talet.
Under det han tillhörde Stockholms Station fungerade han
även dels som lärare i skeppsbyggeri och ångmaskinlära, dels
som examensförrättare vid sjökrigsskolan, och var vid ett par
tillfällen ledamot i nämnd för avgivande av utlåtande an gående sökandes behörighet till lärare vid sjökrigsskolan.
Engström utsågs även till examensförrättare vid maskinistklassen vid navigationsskolorna å skilda platser, ett åliggande, som då för tiden tillkom mariningenjörerna.
Bland de krigsfartyg, vilkas besiktning uppdrogs åt Engström, m å nämnas jagarna Mode, Vale och Vidar, minkryssaren Clas Fleming samt torpedbåtarna Sirius och Orion. Eng ström ställdes under åren 1897 - 99 även till Kungl. Marinförvaltningens förfogande för övervakande av arbetena å under
byggnad varande pansarbåtar och torpedkryssar e.
Då pansarbåten Dristigheten konstruerades, had e ännu
ingen svensk pansarbåt blivit försedd m ed vattenrörpannor.
Flerfaldiga typer funnos att välja på och för frågans närmare
Utredning uppdrogs åt Eng~tröm att i England, Skottland,
Frankrike och Holland studera dc olika panntyper, som kunde ifrågakomma. Att Yarrmvpannan valdes ej blott för Dristigheten utan även för så gott som alla våra senare b yggda
fartyg - ett a v de lyckligaslc tekniska grepp inom flottan -

:Nlinnestcckningen författad av ledDmoten Panli.

Ivctr Alphon s Engström föd des den 11 augusti 1854 i Västtervik. Då han den 15 mars 1932 avled, förlorade Kungl. Ör logsn<annasällskapet, som han tillhört sedan år 189 7, en av
sina allra äldsta arbetande ledamöter.
Efter att i Västervik hava avlagt studentexamen, genom gick Engström åren 1872- 75 T eknologiska Institutet, det dåvarande namnet på Tekniska Högskolan, varefter han ä gnade
sig åt praktisk verksamhet hos Bolinders i Stockholm och vid

Motala verkstad.
På Engströms tid meddelades icke någon under visning i
skeppsbyggeri vid Teknologiska Institutet utan den , som önskade inhämta vetande inom denna gren av ingenjörsveten skapen , var därför hänvisad till andra läroanstalter. I sådant
syfte genomgick Engström åren 1878- 79 franska flottans läroverk i Cherbourg (nu i Paris) , , Ecole d'Application du Genie Maritime >>, och avlade examen i där förekommande ämnen. Han var därefter under några år anställd i Glasgow hos
den stora skeppsbyggerifirman John Elder & C :o. Vid Marin ingenjörsstaten erhöll Engström sin första anställning fr . ..o.
m. år 1881 såsom underingenjör , men redan år 1883 erholl
han 3 1j2 års tjänstledighet för att ägna sig åt civil ingenjörsverksamhet. Under denna tid var han anställd vid Kockmus
verkstad i Malmö som konstruktör. Ar 1888 blev han rxtra
ingenjör, 1896 ingenjör och 1902 direktör vid Mariningenjör sstaten, sedermera Mariningenjörkåren, som han sedan ~av
brutet tillhörde till hösten 1914, då han avgick med p ension.
Han var då chef för ingenjörsdepartementet vid flottans v~rv
i Stockholm. Dessförinnan hade han varit verkstadsförestalldare vid Karlskrona varv och hade tidigare tjänstgjort i olika
befattningar såväl vid varven som inom Kungl. Marinförvaltningen och såsom fartygsingenjör.
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torde fa till stor del tillskrivas de erfarenhet er, som vun ni ts
på denna resa , och de skäl, som Engström kunde framlägga.
.\v Kungl. Örlogsmannasällskapet erhöll Engström år 18\:H
hedrande omnämnande för svar å prisfrågan: »Vilka förbe.
r edande åtgärder böra vidtagas för att handelsflottans fa rty· ..D
må kunna i krig användas till förstärkande a v örlogsflottan?.,
Engström var varmt hängiven sitt kall inom flottan , som
han ägnade sitt livs huvudsakliga verksamhet, och in i sena
åld erdomen följde han med intresse skeppsbyggeriets och sjökrigskonstens utveckling.
Som e tt utslag av Engströms arbetsamhet och yrkeskä rle k
torde få räknas den av honom utarb etade och för varj e svensk
skeppsbyggare välbekanta läroboken i sk eppsbyggeri; bo ke n
utmärker sig för ett klart och redigt framställningssätt nt.: h
fyller fortfarande en lucka i vår på detta område m ycket f~< t
tiga litteratur. Engström hade tillfredsställelsen att å r 1880
få den antagen som lärobok vid sjökrigsskolan , flottan s un derbefälsskola och rikets navigationsskolor. Den har seel erm era
av honom blivit omarbetad och försedd m ed tillägg för a tt
h ålla den i jämnhöjd m ed tidens fordringar.
Hans intresse för yrket kom till synes även p å annat sätt.
H.edan år 1882 erhöll han ett förordnande som skeppsmätningskontrollör i Stockholm och seelan han lämnat flottan var
han ända till å r 19:~0 knuten till skeppsmätningsväsendet:
detta år på hösten bröts hans arbetsförmåga av sjukd om.
Ar 1912 blev Engström av Kungl. Maj:t utseeld till ordföran de för Sveriges ombud vid skandina viska konferensen i
Kristiania om fartygs trälastlinje och transport av fa r liga
skeppslaster .
Under sin tjänstetid vid flottan syss lade Engström ml.!.\ot
m ed konsultativ verksamh et och efter avskedstagandet torde
d etta varit bans huvudsakliga sysselsättning inom yrket.
Uneler sin stockholmstid deltog Engström flitigt i Svenska
Teknologföreningens sammanträden och var bland dem, sorn
togo initiative t till föreningens avdelning för skeppsbyggeri .
vars ordförande han var år Hll6- 18. H a n lade även sitt in tt·esse i da gen genom föredrag och inlägg i diskussionerna .
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Bredvid si tt yrk e hade Engström m er än en hobby. Sålund a var han intresserad slnktforskare, ävenså myntsamlare,
JllCI1 segling torde varit elen förströelse, som livligast tilltala t
]10I10 D1 , och ännu vid 7 5 års ålder seglade han själv sin båt i
hembygdens skärgård. Hågen för skeppsbyggeri och seglin g
var tydli gen ett blodsarv ; hans fader var både sk eppsbyggare
och sjökapten, som förd e de fartyg han själv byggde.
Som person var Engström rättrådig och godhjärtad. Han
)lÖll om utligt på det han ans åg vara rätt. Den k å r han tillhörde, salte han högt. För kamraterna var h a n ett st'öd och
som chef drog han sig icke för att ikläda sig ansvaret för
underlydandes felgrepp .
Vid sitt frånfäll e efterlänm ade han maka , född Hartm an,
en son, ingenjör, samt en dotter.

Kommendören Uno Broman.

Den 2 november avled hastigt Kommendören Uno Bro ·
man. Han hade samma dag b evis tat Kungl. Örlogsmannasällskapets sammanträde. På h emväg härifrän träffades h an av
dödens mäktiga hand.
Broman var född i Ulricehamn den 11 november 1859.
lian avlade sjöofficersexamen år 1881 , utnämndes till löjtnant år 1886, till kapten år 1892, till kommendörk ap ten av 2.
graden å r 1903, till kommendörk a pten av l. graden å r 1907
samt till kommendör i marinen år 1917.
Närmast sörjes Broman av efterlämnad maka och broder.
Broman var livligt intressera d av alla sjöförsvar et b erö rande fr ågor , särskilt tekniska spörsm ål.

Hans huv udintresse , i synnerhet den tid han var i akth·
tjänst, utgjorde emeller tid artilleriet.
Som ung officer förvärvad e han sig den högsta teoretiska
utbildning inom detta fack , som då.. stod att vinna.
Under åren 1886- 1889 genomgic k sålunda Broman ar tilleri- och ingen jörhögsko lans såväl lägre som högre kurs. Därefter följde , omväxlan de med längre och kortare sjökomme nderingar, tjänstgöri ng dels vid artillerdep artemente t å Karlskrona varv , d els i marinförv altningens artilleriav delning. Under 1890-talet företog Broman där jämte åtskilliga utl änd~ ka
resor till England och Frankrike för b edrivande av ::u·Lilleristiska studier samt kontroll och besiktning av artillerima teriel och förskaffad e sig därigenom vidgad erfarenhe t och ökade kunskape r inom artillerite kniken .
. Under å ren 1898- 1904 tjänstgjor de B. huvudsak lige n i
marinförv altningen s artilleriav delning, därav såsom assisten t i
nära tv å år och såsom tjänstförr ättande avdelning schef under
mer än 1 å rs tid. År 1905 placerade s B. såsom chef för ar tilleridepart em ente t i Karlskron a , vilken befattning han med
undantag för sammanla gt c:a 2 års sjökomme nderingar sasom
chef å olika pansarbåt ar och avdelning schef för Karlskrona
rekrytavd elning beklädde ända till å r 1918, då han avgick ur
.
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:spörsmål ej gav sig, förrän felen blivit grundligt analysera de
och effektivt avhjälpta . Vid diskussion er i sådana frågor hade
]3. ofta från majoritete n avvikande asikt , men merendels visade det sig att B. hade rätt. Konstruk törer inom det artilJeristisk a område t hava även av B. få tt många goda uppslag.
Som chef för artilleride par tementet kom Broman till sin
fulla rätt och gjorde på denna post många värdefulla insatser
till artilleriva pne ts fromma. Vid åtskilliga tillfällen togs BroJnans sakkunsk a p även i anspråk för speciella uppdrag i artilleristisk a frågor och torde det ej vara mer än en mening om,
.att Brom an på ett synnerlige n sk ickli gt sä tt löste sådana upp gifter .
Av sina underlyda nde var Broman aktad och respekter ad
på grund av sina gedigna kunskape r, sin arbetsamh et och sitt
bestämda uppträdan de. Väl kunde h ans sätt understun dom
präglas av en viss kärvhet, men hans goda hjärta och i grund
<Jch botten huma na uppfa ttning lyste dock igenom. Han var
därför även avhållen av person a len, och m ånga äro de, som
bevara h onom i ett tacksamt minne.
Sitt stora intresse för sjömilitär a spörsmål bibehöll Broman
i oförminsk ad grad även efter inträdet i pensionså ldern. Örlogsmann asällskape ts sammantr äden bevistade B. så gott som
undantags löst och dess protokoll komma att för nuvarand e
och kommand e generation er bära vittnesbör d om de vägande inlägg, som av honom blivit gjorda i aktuella frågor och
·om den k ärlek , han hyste till sjövapnet
Bromans m est framträda nde karaktärs drag var att han
.
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Posse lä nmade F lott ans tjänst i december år 1921 , då ban
antogs som kamrerare vid Nobelstiftel sen, en befattning i vilken han kvarstod intill sin död.
Han ingick år 1896 äktenskap m ed grevinnan Sigrid Mary
Loui se \Vachtmeis ter af Johannishu s , en dotter till Lands bövelingen Greve Gottbard vVacbtmeis ter och hade m ed henne
barnen Knut, Löjtnant vid flottan , Elisabeth, gift med kap tenen i Svea artillerirege mente Odenrick, och Brita.
Aren 96- 99 var Posse adjutant hos kommendan ten i
Karlskrona, 99- 01 information sofficer i Und erbefälssko lan
vid samma station och 01--06 adjutant i Sjöförsvars departementets kommandoe xpedition. 1906- 09 och 09- 11. tjänstgjorde han i flottans stab, resp. Marinstaben . Därefter följd e
kommender ingar som chef för .Marinstabe ns kommunik ationsavdelning, sk eppsgossek åren och Underoffice rsskolan i Karlskrona. Är 1900 bl ev han lecbmot av Kungl. Örlogsmann asällskapet .
P osse sökte aldrig bliva någon ,, specialist » inom yrket.
Han ville bliva en god , »all round >> sjöofficer och sjöman,.
och detta blev h an , plikttrogen, duglig och kunnig alltigenom.
Egentligen är det ägnat att förvåna , att han icke gick den
tekniska vägen, då man vet bur intresserad han var av alla
teknisk a problem . In i det sista följde han så m ed oavlåtligt
intresse alla moderna uppfinning ar och tekniska förbättringa r.
Han var märkvärdig t skicklig i att själv utföra mindre reparationer av alla slag. Sin bil reparerade han oftast själv och
körde den till kort före sin död. På sommarhem met Skaft
och i h emmet på stoeksund finnas en mängd tekniska anordningar, som vittna om hans händighet.
P osse var in i det sista fysiskt som psykiskt synnerligen
Väl bibehållen. Härför hade han säkerligen att Lacka dels sitt
1
11Ycket spartanska levnadssätt , dels sin stora kärlek för fr iluftsliv och frisk idrott. Ofta gjorde han långa utfärder på
skridsko, på skidor eller i båt. Rökte gjorde han aldrig. Hos
Posse borde i ordels renaste bemärkelse en sund själ i en sund
kropp. Då han nedlades på sjukbädden kund e ingen ana, att
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den spänstig e och kraftfu lle mannen ej mer skulle därifrån
uppstå, han själv allra minst. Slutet blev emeller tid lätt för
honom. Han insomn ade utan medvet ande om, att döden var
så nära.
Att Posse i den gamla kamrat kretsen var högt skallad.
såväl för sin dugligh et som för sitt fina väsen och sin omut~
liga rättrådi ghet, är allmänt känt. Att man inom Nobelst iftelsen satte ett mycket stort Yärde på honom, därom är den
som skriver dessa rader bemynd igad vittna.
Till sitt väsen var Knut Posse snarast timid, men han hade ett starkt sinne för humor och berätta de gärna och pa ett
förträff ligt , torrolig t sätt goda historie r.
Det har sagts att han var en smula spydig, och del må
vara sant, men hans uttalan den voro ej elaka, och hans goda
hjärta sken alltid igenom hans underst undom litet skarp a omdömen.
Det har även sagts, att han var långsam , men detta var
nog ett misstag . Hans »långsa mhet» var snarast ett utslag av
hans orubbli ga lugn, hans nerver av stål. Det finns m anga
exempe l på att Posse mycket snabbt fattade välbetä nkta beslut.
Från flera håll har som kanske det mest utmärk ande
draget för honom framhå llits hans omutlig a hederlig h et och
rättrådi ghet.
På familjel ivets helgd är här icke platsen att n ärmare
ingå. Vare nog sagt, att han för de sina var den bäste och
kärleks fullaste make och fader, den mest trofaste broder.
Vid faderns död blev Knut Posse huYudm an för sin ga mla
förnäm a ätt, en ställnin g som. nu intagits av sonen.
Posse var en stark karaktä r. För att behaga gjorde han
aldrig något som stred mot hans egen rättskän sla. Han ska ffade sig aldrig egen fördel på annans bekostn ad. Han framträdde alltid som en ridders man utan fruktan och tad el.
Inom tjänsten tiilhörd e han i viss mån den äldre skola.
vars represe ntanter nu blivit allt fåtaliga re, men vilkas yerk ,
förnäm a hållnin g och föredöm e alltid skola skattas hög t inom sjövapn et.
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»Sida vid sida falla de,
samlas allt fler och fler,
somliga tidigt kallade ,
andra när sol gått ner.
Skuggo rna breda sig över dem,
vilan är djup och lång.
Nattliga vinden söver dem,
Suse sin vaggan de sång.
Guds frid över de som falla,
som dela de dödas lott -Den natten är tryggas t av alla
den natten sover man gott. »

överste n Carl Gustaf Ahibor n.
Minnest eckning en författa d av ledamot en C. A. Claus.

Den 15 maj avled i Stockho lm efter en tids sjukligh et f.
d. överste n vid "kustarti lleriet Carl Gustaf Ahlborn .
Född i Stockho lm den 18 juli 1857 antogs Ahlborn år
1877 till volontä r vid Svea artilleri regeme nte. Efter att år
l878 hava avlagt stuelent examen och 1879 officers examen utn_änmcles Ahlborn år 1880 till underlö jtnant vid Svea m·tille· Vaxhol ms fästning förlagd a
flre t><•emen t e. D a' seel an el e till
kompan ierna ur Svea artilleri regeme nte frånskil des och bildade Vaxhol ms artilleri kår erhöll Ahlbor n transpo rt till den1,1a kår år 1888 för att sedan vid kustarti lleriets uppsätt ande
f'"
··
ar 1901 bl"tva over
orel t1"11 detta vapen. I samban d härmed
b~ev Ahlbor n befordr ad till major . . Uneler denna sin tjänstg~ring i Vaxhol m b eklädde Ahlborn ett flertal olika befaUIltngar, nämlig en som platsma jor, tygmäs tare, kompan ichef,
bataljon sch ef och chef för underof ficerssk olan.

-
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Den 7 november 1907 blev så Ahlborn dir ekt ur m ajo r~ 
graden befordrad till överste vid kustartilleriet och förordna.
des samtidigt till chef för lZ:arlskrona kustartilleriregenwnte.
Att en officer på detta sätt befordrades med förbigåendr ay
en hel grad torde vara n ågot enaståend e inom svenska krigs.
makten, m en att denna radikala å tgärd var väl befogad , fra nlrrår bäst därav att hans b efordran hälsades med tillfredsstälo
lelse. Befälet över Karlskrona kustartillerircge1nente ulöYa de
Ahlborn ända till och m ed den l december 1914, då h an på
egen b egäran avgick med p ension.
Ahlborns tjänstgöring som regem entschef sammanföll med
en brytningstid för kustartilleriet. Vapnets år l 901 b esl utade
orcranisation
hade väl ännu ick e n å tt önskvärd stadga och
o
.
redan p åg ick utredning rörande de tsam.mas utvecklmg. Under denna omdaningsperiod framträdde Ahlborn icke so m nå gon av banbrytarna, utan h an sysslade mest med han dh av::mdet av chefsskapet över sitt r egemente. Därvid ägnad t> h an
mycken tid och omtanke åt regementets manskap sam t vidtog många åtgärder för att bereda dem ök ad trevnad i si ll militära tjänst. Kanske bidrog d etta i ej ringa mån där till att
r ecremenlet vann i popularitet och att rekryteringen a v deno
r
sammas stamstyrka redan d å m ås te betecknas som synner Igen god.
Alla de som kommo i beröring med Ahlborn n1inn as honom som den alltid vänlige och godhjärtade kamraten. När
någon till honom frambar sina b ekymmer, var han alltid_redo
att efter förmåga träda hjälpande emellan. Denna a v mneboende godhet präglade m edkänsla för kamrater och und erordnade, gjorde d et för honom motbjudande att handla 1not
deras önskningar. Måhända var det detta som mest hidrog
till a tt Ahlborn h elst undvek frågor, där stridigheter kunde
förväntas och därför blev h:m aldrig n ågon stridens m an. Tyvärr blev väl ej denna A.hlborns välvilja mot k amrater na a_~l
tid uppskattad till sitt rätta värde och det var nog mer an
en gång, som han med djup besvikelse måste se, aH h~ns
på ärligt uppsåt grundade handlingssätt misstolkades och n11ss·
brukades.

Ahlborn var en utpräglad sällskapsmänniska, gärna sedd
alla kretsar. Han var musikalisk och även i övrigt konstJlärligt lagd, säk erligen ett arv från hans moder, den kända
11 ravörskulptrisen Lea Ahlborn.
Örlogsmannasällskapet tillhörde Ahlborn sedan år l 907 .
Ahlborn var i äktenskap förenad med Lily Ramstedt samt
efterlämnar en dotter, Dagmar, gift m ed kaptenen vid VästerbOttens r egemente Gösta Hiller.
j

l:)

Sigfrid Ehlin .
Minnesteckningen förfat t ad av led amoten C. Ekman.

Det låg något tragiskt över Sigfrid Ehlins livsöde. Icke
så att hans liv förbittrades av o.Jyckor och motgångar av skilda
slag, tvär tom var hans ganska korta levnadslopp i osedvanlig
grad präglat av framgången, m en tragiskt därutinnan att Ehlin,
vilken s fysiska krafter ingalunda svarade mot de själsliga, dukade under på grund av denna motsättning, just då han nått
så långt att han eljest kunnat och också ämnat njuta frukterna av sin möda. När han kort före sin bortgång med övermänskliga ansträngningar fullgjorde sin sista tjänstgöring å
Skeppsholmen var det uppenbart att han trycktes av onda
aningar och att hans hjärta var fullt av vemod - Skepps'holmen m ed sin sommarfägring och sitt förnäma lugn fram Illanade ljusa minnen . . . Att slutet Yar så nära var dock fördolt även för honom själv. Den 7 september inträdde en
hastig försämring i hans hälsotillstånd och redan på middagen samma dag släcktes den flämtande livslågan.
Gustaf Sigfrid Wilhelm Ehlin föddes den 8 januari 1883
Väster Lövsta, Västmanlands län. Föräldrarna voro folk-
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skolläraren och organisten Erik Ehlin och Alma Carolina
Garfve. De tidiga läroverksåren tillbragtes i Uppsala. Den.
barnrika familjens ekonomiska ställning medgav in ga extravaganser, varför unga Sigfrid i likhet med många andra skolpiltar förr i tiden fick medföra matsäck hemif~~n._ Stu~lcnt
examen tog Ehlin i Gävle år 1901. Han bodde dar 1 en vmds.
kupa, åt hos en äldre bror och försörjde sig i övrigt själv på.
musiklektioner.
Efter avlagd mogenhetsexamen begav sig Ehlin till huvudstaden för att bliva en man i staten. Han skrev in si g i
riksbanken och postsparbanken men därjämte följ ande år
även i flottans civilstat, där han i själva portlåsningen, d. v. s.
just innan den nya marinintendenturkåren skulle uppsättas,
blev e. o. kamm.arskrivare. Ehlin blev sålunda en av de första
som genomgingo den år 1904 nybildade marinintendentskolan,
varifrån han såsom marinunderintendent utgick hösten 1905 .
Det dröjde icke länge förrän Ehlin, som placerades å
stationskontoret vid Stockholms station - vilken station han
tillhörde hela sin tjänstetid - gjorde sig känd såsom en synnerligen användbar tjänsteman såväl i som vid sidan av
tjänsten. Efter befordran 1907 till marinintendent av 2. gra·
den blev Ehlin år 1910 lärare i marinintendentskolan, clt uppdrag som varade 3 år. Åren 1914-1917 var han lärare i s jökrigsskolan. Sistnämnda år blev han marinintendent.. av 1.
araden. När varvskamrerstjänsten år 1918 återupprallades
~lev Ehlin dess förste innehavare, men redan följande år ut-1
byttes denna tjänst mot den omorganiserade befattnin gen so~
stationsinlendent. Är 1922 vid blott 39 års ålder blev E blm
befordrad till förste marinintendent.
Sin mest uppmärksamma de insats i förval~ni~1gst.Fi_ns~e;
oJ·ord c Ehlin såsom ledamot eller sekreterare 1 konumtte_e
'len
Redan 1911 fick han deltaga i dåvarande statskomm1ssnr 1
50
Tenows utredning om flottans övningsanslag, ett arbete ~ •
h oll Nai
o .
.
lät mycket tala om sig och upprörde smnena pa sma n · •
Tenows uppdrag småningom utvidgades aU omfatta h ela fJ_ottans redovisningsväsende och förvaltningsorganisation. fick
l:)

•

.

Ehlin deltaga häri såsom sakkunnig eller sekreterare. I den
sistnämnda egenskapen var han ock medlem av den kommitte,
som framlade förslag om upprättande av ett riksräkenskapsverk . Tenows tanke var att Ehlin skulle inträda i det nya verket såsom byråchef, vilket han dock avböjde. Sina kommitteuppdrag avslutade Ehlin med sitt ledamotskap av de s. k. för.
r å dssakkunniga (åren 1919- 1921), vilkas arbete tyvärr aldrig
ledd e till något egentligt resultat.
På grund av sina många uppdrag kom Ehlin att ganska
litet tjänstgöra ombord. Han deltog dock i tvenne sjöexpeditioner utom hemlandets farvatten, nämligen 1908 med Dristigh eten och 1909 med Saga. Under första mobiliseringsåret var
Ehlin stabsintendent på Stockholmseskadern .
För de många uppdragen inom förvaltningsgebitet glömde
Ehlin aldrig musiken. Här fann han den motvikt han behövde till de torra siffrorna och paragraferna. Redan 1902 hade
han börjat studera vid musikkonservatoriet. Efter några års
avbrott ~der upptogs dessa studier åren 1908- 1O. Aren 1911
- 1914 var Ehlin musikanmälare i Socialdemokraten, en tidning som väl ganska nära motsvarade Ehlins inställning i ungdomsåren till de politiska och sociala frågornn. Här liksom
på andra områden kom hans talang och stilistiska förmåga att
göra sig starkt gällande. Den lyckliga förening av skicklighet
på det administrativa området och musikalisk talang , som ut märkte Ehlin, skulle efter hand föra honom helt över i musikens tjänst. Denna förändring av vitae genus inleddes redan
1918, då han vid sidan av sin tjänst i flottan tillträdde förordnande såsom kamrerare i musikaliska akademien, en syssla
som Ehlin behöll ända till år l 928.
.. Det är givet att, när genomförandet år 1926 av den nya
forsvarsorganisationen öppnade möjligheter för avgåner från
tjänsten på särdeles fördelaktiga villkor, Ehlin skulle all~arligt
reflektera härpå. Ödet fogade sig nämligen så att, just när
•
o
· 'll'1g avgang
fråcre.an om f nv1
blev aktuell , befattningen såförst
s~m chef för Stockholms konserthus första gången skulle tillsattas , en tjänst för vilken ju Ehlin var som klippt och skuren .

-

616-

Ingen m å dock tro att han anmälde sig som sökande h ärtill
utan tvekan och inre strid. I själva verket dröjde han, enlig t
vad som uppgivits, bokstavlige n in i sista minuten med att
lämna sin ansökan. Oavsett de m era immateriell a ba nden
m ed sjövapnet och k amratkretse n var det för Ehlin uppenbar.
ligen e tt offer att lämna d en aktiva tjänsten i flottan; han hade
där gjort en hastig karriär och y tterligare upphöjelse låg så
att säga inom räckhåll.
Om Ehlins insats såsom chef för Stockholms k onser thus
och dir ektör i konsertföre ningen , vilk en sistnämnda syssla han
efter en tid jämväl erhöll, har eftermälet innehållit m ånga
vackra lovorcl.
Den avlidne blev medlem av detta sällskap 1919 samt 192 1
ledamot av nmsikaliska akademien.
Sedan år 1912 var Sigfrid Ehlin i äktenskap fören ad med
sin kusin Anna Åkerlund, förut gift med den år 1920 avlidne
författaren Sigge Strömberg samt verkställand e direktör
Åhh~n & Åk erlunds Förlags-A.-B . Med h enne hade Ehlin :3
barn, Lars-Erik , Anna-Karin samt H a ns -Göran .

Kom me ndörkapten Otto Warfving e.
Minnesteckn inge n Jö rf atiad av ledamoten El•stm nd.

Över södra Kalmarsund sprid er vårsolen sina livgi\"<lnde
strålar , och den sydväslliga vinden framkallar här och var dta
gäss på sundets solglittrand e yta. U t från Bergkvara h a1nn
k omm a torpedbå tar och jagare i långa rader med skumm et fräsande om bogarna, fördela sig i grupper och divisioner till olika områden, evoluera och manövrera för a tt slutligen. d å målfartyget börjat nalkas , göra sig klara för torpedanfal l. Tor-

-

617-

p eder skjutas och fartygen rusa med högsta far t efter i d eras
.spår. Liv och rörelse präglar bilden över torpedskola ns ÖYningsområcl e, och en känsla av arbetsglädje , kamratskap och
go tt h umör sprider en säregen stämning över verksamhet en.
]{är var Otto vVarfvinge i sitt rätta elem ent, och för dem som
n ärmare känd e h onom i hans tjänsteutövn ing, framträder säkerli gen bilden av d en bortgångne k amraten skarpast och klara st i elen ovan givna inramnin gen.
Född i Stockholm den 30 sept. 1887 började h an r edan
vid 13 å rs ålder sin sjömilitära bana som aspirant p å korvett en Saga sommaren 1901 , sista år et som denna aspirantkur s
före inträdet i sjökrigssko lans första klass förekom . Redan
som k adett var han m y ck e t omtyckt och värderad av kamraterna på grund av sitt ljusa och glada lynne samt en utpräg]ad r ättrå dighet, vilken egenskap i förening m ed en viss envish et b idrog till att ingiva såväl äldre som yngre k amrater
·en viss respekt för den till växten lille och spenslige kadetten .
Efter officersutnä mningen 1907 dröjde det ganska länge
innan \ Varfvinge på allvar kom att ägna sig åt den tjänstegren ,
nämligen torpecltj änsten, som han sedermera omfattade med
sådant intresse. Han tjänstgjorde under sin första officerstid
vid exer cissk olan , på lå ngresa m ed Fylgia , på kanonbå tar och
1909 och oaesjömätnings fartyg . Han befordra des till löj"tnant
.
tjänstgjort
va
a
h
r
å
två
nomgick , efter att dessförinna n under
vid skeppsgosse kåren i ~Iarstrand , sjökrigshög skolans allmänna även som torpedkurs u nder år en 1912- 14. Icke fö r r än
:u nder mobilisering en 1914 å terfinna vi honom. i tjänst på torpedfintyg. Dessförinna n hade h an ett par år deltagit i somrarnas m ilitärled sarbete p å Svensksuncl , varunder han förvärvade kunskaper och erfarenhete r på detta område, som seelerIller a kommo till användnin g vid moderniseri ngen av militärledsnätet inom Karlskrona fästningsom råde, ett arbete som till
stor del utfördes a v \V nrfvinge. Efter att åren 1914- 1916
hava tjänstgjort som jagarofficer och chef på ett flertal torPedbåtar under den IJåfrestande neutralitets vakten kunde han
'
I> '
a grund av därunder uppkomm et m agsår för en tid icke vi-
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dare använ da s å torpedfartyg. Den nämnda åkomman b eredde honom upprepade svårigh eter och många och långa voro
de dagar han tillbragte på sjukhus för dess vård: Någon kla.
.-.an h ördes dock aldrig. Även på sjukbä dden visad e h an sitt
~anliga goda lynn e och den för honon'l utmärkande längtan
tillbaka till sitt arbete.
Hans teknisk a läggning och utbildning i samband med
en klar blick för praktiska k rav gjorde h onom särskilt bmpad för verksamheten vid örlogs varvens torpeddepartenwnt,
där han tj änstgjorde som torp edofficer under 8 å~· , vara ,. 1 i
Karlskrona och 4 i Stockholm, tills h an efter att hkaledes under 4 å r hava tjänstgjort på torpedavdelningen i Kungl. :\Iarinförvaltningen slutligen blev chef för torpedd:partenwntet
vid Stockholms örlogsvarv 1928. Må nga förbättrmgar pa tor pedmaterielen liksom även förändringar i torpedexercis~cgle ·
men let och an dra föreskrifter betr äffande torpedmatenelens
handhavande med ändamål att göra dem bättre lämp ade fö r
den praktiska tjänstens krav tillkomma genom Warfvinges initiativ. Härtill bidrog i hög grad det förhållandet , alt l1an
genom ofta återkommande kommenderingar å torp edfartyg
och vid torpedskolorna fick rika tillfällen att samla erfurc~
h eter an<>ående sjötjänstens krav , tillfällen som han m ed s m
öppna blick för dessa krav var väl ägnad att tillvarata g~. 1•.)20
tjänsto'jorcle han första gången vid torpedskolan som m si rnktionso~ficer samt därefter und er tre år, 1923--1925, som ~ilclste
instruktionsofficer. Dessem ellan hade han varit sjökommen·
derad som torpedbåtsdivisionschef 1921 och som jagarchef
1923. Torpedskolorna omfattade han m ed ett aldrig svik nde
intresse, och han bidrog i hög grad till den skjutteknis],,t ~t
veckling som i samband m ed torp edmaterielens förb ällru~g
.
karakteriserade penoden
l 920- 2"v. L""amp l"1crt> s k"utplals
J
· fo r•
elen tidens torpeder var södra Kalmarsund , och Bergkvara var
då läm.plig bas för våra torpedb åtar och äldre jagare. Platsen
hade en vann förespråkar e i vVarfvinge, som fann elen m yd.:el
.
.
.
.. .
lämi)li <> ur utblldnmgssynpunkt
, och som
aven
ar J)Ct a de , clturn
e>
k .. .
an·
fö rrräv es för att giva den en p ermanent kara tar genotll
b
'
..
.
•
Jll.
skaffand e av kolupplag, badhus , underv1smngslokaler 11 1.
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Denna strävan framstår ganska naturlig för den som delta git i torpedskolorna vid Bergkvara , och som därifrån be..-arar
ett m inne av ungefär den art som här inledningsvis skisserats .
litvecklingen går emellertid i rask takt, Torpedernas skottvidder öka des alltmera, och jagarna växte i storlek tills Bergkvar aplatsen b efanns för trång . Friare vidder krävdes, och
redan 1930 förflyttades torpedskolan till området vid och utan för Stockholms södra skärgå rd , och därmed var Bergkvaratidens saga all. Den representer ade emellertid en viktig etapp
i den utveckling som ägt rum i samband med torpedskolornas
förflyttning fr ån de b egränsade farva ttnen i Karlskrona skärgård till de t fria h ave t utanför Stockholms skärgård . och vid
denna etapp var \\'a rfvinge en av förgrundsgestaltern a.
Under tjänstgörin gen i marinförva ltningen togos hans erfarenheter och praktiska insikter i jagartjän sten i bruk för
över vakande av nybyggnaden av jagarna Ehrensköld och :--Iordensk jöld vid Kockums varv och Göta verken. Som. chef för
torpeddepartem entet vid Stockholms örlogsvarv åstadkom han
en genomgripande modernisering av departementet med tillhörande verkstad. Han drev även på a n skaffningen :w den
nya flytande torpedinskjutning . ;statiouen, sedan han i vissa detaljer förbättra t dess konstruktion. Den har ä ven antagligen
i anslutn ing till hans förtjänster ifråga om dess tillkom st, erhållit namnet Otto.
Till kommendörkapten befordrades vVarfvinge 192!), varefter han kvarstod i tjänst till elen 16 juli 1931 , då han på
egen begäran erhöll avsked fr ån sin b es tä llning vid flottan .
Det är icke ägnat att förvåna , att man från industriellt håll
sökte förvärva en man m ed vVarfvinges t ekniska erfarenhet
och p raktiska läggning , och han fick på vå r en 1931 ett särdeles förmånligt erbjudand e om framtida verksamhet vid acku mulatorfabr iken Tudor. Med hänsyn till de dystra framtidsutsikterna för försvaret , så som de tedde sig för honom, m en
kansk e även därför att h a n i sin nya verksamhet hade för hoppning att kunna upprätthålla förbindelsen med flottan oeh
lllåhäncla även vara den till gagn , förefall er det gr~nska natur -
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ligt, att han ansåg sig böra antaga det gjorda erbj wl:l nde t.
För att förbereda sig för sin nya verksamh et bosatte h an sinh
tillfälligt i Berlin, där han den 5 december blev överkörd orh
dödad av en lastbil.
Vid sin död hade vVarfving e ännu icke definitivt Himn a L
flottan, och det kan ju även ifrågasätt as, om han ick e på gru n d
av de starka band som förenade honom med vapnet k ommit
att dit återvända . Vid hans bortgång förlorade därför flo11an
en högt skattad officer och kamratkr elsen en av alla upph un ·n
medlem. Otto \Varfving c omfattade sitt arbete m ed ett le,·a nde intresse, och gav med fulla händer ur sitt stora förr åd av
kunskape r och ideer utan tanke på egen fördel. En fö r honom särskilt utmärkan de egenskap var hans rättrådigh et, som
i förening med en viss grad av bestämdh et gav honom en !-,[ark
och helgjuten karaktär, ägnad att förskaffa honom allas aktning , och som gjorde honon'l till en god kamrat och tr ofast
vän. l ord och gärning var han en fin och nobel m an . och
hans minne kommer alltid att framstå som ett exempel p ~ en
god officer, på en riddersma n utan vank och tadel.
Gift sedan 1913 efterlämn ar Otto vVarfving e sön erna He nrik och Kurt samt maka , född Benckert.

Axel August Meister.
:Minnesteck ningen författad av Kapten H jnlrnw· Ji'wlk.

Året 1730 inflyttade till Sverige från Pommern en m edi.cus
vid namn Fredrik August Meister, vilken 1768 dog såsom regementsfä ltskär vid Göta artillerire gemente. Dennes son Christian Meister blev löjtnant vid Flottan, där efter honom tre generatione r av släkten skulle komma att tjäna: kommend örkap·
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ten Adolf August, konteram iralen Johan Adolf Christian och
kommen~örk apt.~n Allan Meister. Den nu bortgångn e ledamoten av h.ungl. Orlogsma nnasällska pet, överste Axel August
;\Ieister var broder till elen sistnämnd e. Hans far, farfar och
fa rfars far hade sålunda tillhört Flottan, och även på mödernet hade han traditione r härifrån. Överste Mcisters mo-r var
nämligen född Norclensk jöld, och han var sondotter son till
· vice amiralen frih . Otto H enrik Nordensk jöld _ flaggkapt enen
i slaget vid Hoglancl och en av Örlogsma nnasällska pets stiftare.
Axel lVIeister var född i Karlskron a 1865. Efter att ha
avlagt studentex amen vid h emstadens läroverk ingick han 1883
såsom volontär vid Andra livgrenadj~irrege mentct , där han
också 1885 erhöll sin första officersfu llmakt, och många år
hade inte gått, förrän det var tydligt, att den unge arbetssam me officeren åt sig utstakat den karriär, som via generalsta ben
snabbt skulle föra honom fram till ansvarsfu lla poster inom
armen. Med synnerlige n vackra betyg genomgic k han 1888-90 kri~shögskolan, blev sistnämnd a år aspirant och 1893 löjtnant VId generalsta ben, där han befordrad es till kapten 1897
o~h till major 1904. År 1907 blev han transporte rad till major
VId Kalmar regemente , året därpå utnämnde s han till överstelöjtnant vid Södra Skånska Infanterir egemente t, och 1911 förordnades Axel Meister vid 44 års ålder till överste och chef för
Kai:~skrona grenadjär regemente . Från denna sin befattning
erholl han avsked 1925.
.. Bland elen mängel kommend eringar, som följt karriären,
I~a~·k es en sådan till \Viirtenbe rgska grenadjär regement et Königm Olga år 1908. Av trycket har överste Meister utgivit
Huvuddra gen av elen nya härordnin gen 1892 samt Neutrala
staters plikter och rättighete r 1902.
Meister var kommend ör a v Svärdorde ns l. klass; år 1909
blev han ledamot av Krigsvete nskapsa kademien och 1913 korresponder ande ledamot av Örlogsma nnasällska pet.
h·· . UJ~der några_ år av sin regements chefstid i Karlskron a tillOtde overste Meister stadsfullm äktige. Efter avskedsta gandet
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flyttade han till Stockhohn, där han avled den 29 september
i år. Han var gift n'led Carin Taube, dotter av generallö jtnanten Otto Fredrik Taube. Änkling sedan 1926 sörjes han när.
mast av två döttrar.
Såsom en liten egendomlighet må nämnas, att, då undertecknad i våras vistades i huvudstaden, uppsöktes jag en dag
av överste Meister , som då var sysselsatt med att för Örlogs mannasällskapet nedskriva en minnesteckning över sin företrädare i tj änsten generalmajoren Christofer Lemchen, och sn m
nu begärde några detaljupplysningar. Föga kunde jag d[l ana
att till den dag , då överste Meisters minnesruna över general
Lemchen inför Örlogsmannasällskapet skulle föredrag as , ii ven
hans egen runa skulle ristas -Det må framhållas , att det i mer än ett hänseende var
ytterst krävande att såsom chef för Karlskrona grenadjärrecremente ef terträda en man sådan som Christofer Lem chcn.
o
Och alldeles särskilt krävande måste detta bli för Axel Meister,
vilken till hela sin lä ggning var företrädarens motsats. Lemchen var skolad och utbildad i trupptjänst - Meister vid sk ri vbordet ; Lemchen var en kraftnatur, som format sig själv :Meister hade rigoröst noga anpassat sig efter den tidens mililärt legaliserade mall ; Meisters auktoritetstro var hos Lemchen
vantro; Lemchen saknade sinne för detaljer - Meisters gr un dlighet fordrade ett inträngande i allt.
Det var som sagt ingen lätt uppgift för denne teoretiskt
c
utomord entligt skicklige officer att övertaga chefsskapet över
ett rerremente
.
, so1n uppsatts och danats efter Lemchens fr ån all
o
r eolementstro fullständigt frigjorda ideer. Men med en enc·rgJ,
so~n hos alla måste väcka beundran, satte han sig in i och till
sin uppgift, och rättvisan kräver det oförbehållsamma crkiinnandet. att överste Meister i sin strävan att föra sitt regemente
framåt . utan tvekan följde de huvudlinjer, som av företr ädaren
utstakats. Han fick också tillfredsställelsen att bl. a . i Rosenholmsfältens förvärvande och regementets utökning m ed en
tredje bataljon se sitt arbete i fullföljandet av företräd nrcns
planer krönas med framgång. Att till en del verket sed an ra-

-

623-

serats berodde på förhållanden, vilka varken han eller någon
a nnan på den chefsposten kunnat bemästra.
När under orosdagarna i augusti 1914 Karlskrona grenadjärregemente sattes på krigsfot, skedde detta enligt samstämmigt vittnesbörd med en erkännansvärd precision, och hedern
härav måste främ.st tillskrivas överste l\lcister, som under
dessa dagar knappt gav sig ro till en timmes vila. Han var
med överallt, räckte till för alla , organiserade och ordnade.
Här fick han ett tillfälle att i praktiken omsätta sina omfattande teoretiska kunskaper i avseende på organisation och de
m obiliserade förbandens användning. Att han med heder
skilde sig från den krävande uppgiften , därom äro vi alla ense.
Axel Meister var egentligen ingen truppkarL Dels hade
11ans arbete koncentrerat sig till stabsexpeditionerna, och dels
låg hans kynne knappast för trupptjänsten. Han hade gedigna
taktiska kunskaper och ett tränat taktiskt omdöme, men han
omsatte allt detta bättre vid krigsspelskartan än ute i terräng.
Helt få människor ha säkert så som överste Meister upp·
gått i sitt arbete. Han gav sig fullt åt sin tjänst och unnade
sig liten vila och få förströelser. Ett litet betecknande drag:
Under den tid jag tjänstgjorde såsom regen1entskvartermästare
skulle vi en gång ha en rekognoseringsövnincr i västra Ble·
~
k'
mge; av någon anledning mötte det svårigheter att få dit erf?,rderligt ~ntal häst~r, och bilar stodo ej till förfogande. Jag
foreslog da, att officerarna skulle utrustas med velocipeder,
men det kunde inte gå för sig, ty - regementschefen själv
kunde dessvärre inte åka cykel. Han hade dock varit uncr
~fficer omkring sekelskiftet, d{i. cyklarna redan nära nog hörd:
~Ill subalternernas personliga utrustning. Törhända kunde jag
•
o
· f"orvamng
Icke
- överste Meister ansåg sig
o JU mm
.. rikt'1g t d"l'
namligen böra ge mig en förklaring: >> Jag har helt enkelt
aldrig haft tid att lära mig cykla >> .
Så var det nog också - arbetet tog honom helt. Utan
l>rut gav han sig själv åt plikt och tjänst!
Välvilja var ett grunddrag i överste Meisters karaktär
~ch med den största välvilja omfattade han också personale~
Tidskrift i Sjöväsendet.
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Riksförsvarets ledning.
Anföran dl' å Kungl. örlogsm annasä llskapets högtidsd ag av Sä llskn pt'ts ordJöran dP Ilecll'rslc clamotcn de C/w·!I!}JS.

Då jag på Kungl. Örlogsm annasäl lskapet s högtids dag år
1928 n edlade ordföra nd es kape t, berörde jag frågan om krigs maktens högsta led ning . Jag sök te därvid påvisa, huruso m
den »större enhetlig h et och planmii ssighet i organis ation och
utförand e », som, enligt uttalan d e i proposi tion n:r 359 till 1919
års riksdag , skulle bliva en följd av lant- och sjöförsv arsdepa rtemente ns samman slagnin g till ett försvar sdepart ement, i själva verket avsåg att åvägab ringa en en h etlig och koncen tremd

partipoliti sk h ögsta ledning au riksförs uaret, inför vilk et kwu

den militiim sakkun skapen i största tiinkbar a utsträcl .-ning
sköts åt sidan . Den »enh e tliga och planmä ssiga ledning en ,,
fick icke vid sin sida erforde rlig fackkun skap för regering särenden as beredni ng och föredra gning, och en önskvä rd närmare förbind else m ellan departe mentsc hefen och försvar ets
centrala m yndigh eter åvägab ragtes ej.
I åtskillig a utredni ngar och betänka nden hade dock framhållits, att endast del in tima och personl iga samarb etet mellan
departem entsche fen och fackkun skaprus män kunde utgöra en
horgen för gott arbelsrc sullat. Detta kunde svårlige n bliva
fallet , så länge denna fackins ikt icke fanns represe nterad i
departem entsche fens eget verk. Den på departe mentet ankommande behand lingen av ärenden a komme att ske huvuds akligen ur konstitu tion ella , allmänt admini strativa och fonnell a
synpunk ter, varvid fackkun skapen s krav blevo tillbaka satta.
De av de departe mentals akkunn iga på dessa grunde r före-
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dem emella n vore påkall at vid ärende nas förbere dande be.
handli ng, ävenso m. vid deras avgöra nde i de fall, då de icke
att
äro beroen de av Kungl. ~1aj :ts prövni ng. Härtill komnw r.
organiockså
d
därme
under krig , då hela försva rsväse ndet och
satione n av dess lednin g och förvalt ning sällas på avgöra nde
t
prov, framtr äder på ett helt annat sätt än under fred behove
av en samlad ledning med även andra uppgif ter än dem. som
kunna ankom ma på depart ements chefen >> .
,, Enligt regerin gsform en äger Konun gen högsta befälet
över krigsm akten till lands och sjöss. Utgår man , såsom bei
rednin gen synes hava gjort, från att av nyss nämnd a skäl
krig borde finnas en under Konun gen i dennes berörd a egenskap ställd befälh avare för hela krigsm akten med vidsträ ckt
befoge nhet även med avseen de å förvalt ningen , kunde, med
hänsyn till att fredso rganisa tionen i möjlig aste mån bör ansluta sig till krigsor ganisa tionen, ifrågas ättas, om icke en dyju
lik befälh avare borde finnas redan i fred. Emelle rtid iir
behögste
e
ståend
gen
Konun
behove t under krig av en under
gfälhav are för hela krigsm akten beroen de av, huruvi da Konun
gen
ednin
krigsl
en finner för gott a tt själv överta ga den direkta
eller ick e. Därjäm te kan det, såsom ock beredn ingen fra mi
hållit, befaras , att en organi sation av försvar sledninge n
krigshela
för
e
lhavar
befä
högste
fredsti d med en särskil d
makte n under Konun gens överbe fäl skulle m.edfö ra stora svårighete r och olägen heter av skilda slag. Den enh etlighe l mellan försva rsgren arna, som - utöver vad som vunnit s genom
de förutv arande båda försva rsdepa rtemen tens samma nslngn ing
till ett depart ement -- är erford erlig, synes därför böra förverklig as på andra vägar - -» .
Kungl. Maj :t delade den av beredn ingen ullalad e u ppfattningen , att frågan om tillska pandet redan i fredsti d av en un·
der Konun gen ställd högste befälh avare, med befäl över hela
e
krigsm akten, bör lämnas å sido, och anknö t därtill följand
~"
sation
organi
g
ålsenli
uttalan de: »Då emelle rtid varje ändam
t en for
tt .
o
b
o
•
..
försvar ets centra la lednm g maste ygga pa a 1 spe s satnde
hänsee
var ach en av försva rsaren arna i rent militär t
f ull t f"or·trogen c lw f , måste
o
"' en 1· f raga
tes en med försva rsgren
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s)11an på andra vägar än genom förena ndel av de olika försvar
samomma
grenar na under gemen sam befälh avare söka åstadk
.arbete och samma nhålln ing , .
Den gemen samma försva rsmini stern fyller· sao1un d a - enligt regerin gens uttalan de - icke dessa k ra v.
En för ledning en i första hand ansvar ig chef för varje
försvar sgren borde -- enligt 1930 års propos ition _ under Ko
nungen utöva dels högsta befälet i fredsti d över försvar serrenarnas militär a person al och förban d , dels den direkta fedningen av det militär a krigsfö rbered elsearb etet, särskil t det
-operativa, j~~nte ?verva kandet av utbildn ing och övning ar samt
-dessas planlag gnmg, dels ock lednin gen av materi ella förbere
unatt
delsear betet. Slutlig en borde han norme lt böra avses
der krig bekläd a befattn ingen såsom genera l- respek tive marin
ningen
förvalt
på
nde
inflyta
Hans
stabsch ef i högkva rteret.
a
skulle avse dess verksa mhets avpass ande till det rent militär
krigsfö rbered elsearb etet.
Vid utövni ngen av sitt ämbete skulle chefen för marine n
- r espekli ve armen ----:- biträda s av marins taben _ respek tive
general ~t~?en. Han ägde jämväl - då så erford ras _ på.kaHa b1trade av vederb örande förvalt ning.
Av. ovan återgiv na uttalan de till tvenne på varand ra föl.
~nde nks~_agar torde oförty~bart få dragas den slutsat s, att
u~gl. Maj.to1929- 1930 erkann er, att den organi sation, som,
enhgt l 919 ars propos ition och beslut, skulle giva försva ret
»enhe.tfighet i beslut och utföran de », på intet sätt motsva rar
~ad som st_ällts i utsikt. I stället framhå lles nu, att , brist
a
koncen tratzon och en hetligil et kännet ecknar den rent militär
ju
led,n ingen ,,, Men chefen för försva rsdepa rtemen tet skulle
;~~:tli ~t. avgöra al~a. ~å depart emente t ankom mande frågor,
. al czmla som mzlztara! Den brist, som nu i tvenne regek"onstat erats, härrör sålund a ingalu nda au
'
rmgs
. proposz't zoner
.
z.. l· h .
brzst pao enHet
zg et och koncen tratzon utan au brist på sakk
b I:J.'f!s)wp inom försvar sdepar tement et och dess alltför stora aretsbörda, d. v. s. för långt driven koncen tration . Genom för.'lvarsde partem entens samma nslagn ing ville man ju , föreko m-
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ma dua lism i försvarsväse n dets ledning>>! Nu åter framhålles
»behovet av en samlad ledning med även andm uppgifter än
dem som ankomma på departementsc hefen». Men en sådan
ledning vid sidan av departementsc hefen inför ju åter den så
fruktade >> dualism >> , som förut andragits som skäl mot sakkunskapens införande inom departementet !
Det synes vara på tiden att söka skingra den synvilla,
som förespeglas av det bestickande, ständigt upprepade talet
om >> enhetlighet». Ett sammanförand e av likartade element,
som genom sin natur äro ägnade att så att säga >> kugga in» i
varandra, att samarbeta i ett gemensamt system under enahanda förutsättninga r, innebär en nyttig kraftkoncenlra tion,
med möjlighet att utvinna större effekt än om varje element
får verka självständigt. I annat fall innebär sammanfogand et
en avgjord effektförlust, i det att ett element hindrar eller fö r-

minskar ett annat elements utnyttjande.
Marinen och armen uppvisa ytterst få likheter beträffande de organiserade styrkornas beskaffenhet, verksamhetsfält,
rörelseförmåg a och beroende ~:v naturhinder av olika slag, o~ e
rationernas mål och utförande m. m. Framförallt äro allkheterna i stridskrafterna s strategiska uppgifter av avgörande
betydelse. Flottan och dess flygstriclskraft :r kunna oc~I börn
föra offensiv krig f öring utanför landris grans er. Armen ka~1
i regel icke övergå till någon offensiv fön än fien~en red on s_tar
på svensk mark! Det skulle innebära ett olycksbrmgan de Jmss:
tag, att, vid ordnandet av den operativa krigsledningen utga
.
från en närmare förbindelse mellan de båda vapnen.
1
_
t
al
onmämnas,
att
sammanhang
detta
i
Det förtjänar
februari 1932 bildades i Frankrike ett gemensamt försvarsmJnisterium, men man fann situationen fullständigt ohållb~r.
till
·g·ick man
o'
o
•
• •
•
Redan efter 4 månader - 1 JUni samma ar - aLei
wa"en
dann
··
1
•
• t> •
>> E r st w agen
den föregående tredelnmgen.
plägade von Moltke säga. För att våga kräves blott en man,
men för att våga rätt, kräves i regel först övervägande av fleral
Det är tur när misstagen rättas utan dröjsmål!
röDå emellertid Kungl. Maj :ts senaste framställninga r
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rande försvaerts ledning icke länt till annat r esultat än tillsättandet av en ny försvarskomm ission , lärer väl denna icke
kunna underlåta att taga ståndpunkt i denna högst betydelsefulla fråga. Under tiden hava emellertid vissa inlägrst> i pressen ,
r
synbar 1g~n emanerande från lantmilitärt håll, yrkat på ännu
en en hetlig, näst högsta och till hälften osakkunnio·t> militär
.
l
.
Iednmg, en ednmg, som, under nuvarande civila försvarsminister n, icke förmår med sakkunskap scmuncmknyta mer än
översteyrelseor gcmen inom den försvursgren , hem själv tillhör.
Den ena försvarsgrenen skulle härigenom - medvetet eller
omedvetet - givas företräde, då det gällde att avgöra, var
tyn gdpunkten skulle förläggas såväl ifråga om organisation
som maktmedlens utnyttjande i försvarets tjänst.
Innan jag närmare ingår på denna fråga torde med några
ord böra beröras sammanhange t mellan politiken och försvarsväsen dets mål och medel jämte dessas utnyttjande.

Ett lands försvarsväsend e, riksförsvaret, dess organisation
i fred och utnyttjande i krig har aldrig varit och är numera
mindre än någonsin tillförne en krigsmaktens egen angelägenhet. Dess organisation måste redan i fredstid anpassas efter
de förutsättninga r och mål, som rikspolitiken uppställer och
de för dessas ernående erforderliga insatserna. Det är nödvändi gt att 'härvid framhålla det synnerligen inlima samband
den ständiga växelverkan, som förefinnes mellan politiska
mal och militära uppgifter. Ingen fredsstrategi -- utöver den
rent spekulativa - är tänkbar, såvida icke de sannolika motståndarna äro kända och de p0litiska målen klarlagda. »Utan
god politik är det föga utsikt att föra ett lyckligt krig >> . (von
der Goltz .) Det blir först genom politiken, som de militära
uppgifterna kunna inriktas på konkreta, bestämda fall. Ty
ur det politiska läget hämtar strategien många av de element,
som medgiva dess uppbyggande redan i fredstid såsom noggrann k ännedom om motståndaren, hans politiska förbindelser
Och m aolh
JU p a or av alla slag, hans moraliska tillstånd
, ans h"'lk"ll

oc?
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och sva•ra punkler med ett ord allt, som m åste tagas i ÖY <'rYägande v~d en målmedveten krigsförberedelse. Det blir sedan
fredsstrategiens uppgift, att så planlägga operationerna. att
dessa snabbast och med minsta offer leda till önskat resultat.
Utgången av en väpnad konflikt blir i hög gr-~d b eroende
av de principer , som varit ledande för dessa forber edclser.
Ty ingenting kan uppväga det under fredens lugn _?edriYna
träana och metodiska arbetet. Endast detta kan lamna en
fas~ och bred grund, som förmår mottaga de tillbygg nader,
vilka kunna bliva en följd av politikens och krigets skiftande
växlingar.
:vlöjligheten till att kunna följa strategiens grundre~el. att
insätta största kraft på den avgörande punkten, beror 1 grunden på huru regeringen skött sin sak . De_lta förh_~lla1:de un derstryker det intima san'lband , smn föref_mnes, sar~~1lt mellan de första strategiska dragen och regermgens pohhk.
Bristande förutseende åsamkar alltid tidsförlust och tidsförlust betyder minskade möjligheter i fråga om. uppgifternas
lösande och ett försvagande av krigföringens energi. Förlorad
tid är för alltid förlorad. Goda förberedelser åter möjliggöra
snabba beslut och tidsvinst över motståndaren, rätt använd ,
bringar ofelbart initiativet i min hand , vilket utg~r f~rs l~ och
viktigaste målet vid alla krigsföretag. Den, som l kng vmner
tid blir strategiskt en rik man.
' Alexander den store har sagt, att orsaken till hans m ånga
och stora framgångar låg i den livliga verksamhet, han visste
att utveckla. Detsamma kan sägas beträffande Napoleon. De
förlorade aldrig någon tid.
Även ur rent finansiell synpunkt är det metodiska fiirbcredelsearbetel i fredstid av d en största betydelse. Ty atl fi~rst
vid en plötsligt inträdande krigsfara söka avhjälpa fördmt·
liga brister i krigsförberedelsern a har alllid visat sig vara en
mycket dålig ekonomi. Därpå giver historien många ex~mp~l~
Riksförsvarets insättande och utnyttjande genom knget a
- enligt Clausewitz - icke en politisk handling utan ett po·
litikens redskap , som fortsätter att uppra••tth aoll a d e poliliskH
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förbindelserna, ehuru med andra med el, varvid pennan utbytes mot svärdet. Det innebär en våldsakt, avsedd att påtvinga
motståndaren den egna viljan, om så erfordras, med hjälp av
alla tillgän gliga andliga och matericfia km{ter.

Clausewitz uttalande har i högsta måtto bekräftats av
världskrigets erfaren h eter.
Ty försvarsväsendet i stort - riksförsvaret - om.fattar
numera långt mera än den egentliga, organiserade krigsmak ten , och det nutida k r i get inskränker sig icke till att vara en
huvudsakligen politisk-militär angeliigenhet. Det har , med
dess många växlande former och uttryck blivit en hela nationen omfattande uppgift, som kräver upprätthållandet av dess
full a själsstyrka under anspännandel av den yttersta kraftutveckling på alla områden och över hela linjen. Alla maktmedel och möjligheter beträffande politik-, försvars- och finansväsend e, industri, handel och sjöfart näringsliv och folkhus hållning, rättsväsende och inre ordning, kommunikationer,
press och underrättelseväsend e, u pplysningsverksam het och
propaganda m. m. måste underordnas riksförsvaret i kampen
mot samma mål. stridsfronten utstri:ickes till att omfatta hela
nationen och dess liv. Den blir därmed känsligare och ömtåligare samt lättare utsatt för störande rubbningar. Varandra
närli ggande verksamhetsområd en måste därför sammanföras
Under sakkunnig, ständigt verksam ledning, som är beredd att
följ a och möta alla skiftningar och som till sitt direkta förfogande äger de organ, vilka i fredstid handlägga motsvarande
ärenden. På så sätt uppdelas riksförsvarets front i avsnitt,
sorterande under de olika statsdepartementen och, vad den
>> inr e fronten » beträffar, med vederbörande statsråd som
chefer.
Under dylika förhållanden torde det vara uppenbart, att
kriget i stort icke kan förberedas , överblickas och ännu mindre
ledas från ett av dessa frontavsnitt, av en departementschef
eller en högste befälhavare. Krigets organisation och genomförande blir en h ela nationen berörande angelägenhet, vars
ledning icke kan och icke får utövas av något annat organ än
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landets ansvariga regering med samtliga trådar sammanlöpande _ under Konungen - i statsministerns hand. Detta innebär att i konselj skall bestämmas på vilket eller vilka stats.
depar~ement, de olika uppgifterna falla. ?en militära _kri?sledningen, som inom regeringen med nu gallande orgamsGtwn
företrädes av försvarsministem, utgör sålunda bl~tt en del av
den samfällda krigsledningen; blott ett frontavsmtt, - ehuru
ett mycket netydelsefullt sådant - ty dess verksamhet omfattar, förutom viktiga delar av den inre fronten, hela elen yttre

fronten.
Här, flotta och flygvapen - d. v. s. den »yttre fronten))
underställd den opewtiva krigsledningen - hava städse sina
rötter i hemlandet. De draga därur den näring, som möj liggör deras kraftutveckling. Dc kunna erhåll~, ~en ic~e fram~
bringa vad de behöva. Krigföringens kraft. v_Ilar ~alund~ 1
stor utsträckning på hemorten och dess admzmstwtz~a I.:rzu~
ledning. Sistsnämnda krigsledning åter sönderfaller J en m ilitär och en civil del.
Den militäradministwtiva delen utövas av samma myndigheter som i fredstid d. v. s. regeringen och _särskil: dess
försvarsdepartement i samråd med den operativa kngslednincren och med biträde av försvarsverkets överstyrelser och
hög~e myndigheter. Dess uppgifter bliva i stort sett av samma art som hittills varit fallet, ehuru ett intimare och mera
omfattande samarbete blir nödvändigt såväl beträffande underlydande myndigheter som andra statsdepartement. o
Den civiladministrativa krigsledningen åligger - sasom
förut framhållits - att vid sidan av och i samarbete m ed de~
militära krigsledningen , såväl den operativa som den athl1lnistrativa - tillgodose alla de krav och ställa till förfog ande
alla de medel, som den utomordentliga påfrestningen fo rdrar.
Den militär-strategiska eller operativa krigsledningen om·
fattar de organiserade styrkornas föreldning på olika vapenslaa och deras användning i stort vid olika krigsfall.
t>
•
f
led·
Innan man kan bedöma, huru kngsmaktens opera IVa .
o
..
ning bör organiseras , maste
man f"orst kl argora,
va d s om skall
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ledas . Detta åter blir beroende av de mål, som politiken vid
,Olika krigsfall uppställer. Dessa mål böra vinnas med största
sn abbh et i förening med minsta möjliga uppoffringar. Det
som skall ledas bestämmes sålunda a v svaret på frågan: vilket
eller vilka vapenslag och vilka stridsorganiserade styrlwr ägna
sig bäst för uppgiften? Vilka äro då dessa uppgifter?
Politikens mål äro positiva eller negativa - i allmänhet,
ehur u icke alltid, motsvarande offensiva eller defensiva allt eftersom motståndaren skall tvingas till eftergifter eller
det gäller att förhindra ett intrång till vår skada. I sistnämnda läge kräver ofta ett negativt mål en offensiv politik. Det
egna landets utrikespolitiska orientering och militär-strategiska belägenhet hava hittills haft avgörande inflytande på politiken s mål, och vad vårt land beträffar, har väl ingen tvekan
varit rådande, beträffande dess allmänt negativa läggning.
Men med vårt inträde i nationernas förbund kunna även oss
h elt ovidkommande intressen bliva av avgörande betydelse.
Vi äga framdeles icke alltid att bestämma, huruvida politikens
och krigets allmänna karaktär blir offensiv eller defensiv. Vilket som än blir fallet, mäste alltid den offensiva andan upprätthållas och operationemas planläggning nch genomförande
sträva mot ett övergående till offensiven.
F ör ett land, som till övervägande del gränsar mot havet
?ch vars landgränser, med nuvarande politiska läge, sannolikt
Icke äro hotade av angrepp , måste de flesta försök att med
våld betvinga oss komma över eller försiggå på havet.
Besitta vi i förhållande till motståndaren herraväldet på
~etta hav, flyttas våra gränser intill hans strand, initiativet
hgger helt i vår hand och vårt land förskonas från att bliva
krigsskådeplats. Operationerna överflyttas, därest politiken
så kräver och det låter sig göra, till främmande land. Även
en n egativ politik medgiver i detta fall en offensiv krigföring.
)) När fienderna vilja krig, låt dem själva bestå krigsskådeplatsen )) är ett av den store strategen Gustaf li Adolfs uttalanden.
'Ralmarkriget hade i det fallet givit honom hårda erfarenheter
'Ligger åter detta herravälde helt i motståndarens händer, in~
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sätter han sitt angrepp mot Yårt land när, var och hu r han
helst behagar. Han k a n väl ja ett nära nog obegränsat antal
a nfallspunkter, och transporterna över havet kräva intet
sky dd . Hans flygbas er flyttas intill våra kuster och h ärens
gruppering för motangrepp kan lätt följas och landstignings punkten väljas därefter. I etl sådant lä ge, då vi sakna tillfälle att göra oss gällande på havet , är motst ånd a r en - fransett fl ygvapnets begränsade möjligheter varom m era nedan oåtk omlig för angrepp utem/ör våra griinsvott en . Mot handelsförstöring, sjöförbindelsernas av brytand e, kusthärjningar och
trupptransporter till svenska öar och fas tland stå vi i ett sadant läge maktlösa. Initiativetligger h elt i motståndarens han d
och defensiv en - i d e }'all elen fdr tillfäll e o lt ingripa - kan
icke slutgiltigt grupperas och än mindre operativt, göra si g
gällande, förrän motståndaren r edan )'örlogl krigsskåd eplatsen
inom uclra egna gränser. I detta läge äro såväl positiv p olitik
som offensiv krigföring uteslutna. Motslclnclaren kon n å si tt
mäl, uton att krigsmaklen en s J; omme r till användning!
Ovan skisserade situationer hänföra sig till gränsfallen.
Mellan dessa finnas rum för en m ångfalld skiftningar, i vilka
s tridskrafterna till sjöss äro m er eller mindre dominera nd e.
Men gränsfallen bekräfta dock - vad vårt land b eträffar -sanningen i p ås tåendet, att " ett land mclste hava en fl otta, snm
motsvorm d ess politik ,, . U ton flotta ing en politik och i nyen
offensiv krig/öring. Alla våra stora ledare hava varit medvetna härom. Och i dessa sista dag ar , då vi ärat minn et av
vår störste konung , är det i sanning en vederkvicl<else alt erinra sig några uttalanden, fällda av h on om , hans store ka nsler,
medlemmar av rikets råd m. fl.
Efter den förödmjuk ande freden i Knäred och med
danska krigets bittra erfarenh eter i friskt minne, b eklagade
rådet år 161 5, att >> Skeppsflottan , på vilken all riks ens v äl)'iird
synes hänga, är i förl ed na krigstider mycket cws igkommen

och förminskad , .
I rådsprotokollet för den 27 oktober 1629 förekon liner
följande uttalande, som till skrives Gustaf Adolf: , Med dessa
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48 örl ogsskepp kan Östersjön , nogsamt utan invidio , försvaros ,
tyska lwmnarne stoppas och ing en tysk h el /lotta i 40 år uppk omma. - Stupa vi än alla i Tyskland , äro likväl svenshmw
i Sv erige oskudde, d å de ju hava sina 30 örlogsskepp - - ."
Två veckor därefter - elen l O november l 629 överlägger
rådet rörande Sveriges deltagan de i tysk a kriget. Konungen
gör därvid följande utatlande: , __ - - Östersjön (måste) för
all ting göras säker - - _, . >> Hu vets trygguncle mclste jag
(en sam) övertaga (om donskarna droga sig u r spelet) - - _ ,.
Den 4 maj 1630 uttalar sig Konungen i rådet i samma fråga: " - - Fundam entet till kriget är vdr sökerhet (på Ostersjön ). - - om vår sewritet skall t>aro förs örjd, måste hon
vara uti vår makt, och icke uti fiendens händer. - _,
,, Såvitt jag kan besinna », skriver Axel Oxenstierna i elt un derdånigt betänkande den 8 januari 1631 , »tyckes mig varn
cw nöden , att Eders Moj:l före all ting be/film sig om att skaffa
sig en mäktiu flotta till sjöss rw godo skepp och särdeles till
stort antal för att vara mästare i alla vinklar och vrdr i Östersjön, och att man sjöfolket och clet som till sjöss brukas framför alla andra väl, rikligt och rikligen under håller, sel att de
både kunna sköta sin tjänst med lust och beh ålla hälsan, även
om m an därför skulle nödgas hålla ett eller två reg ementen
mindre till lands , .
I sin första officiella skrivelse till rådet efter konungens
död yttrade Axel Oxenstierna, den 14 november 1632, att , flottan, som är Sveriges styrka, bör med all makt förf iirdigas och
göws till r eds sel mycket n ågonsin ske kan , . Oxenstierna,
som då b efann sig i Tyskland och säkerligen påverkades av
lantkrigets drama ti sk a h~indelser , var en alltför betydande statsman för att icke inse, a tt kriget i Tyskland ytterst vilade på
herraväldet i Östersjön . I svarsskrivelsen till Axel Oxenstierna den 7 januari 1633 återfinnes följande utta lande av rådet:
»Uti fl ottan uestår näst Gud fädernesland ets konsel'Vation och
befräm jelse , .
Rikskanslern påminte i rådet den 6 september 1641 , vad
salig J(ungl . Maj:t uti sin sjukdom av ett skott i Preussen svafcld e, när H . Maj:t blev tillfrågad, vad som vore ott göra, näm -
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ligen: 1 :o att de sku ll e b ju da till att hålla, så länge som möjligt vore, plutsenw i P reussen och rict intill tlet yttersta; 2: 0
därest det icke kan sl.:e, utan de måste allt förlåta , så sade salig Kungl. 1\llaj:t, att de (skulle) hålla flottan färdig och lii!Jga
sig själv inne för svenska klipporna och leva i landet sig emellan ense, sel skulle ingen lätteligen d em antasto med prof'it».
l december 1643 besatte Lennart Torstensson hela J ylland
upp till Skagen. Det gällde att hastigt komma över till Fyn,
innan Lilla Bält spärrades av danska krigsfartyg. Men Kristian
den IV fick i tid dit ett par örlogsskepp, några jakter och bevärade roddbåtar. Torstenssons alla försök att nå den b lott l
km . avlägsna stranden misslyckades. Det blev i stället da nskarna , som från sjön överraskande anföllo de svenska posteringarna, än här än där. Den 10 januari Hi4 11 skrev Torstensson fran
en färja , som trafikerade Middelfartsund: >> Hade vi haft 4 pråmar , när vi kommo hit, skulle vi nu varit på Fyn >> . Del Yar
blott 1,000 m. vatten, som låg mellan honom och målet ! Yattnet mellan Sveriges fastland och Gotland är vidare!
Då Gustaf den III :e nära 150 år senare stod i begrepp a tt
·b örja kriget mot Ryssland, avgav, den 3 mars 1788, dåvarande överamiralen i Karlskrona Gr eve C. A. Ehrensvärd sm
-märkliga underdåniga P. ~'L, i vilken det bl. a. heter: >>Som
flottan är den som hotar på liingsta hållet, som mest tjänar . i
·ett alliansverk och som flottan är därigenom det verktyget lmg
och fred mest grundar sig på, är en flotta huvudsaken för
Sverige >> .
Slutligen ett exempel från vårt sista krig. Då m arskalk
Bernadotte i början av mars 1808 stod i begrepp att med
20,000 fransmän och spanjorer övergå till de danska öarna och
därifrån i förening med danska hären anfalla Skåne, hindrades
hela planen a v två engelska skepp, som uppträdde utanför N
borgs fjord den 10 mars 1808. Von H.aeder säger härom i sitt
verk »Danmarks Krigs- og Politiske Historie », Del Il, pag.
381, 392-393:
.. emot var Konungen medveten om, att två
, , _ - - d ar
mindre engelska krigsfartyg sedan den 10 mars hade sin sta-
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t ian i Bältet och lagt sig utanj'ör Nyb orgs fJ'ord och '· d
e
.. .
'
" '1n e sal edes for/undra passagen och den allierade arme'n ..
o
..
"
.
·
s ouerga n g
-a~. Baltet. . Dessa tva engelska kngsfartyg h örde t ill de n vid
Gateborg znfmsna engelska eskadern , och blev o, p å landslzöu,c[ingens och överkommendanten s, Br;,ron v on Carpelans en trägna framställningar om bistånd, befri ad e LZr isbandet och
augin ga genast till Slom Bält, varest d e i sanning gjorde Sverige en oberäknPlig nytta, genom att förhindr a den fra nskspan ska armens möjliga öv ergång au Stow Bält och därmed
r~mlig tvis alld~les tillintetgöra det tilltänkta an greppet pä Suen ge >> . Och vidare: »-- - - men det offen siva krig, som
Danmark haft i sinn et att föra m ed hjälp av den alliemde
~ransk-spm~.sl,:c~. ar~nen, måste på grund au d e en gelska krigsfartygens forefmilzghet i Stow Bä/t, där d e förhindrade dessa
tru ppers övergång till Själland LZppgivas, enär d en danska arm en utan sådan hjälp varken var förberedd , organ iserad eller
stark nog för att företaga en landstigning i Skån e>>.
I samm~nhang med uttalanden här ovan rörande trupptransporter hll och mellan de danska öarna omnämndes Gotl~nd. Des~ försvarsfråga har under de senare åren u pprepade
ganger vant föremål för pressdiskussion, a v vilk en i allmänhet
fram gått att man funnit det anmärlminO'svär t a tt 1925 års
försvarsorganisatio n nedlade öns befästni~gar o,c h decimerade
d.: ss inneboende rörliga försvarskrafter. Sa~ntidigt r edu cerades
forsvarskraften hos våra örlogsbaser i Östersjön, under det
a.~t övre Norrland och vårt nordliga gränsförsvar m era voro
forem ål för sta tsmakternas sä rskilda omtanke. Sam tidigt har
man med r ätta framhållit , hurusom det cren om världskricret
f?ränd.ra~e militärpol~tiska läget gjort , ö~ tersjöområdet (t~ll
vart viktigaste försvarsområde. Till följd härav skulle Gotlands förS\'al·sfi·a
o0r~a nu vara var
c
t v1'ld1ga
· ste försvarsproblem.
c
·
Golla nds stora b etydelse kan för visso ick e förn ekas, m en
dess försvmsfrågo är en d etalj i ett större sammanhang och
kan
",·
...
k
.i c1ce l osas
sepwut.
Aven
med det starkaste lok alförsvar
an I längd en vårt herravälde över ön ej uppri:itthållas i striden
..
.
mo t ove
r l"agsn a la nts tndskrafter.
sävida vi icke förmå tillTidskr i f t i Sj öväsenrlet.

45

-64 0-
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kognosc ering och bombkas tning och försvinn a lik a hastigt. solll
den kom. Luften har inga positione r eller kommun ikationt-r.
nas knutpun kter. Rörelsef riheten i tre dimensio ner i förening
med stor hastighe t och det skydd mol upptäck t, som mörker
och andra atmosfär iska förhålla nden kunna lämna, gör , att
något h erraväld e i luften icke kan inträda, så länge som motståndare n med minsta styrka äger tillträde till luftväga rn a.
A v närligga nde anlednin gar kan man ej heller tala om el t
herraväl de under havsytan . Ty 5 underva llensbåta r kunna ay
50 fientliga underva ttensbål ar icke förhindr as att fritt röra
sig i undervat tensläge .
Även herraväl det på havet måste numera anses inskränk t
till att innebära kontroll en av för krigförin gen betydels efulla
kommun ikations linjer och operatio nsområd en [iå havsytan permane nt eller tetnporä rt. Men då en viss operatio n till sjöss
beslutats , böra stridskra fterna erhålla en sådan samman siiltning, nit de till rum och tid erhålla det herraväl de på luwet
och i luften, som målets snabba vinnand e kräver. Här kan
man sålunda med visst fog tala om. ett temporä rt och lokalt
herraväl de i luften. Luftkrig et över havet blir följaktli gen i
hög grad beroende av herr a väldet på havet.
Den i den enhetliga ledninge ns missbru kade tecken u nrler
åren 1924- 25 av regering en föreslag na och av riksdage n gillade samman slagning en av annens och marinen s flygvä senden
tillkom heter det i motiveri ngen, i syfte att skapa ett självständicr~
flycrvape
n, som på ett >> ändamål senligt sätt förm år
b
t>
• .•
fylla icke blott sin uppgift att smnverk a med lant- och \JOstridskra fterna, utan jämväl utföra självstän diga företag . utan
omedelb art samband med härens eller flottans operationer»·
Men flygvapn et är lika litet som underva ttensbåtv apnet
ett självstän digt vapen. Den uppfattn ing är icke riktig. som
förmena r att, em.edan armen opererar på land och örlogsflo ttan på sjön, de stridskra fter, som operera i luften, skulle kunna
göra detta oberoend e av de andra vapnen. En luftstyrk a av
system.et tyngre än luften består av ett fåtal män, bun~a o.\"
maskine r, som efter ett fåtal timmar måste gå n ed anl tngen
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p å land ell er på vattenyt an och därvid äro beroende av trupp er i land eller fartyg till sjöss. De kunna icke operera från
andra områden än sådana, som äro kontroll erade av andra
vapen. Det marina flygvapn et i:ir till sin natur lika åtskilt från
(let lantmilit ära , som sjöartille riet från lantartill eriet, men ingen
bar ännu , mig veterligt, kommit på den iden, att i enhetligh etens namn föreslå en samman slagning av arm.ens och mari ··
nens artilleri jämte dess personal.
Av det nu anförda torde framgå, att det självstän diga flygvapnets självstän diga operatio ner äro synnerli gen begränsa de
och i sill utförand e ick e kunna ledas av central myndigh et.
Ingen har heller kunnat klarlägg a den Iristelende operativ a
verksam het, som skulle motivera en särskild flygkrigs ledning .
Någon sådan är ick e erforder lig , men inom krigsled ningen bör
givetvis flygvapn ets chef represen tera dess sakkuns kap, huvudsakli gen på det administ rativa området i egenskap av chef
för flygstyre lsen.

Jag nämnde här ovan, att kriget i stort icke kan förhere.
··das, överblic kas och ännu mindre ledas från ett av dess frontu.vsnitt eller av en högste befälhav are.
Världskr iget lämnar i berörda hänseen de rika erfarenh eter . I Tysklan d tog armeledn ingen så småning om alla statens
resurser i bruk för sina ej tillräckli gt vidsynta avsikter. Detta
»system Ludendo rff» har emellerti d generale n själv i sina
'' Kriegser inn erungen >> beklagat , men framhåll it, att riksrege ringen redan från krigets början icke var vuxen sin uppgift
att leda den >> inre fronten >>. Det var också denna front som
brast först. Då rikskans lern ej h eller förmådd e göra si~ gällande, måste armeled ningen ingripa. Härigen om uppstodo
skadliga misshäll igheter, vilka nedsatte statsmas kineriets effekt. Hela krigsled ningen byggde på kejsaren som högste
krigsherr e. I hans hand låg all beslutan derätt och under honom stodo de olika myndigh eterna varandra sidoordn ade.
Dessa omfattad e bl. a . huvudde len av minister en, som sålunda
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blev förlaod på två håll - högkvarteret och huvudstaden _
m.ed de h~vudsakliga organen för arbetets utförande_ kvar i rikets centrum. Riksregeringen blev på så sätt splittrad och
arbelsoduolig och den militära ledningen fick sig pålagd en
administr:ti~ arbetsbörda på de mest skilda områden, som
borde ålegat andra myndigheter. Såväl kejsare~ so1~ hö~kv ~n
teret _ inklusive regeringsmedl emmarna - lato s1g otlllhorligt påverkas av allt, som inträffade på ~en __egna. fronlcn och
fönnådde därigenom icke överblicka kngslaget 1 stort. Armeledningcn fick dänned ett avgörande och antför viltomfattande inflytande.
Flottan, som saknade en under kejsaren ställd högste chef,
blev härigenom lamslagen. )) Vårt sjökrigs traged~. är ntl~!Jckt
i det jaktrzm, att flottan först i september 1918 erholl en lwys la
sjökrigsledning )) säger von Tirpitz. Det var d_å för ~cnt. .. I
över 4 år hade ledningen av Tysklands operatwner hll SJOSS
mot världens mäktigaste flolta varit förlagd till annefronl~n,
där kejsarens beslut i hög grad påverkades av vilseledande mtryck.
b.. .
··
d 0 J
I Frankrike var krigets ledning fran Ol"Jan svavan
e c1
skiftade karaktär dels med de yttre fronternas vidgade om- ·
fattning, dels beroende på huruvida krigsministerp osten innehades av militär eller civil person. I princip gällde, att presidenten och regeringen skulle leda kriget i stort, m~n regerinosmakten var från början icke vuxen denna uppgift.
t> Efter kriget ledes det franska försvarsväsend et nomine::.t
av presidenten, men i verkligheten av respektive __krigs- , ~~o
och luftministrar. Gemensamt för hela försvarsvasend et finnes dock redan i fredstid ett nationalförsva rsråd, som belwndlar krigsförberede lser m. m. och i vilket råd ingå regerin~;ens
medlemmar, de tre stabscheferna m. fl.
.
Det marina flygväsendet lyder i militärt, organisatonskt
och delvis ekonomiskt hänseende under marinen.
Under krig ställas icke marinstridskra fter och fälthär ull·
der en högste befälhavare, utan Vice presidenten i högsta a:.·-.
merådet - en äldre general, framdeles sannolikt chefen for
o
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generalstaben - blir HB för hären, och chefen för marinstaben blir HB för marinstridskra fterna, båda med sig under_
ställda flygstridskraft er. Marinstaben handlägger de marina
operationerna liksom i fred, ehuru med förstärkt personal.
Regeringen bildar inom sig ett krigskabinett, som förbebåller sig krigets ledning i stort. Men den administrativa ledningen av försvarsväsend et och dess inre front tillkommer alltjäm t de ordinarie regeringsmedl emmarna.
En författare har sagt, att England var det enda land,
som redan från krigets början hade en väl genomtänkt och
arbetsduglig såväl freds- som krigsorganisat ion. Sedan århundraden tillbaka hade regeringen överledningen. Varje
statsdeparteme nt hade här sin ))war book)), som innehöll detalj er~_de uppgifter, vad varje organ hade att ombesörja. Man
kan saga, att den utgjorde en regeringens mobiliseringsk alender. Organisatione n blev visserligen med världskriaels allt
större omfattning utbyggd och anpassad efter krigets \äxlingar, men grunden var från början fast.
~ögsta krigsledningen i England utövas av konungen och
regermgen. Premiärminist ern är ansvarig för samverkan mellan politik, försvarsförber edelser och krigföring.
?e tre försvarsgrenar na ledas av respektive: ))Board of
Adnuralty )), ))Army Councib och )>Air Councib, vardera under
sin minister. Dessa organisationer omfatta samtliga försvarsgr e~_ens ö~erstyulseorgan och utöva jämte dessas befogenheter aven sadana, som hos oss tillkomma Kungl. Maj:t och förs~~rsdepartementet.
Endast särskilt viktiga ärenden understallas r egeringen.
Redan 1904 skapades en kommitte - )> The Committee of
Imperial Defence (C. L D.))) -- med premiärminist ern som
ordförande och 10 andra ministrar jämte de tre försvarsgrena_~·nas stabschefer som ledamöter.
Därjämte kunna ett obeg~a~sat antal sakkunniga, brittiska undersåtar kallas som tillfalhga medlemmar.
För beredande av olika ärenden finnas inom C. I. D. trePermanenta och ett större antal tillfälliga underkommitt eer.
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C. I. D . är konstitution ellt selt endast rådgiYandc·.

llll'll

har genom sin sammansätt ning en betydande makt. Den horgar för fullständig utredning av och samverkan m ella n politik
och försvar och de uppgifter , som därvid tillkomma de olika
försvarsgre narna .
Vid krig utvecklas C. l. D. till ett krigskabine tt inom re geringen, och dess verksamhet överg:\r d ärm ed fr ån radgi' 'I nd e Lill verkställand e.

Huru kunna nu historiens lärdomar och sista kri gels Prfarenh eter tillämpas på svenska förh ållanden?
Vare sig Konungen är högste befälhavare , eller dt'll a befäl utövas av en högsta operativ krigsledning , blir d et unde r
inga förhå llanden m öjligt att skilja d essa myndigh eter fnln
regeringen. Krigslednin gen i stort måste påvila reg erin ye n,
och inom regeringen har monarken sina viktigaste åliggande n.
Konungen k an varken gå i fält eller ingå i något »högkvarle n
- ett begrepp ,som för övrigt numera m ås te anses hell föråldrat. Konungens kommando myndighet kommer d å alltjä mt
att utövas som. i fr edstid, och den operativa ledningen blir icke
belastad med en del den samma ovidkomma nde ärenden. Samma blir förhållande t m ed alla administrat iva uppgifter, vilk:l
äro av beskaffenhe t att kräva slutligt avgörande av Konungen
i sta tsrådet. Någon splittring av regeringen får ick e ifragak omma. Ej heller kan den skiljas från underlydan d e state~lS
verk och inrä ttningar utan risk för att bliva arbetsod uglig.
Erfarenhete rna fr ån Tyskland äro därvidlag lika bittra so!ll
otvetydiga.
Men regeringen m åste ständigt Yara vuxen sin h öga och
vittomfatta nde uppgift, såväl beträffande förberedelse arbct:t
i fred som ledningen i krig. Detta å ter kräver sakkunskap saväl inom r egeringen som vid dess sida till omedelbart förfo gande. Det. kräver även, att arbetsuppgi fterna äro väl kända
och lämpligt fördelade mellan de olika statsdepartem en ten.
Samtliaa und er de senaste å ren verkställd a försvarsut redningar
o
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11 ava påtalat den alltför stora arbetsbörda , som nu påvilar det
gemensamm a försvarsdep artementet. Ett av motiven för dess
tillkomst var b ehovet av två nya departemen t: ett för kommunik ationer och ett för h and el. Men enligt ett uttalande vid
1921 års riksdag »Voro erfarenh eterna fr ån kommunil.:a tionsdepartem entets f örsta år 1920, enligt statsrådspro tokollens vittnesbörd, enbart nedslående >>, och efter ± års tillvaro motioneras år 1924 om detta clcparlcmen ts indragning. Två är därefter anfördes i en motion till 1926 års riksdag, att , handelsdepartem entet syn es hava en så jämförelsev is ob etydlig up pgift att fylla , att etl lllbytanc[(' rw d etsamma mot ett kyrkadepartement synes l.: u n nu på allvar ij'r ågasättos , .
Då därjämte ett uppdelande av denna alltför stora arbetsbörda på ett lantförsvars - och ett marindepar tement, numera
kan ske utan grundlagsän dring, och då »lont- och sjöförsvaret
utgöra tvenne för olika uppgifter avseelda grenar av försv aret.
vilka var för sig måste sammanhål las e,i blott militärt utw~
även i teknisM -- ekon om iskt hänseende, så att vardera för svarsgren en erhåller en h elgj uten organisation ». (Betänkand e
och förslag rörand e den centrala försvarsförv altningen ,, sid.
58-59), synes ett sådant uppdelande snarast böm komma till
stånd.
I över ensstämm else m ed grundlagen s anda böra ch eferna
för de båda försvarsdep artementen vara fackmän, utnäm.nda
av Konungen, utan h ä nsyn till partipolitisk a förhållande n o-ch
växlingar. De böra sålunda icke beröras av r egeringsskif ten.
~å så sätt vinnes icke blott sakkunskap inom regeringen utan
aven kontinuitet i / örsvursarbe tet .
För att råda bot för nu förefintlig brist på ledning och
sammanhåll nin g av uneler Kungl. ~1aj :t lydande överstyrelse r
· d essa smnmankny tas under en
·
' t c givetvis
· h c t er mas
och my n d 1g
försvarsgre nen . Beträffande
varelera
inom
gemensam chef
~~gvapnet är de tta önsk em ål redan förverkligat . Åsikterna
torande detta kravs b erättigande torde alltmer vunnit i stadga, även om de variera rörande dessa chefers b enämninat> och
lltst ... k .
I ac ·mngen av dera s maklbefoge n h eter. Men under alla
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.. hållanden böra dessa - vi kalla dem chefen för marinen,
f or
· f
resp. armen - svara för krigsförberedel~:a~~etet 1 red ~ch
operationerna i krig. Det tillkommer darfor .. ~em att giva
förvaltnin«arna erforderliga anvisningar betruffande dPssas
verksamh:t i syfte att tillgodose det operativa krigsf~rberedel
searbetet. De skola i fred vara regeringens sakkunmga radgi.
vare och beredas tilifälle alt på lämpligt sätt deltaga i regeringsarbetet.
Reaerinaen och de tre försvarsgrenscheferna bilda i krig
den hö;sta ~rigsledningen. Denna beslut~r rörande. förs varets
oo-n1"ncrn och krio-ets
ledning i stort, vilka operatiOner,
som
pl anla.. 00
o
.
·
skola företagas, avdelandet av härför erforderliga sinelskrafter
m.m. Vardera försvarsgTenschefen företräder och leeler operationerna inom elen gren av försvaret , för vilken han är ansvarig. Till sitt förfogande har han clärv~d sin ordinarie stab,
f örla n-d inom. samma lokaler som i fredstid.
in ytterligare åtgärd av allra största_ betyclels~ fö r slärkandet av försvarsgrenarnas högsta ledmng, undvikande av
dubbelarbete och onödiga skriftliga remisser, underlättande ~v
samarbete och främjande av snabbare behandling och expediering, är emellertid att vardera försvarsgre~1schefen med vcr:e~
bömnde stab och förvaltning m. fl. mynclzgheter, mel/(;n m_~J,a
ett intimt samarbete ständigt måste upprätthållas, erlwlla ambetslokaler inom samma byggnad.
.
Men därest försvarets representanter: inom Tegenngen
åter bliv~ två - militärer eller civila - bör principen ~m
lokal koncentrering ytterligare utsträckas därhän, att mann:
och armelednin erarna på län1pligt sätt och under samma ~a k
o
·
·
· ma1·1·n r espektive
sammanföras med eller margmuseras z
,... ·varslantförsvarsdepartementen. l senare fallet kunde f o~~
grenscheferna, n1.ed biträde av dem un d ers t"lld
a a my ndF•heter
e>
1
och verk, övertaga beredningen och föredragningen av en de_
viktiga militära ärenden, vilka hittills inom departementet b\
· · t raf IVa eller ..renn
handlats närmast ur konstitutione ll a , a d m1ms
formella synpunkter. På så sätt skulle sakkunskapen -~-v~_
· sm
· ra
"tt samfd'gt
tnoJhg
i högsta instans kunna komma hll
I I
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görande en betydande lättnad och förenkling i arbetsuppgifterna på alla håll. En nära förbindelse skulle även åvägabringas mellan departementschefen och underlydande myndigh eter och hans nuvarande isolering skulle utbytas i en personlig och ständig kontakt med försvarets högre myndigheter
.och dess inre liv och verksamhet på olika områden.
Jag avslutar detta inlägg med uttalande av von Clausewitz:
»Skall ett krig helt motsvara politikens avsikter och politiken anpassa eflcr krigets medel , så återstår, därest statsmann en och krigsledaren icke äro förenade i en och samma
person, endast en god utväg, nämligen att göra krigsledaren
till m edlem av regeringen, så att han vid betydelsefulla tillfällen deltager i dess överläggningar och beslut. Högst farligt
blir däremot inflytandet från varje annan militär än krigsledaren inom regeringen ».
Måtte statsmakterna, då de snart gå att ordna frågan om
riksförsvarets ledning i fred såväl som krig, noga överväga
rikets läge och sammanhanget mellan utrikespolitik och krig
samt besinna, att krigsmakten är helt ett statens redskap, på
vars tillstånd och utnyttjande vårt fosterlands tillvaro som
självständig stat ytterst vilar.
Gud bevare Konungen och Fäderneslandet!
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och lossningskap acitct, dockuings- och övriga reparationsm öjligheter,
rent na ut iska för- och nackdelar, hamnavgifte rnas storlek och mycket ann at därmed sammanhöra nde, kräva sitt svar icke blott av redaren och speditören och dc näriagsid kar e över huvudtaget, för vilka
det gäller att i bästa skick och till bill i gas te pris få fram en vara
t ill lämpligaste plats. De uppställas även av sjömilitären, som måste
bedöma en hamns militära betydelse och rcsursc'r, av fis kar en, som
vill känna såväl sina fiskehamnar s s·o m andra hamnars förutsättnin gar för elen näring, som han bedriver, för motormanne n och seglaren, som söker ett fast underlag för planerandet av sina färder,
för exportören och importören, som alltid måste vara beroende av
hamna rna även om han utövar sin verksamhet f r ån det djupaste
fastl andet. För alla dessa och alla andra, som mer eller mindre direkt bebtta sig med sjön ocb jöfarten framstår en enkel och händig men samtidigt fullständig handbok berörande vå ra hamnar så som ett absolut behov. Om man konstaterar att för eliggande handbok fy ll er detta behov, är clärfö,· i grund och botten allt sagt, som
behöver sägas av erkännande.
De båda h uvudredaktör erna, kommendör G. Heinius och förste
aktua rien H. Eneborg, hava på ett talangfullt och om berömvärd
arbetsförmåg a vittnande sä tt i ~jälva verket genomfört varken mer
ell er mi ndre än en genomgående svensk »bamninvent ering,, som, av
föreli ggande kalenderdel att döma, ej lämnar något övrigt att önska
av om sorgsfullhet .o ch grundlighet. De schematiskt uppställda och
på ett överskådligt sätt ordnade samt klart och redigt avfattade
upplysnin garna om resp. hamnar utmär ka sig för erforderlig fullständighet och väl avvägd detaljrikedom . De suppleras utmärkt väl
av noggrant ritade och i all önskvärd grad instruktiva hamnplaner.
Med hjälp av hamnkalende rn kan man nu, vilket förr knappast varit möjl igt, redan före ankomsten till eller användandet på 'a nnat
sätt av en hamn, förv issa sig om dess möjligheter och resurser i all
den utst räckning, som rimligtvis kan fordras.
En svaghet meJ e.tt ve r k av detta slag är naturligtvis, att den
rastlösa utvecklingen snart nog Limnar kal enderns sakuppgiLler bakom sig, de b liva föråldrad e och därigenom i många avseenelen mer
eller mi ndre vä rdelösa. I medvetande lui.rom, hava också redaktion
och förl äggare redan från början gått in för nigivandet av periodiska supplement eller tillägg till kalender n, av vilken dess utom
helt nya upplagor planeras att u tkommil vart fjärde år. M:an får
varmt hoppas att dessa goda, men till sina konsekvenser onekli gen
ganska långtgående för esatser ej skola överskr ida vederhörande s ekon?miska och andra krafter. Skulle emellertid detta inträffa, vi lket
Val i det långa loppet ej är osannolikt, böra vederbörliga statliga
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