
1932.
95:e årgången.

Häfte N:r 11



- 591-

Berättelse 
över Kungl. örlogsmannasällskapets arbete under 

det förflutna arbetsåret. 

Sällskapet har varit samlat till sju ordinarie sammanträ-
den, 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 Chri

stofterson. 
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. Flot
lans reserv B. Boström, som belönats med Sällskapets >> Hed
l'ande omnämnande >> . 

Tidskrift i Sjöväsendet. 42 
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Inom Sällskapet hava följande förändringar ägt rum : 
Med döden ougdtt: 

En Hedersledamot, 
Sex Arbetande Ledamöter och 
En Korresponderande Ledamot. 

Til/J.:ommit: 

Arbetande Leeleonöter: 
Kaptenen vid Kungl. F lottan S. H :son E ricson, 
lVLarinintendenten av l. graden J( . G. Högb erq . 

I\ orrespaneleronde Leelomat: 
Förste Arkivarien vid Riksarkivet E. M. Wu ern . 
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Minnesteckningar 

Herr Ordföra n dc! 

.Mina I-Ierrar! 

Dc Ledamöter. vi lka under det tilländalupna arbetsåret 
Jämnat Sällskapets krets, och vilkas minn e Kungl. Örlogsman
nasäll skapet på sin högtidsdag enligt gammal hävd önskar gi 
va en h eder sbetygelse äro: 

Generalmajoren J oachim Christofer Lemchen, 
Marindirektören Ivar Alph ons Engström, 
Kommendören Oscar Uno Victor Holger Broman, 
Kommen dörk aptenen greve Knut Arvid Posse, 
Översten Carl Gustaf Ahlborn, 
Förste m arinintendenten Gustaf Sigfrid Wilhelm Ehlin , 
Kommendörkaptenen Otto Frans Oscar \Varfvinge och 
Översten Axel August Meister . 

Bort dör din hjord . 
Bor t dö dina fränder. 
Sjä lv dör du även. 
Men ett vet jag, 
som aldrig dör. 
Domen över död man. 

(Hav:Jmal. ) 
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t 
Generalmajoren Joachim Christofer Lemchen. 

:Minnesteckningen författad av framlidne 
ledamoten M e ist 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 re
gemente och även modern hette i sig själv Lemchen. Ch_~·i
stofer föddes den 7 mars 1851 å Hinsekind i trakten aY Var
namo. 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 Karl-

berg och blev officer vid Jönköpings regemente, där ha~l tjä~ 
nade sig upp genom kompaniofficersgraderna, 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 förnämlierasie insats , av utom.ordentlig betydelse foi 

··
0 

· · f .. · h l o ·t folk Redan hela armen och aven mannen, Ja 01 e a vai · · , _ 
1879 var han biträdande lärare vid infanteriskjutskolan a Ro 

. k . k kursen 
sersberg, från 1881 under 15 års tid lärare 1 pra ·h s a 
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därstädes samt slutligen åren 1898-1901 skolans chef. Otali
ga äro de officerare ej blott från armen utan även från mari
nen, som på infanteriskjutskolan lärt sig beundra L:s person
liga skjutskicklighet och fram.ståencle leclareförmåga. 

En av hans mångåriga medlärare på infanteriskjutskolan 
uttalar sig sålunda: Lemchens företrädare såsom lärare i prak
tiska kursen, seelermera Lanelshövdingen Friherre Lagerbrincr, 
var förvisso en duglig och talangfull lärare ; men först geno~1 
Lemchen blev det ett verkligen förstklassigt system i unclervis
ninge~ med tillgång till en för sin tid utmärkt undervisnings
matenet Genom sin iderikedom, sin företagsam.het, sin ut
märkta pedagogiska förmåga och för övrigt genom hela sin 
manliga, medryckande personlighet blev han den sällsynt ducr
lige läraren, i stånd att icke blott väl instruera utan rentav e~
tusiasmera sina elever för skjututbildningen i dess olika gre
nar. Som skolans chef behärskade han vida bättre än någon 
av sina företrädare hela undervisningsområdet och kunde där
för 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 skjutut
bildningen 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, bevista
de skjutskolorna i Belgien och Holland, var i åtta år ledamot 
av olika skjutkommissioner, i tio år kommenderad vid artille
r~staben och stod därefter i ytterligare fyra år till general
f~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 Bel
gien f.. tt l ·k · or a )eSI tiga och mottaga leverans av officersrevolvern 
In/1887 D d · .. ko . ~- ~- v. _es~uton~. elto~ han 1 svensk-norsk gevars-

.. mmitte, 1 kommissiOn for avgivande av förslag till nya be-
stammelse a g o d .. o d . k . . o r n aen e gevarsvar , 1 ommisswn angaende om-
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organisation av infanteriskjutskolan. Aren 1900- 1902 stod 
han till ecklesias tikdepartementels förfogande för utredande av 
frågor angående ändringar i skolungdomens vapenövningar. 

På 1800-talet framträdde allt starkare behovet av krigs
maktens ombeväpning med moderna eldhandvapen. B!'Yäp
ningen utgjordes då av Remingtongeväret m /1867 , enkelladdare 
med 12, 17 mm. kaliber. Europa och Amerika runt prÖ\"adcs 
emeller tid nya gevär med mindre kaliber och repeterinrättn 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 antagit ett 10,15 m m. gevär m ed fra m
stoeksmagasin. Men i mitten av 1880-talet uppstodo ytterli
gare nya gevärskonstruktioner med ännu mera minskad ka 
liber, användning av röksvagt krut och lådmekanism med pa
ketladdning. 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 skulle dröja m.ed den defini ti va 
ombeväpningen. I stället omändrades 1867 års gevär till 1867 
- 89 års ö 'ergångsform m ed 8 mm. kaliber, vilket gevär hade 
långt bättre skjutegenskaper än 1867 år s gevär. Omändr ing
en var billig, och man fick i l ugn och ro pröva de nyaste ge
värskons l'ruk tionern a. Till sist var tiden inne för att, efter om
fattande prov, göra den definitiva ombeväpningen. 189+ och 
1896 äro modellåren för den svenska repeterkarbinen och re· 
petergeväret av Mausers modell , vilka nu under snart fyra de
cennier stått sig utmärkt vid jämförelse med andra lände rs 
1notsvarande vapen. 

Lcmchen har intensivt deltagit i arbetet med den svl'nska 
krigsmaktens ombeväpning med moderna eldhandvapen och 
har i mycket väsentlig mån äran av att m.an icke i slutd av 
1880-talet stmmade för ombeväpning med ett gevär , som -;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 
skulle kostat ytterligare ett 10-tal av millioner. 

1 
Ar 1889 fäste L. genom en artikel i Stockholms J);tgbla<· 
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11nmänhetens upmärksamhet på nödvändigheten att åt skyttc 
rörelsen giva en fastare organisation . lVIed anledning härav 
uppsöktes L . på 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 
framkastade sina tankar om dess omstöpande i en ny tidsen
ligare 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 Sveri
ges frivilliga skytteföreningar och, sedan denna omorganise
rats, 1903- 1921 Kungl. Maj:ts ombud i skytteförbundens 
överstyrelse. Han ägnade under hela livet den pånyttväckta 
skytter 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 Ble
kinge inskrivningsområde. 

Då med ingången 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 sam
arbeta med människor ur alla läger, lika förfaren med utbild
ning som materielfrågor, uppslagsrik och med stor förmåga 
att göra 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 beträffan
de 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 be
kantskap m ed terrängen. sjöfrontens öar betraktades som de
lar i en fmigördel kring staden: det gällde att vid kasernen 
hastigt lasta i sjötransportmaterielen, taga sig ut över Karls
krona 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 stenhuggeriarbeten mest sönderskurna ö-terrängen un 

der samarbete med personal ur flottan, kustartilleriet, ingen

jörkompaniet och de frivilliga landstonusföreningarna i Karls

krona med omnejd. Han skapade den lilla förläggningsplatsen 

på ön Senoren, dit en barack flyttades från Bredåkra och där 

regementets personal, årgång efter årgång, fick tillfälle att ut

bilda sig i strandbevakning och öförsvar. 

Men även det öppna havet lockade. Så får man väl upp

fatta det, då en bataljon ur regementet, som år 1909 dellog 

i I. armefördelningens fälttjänstövningar i Skåne, blev truns

porterad från Karlskrona till Åhus och åter på ett pråmsläp 

med bogserångaren 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 Karlskro

na och även ordna övningar över dem. Vid en isfärd i sam

band med en jakt brast isen under en av dem. som voro m ed -

det var sedermera Viceamiralen Greve Alarik W achtmeister -· 

och endast med yttersta svårighet och fara för eget liv lycka

des 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

ner och tjänare. 
L. var i allt sitt väsen en dristig man. Hade en annan 

företagit detsamma, som han mången gång gjorde, så skull~ 
det stämplats som otillåtet vågspel; men när L. gav sig ut 1 

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. Kntiken 

förstummades och gammal och ung såg upp till honom såson1 

en typ för svensk manlighet. 
Redan 1903 insattes L . i en kommission för utredning av 
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vissa fr ågor rörande kustfästningars försvar. Så gott som år

ligen deltog regementet i krigsövningar inom Karlskrona fäst

ning. År 1908 var L . med om krigsövning vid Vaxholms och 

Oscar-Fredriksborgs fästn ing och 1911 , sista sommaren L. till

hörde Karlskrona grenadjärregemente, hade han glädjen se 

en stor krigsövning gå av stapeln vid Karlskrona fåstning i 

vilk en bl. annat deltogo kusteskadern samt delar av Krono

bergs regemente. 

Under sin Karlskronatid var L. åren 1904- 1911 stads

fullmäktig, därav 1905- 1908 fullmäktiges vice ordförande. 

I det kommunala livet visade han sig i sällsynt grad allmän

intresserad och hade stor förmåga att skaffa gehör åt sin me

ning. En av hans kamrater i stadsfullmäktige säger, att »han 

var en god, rakryggad, man, som visste vad han ville och en

dast syftade till det som han trodde gagna samhället och fos

terlandet» . 

Han blev ledamot av Örlogsmannasällskapet 1901 och be

vistade träget sällskapets sammanträden. 

Hösten 1911 fyllde L. sina 60 år , erhöll avsked med pen

sion, utnämndes till generalmajor i armen samt förordnades 

att var a kommendant å Karlsborgs fästning. Sin tillgivenhet 

för sitt gamla regemente, för Karlskrona och för Blekingena

turen lade han i dagen genom att under de följande åren göra 

upprepade besök i Karlskrona. Medan fästningen var mobi

liserad 1914 kom han sålunda ned för att med stort intresse 

taga del av huru de planlagda försvarsanstalterna tocro sig ut 
o 

o 
I verkligheten. 

På Karlsbora , liksom förut i Karlskrona satte han sio 
u ' b 

llled iver in i fästningens försvarsan<>eläo·enheter och var ini-
f t> t> 

Iativtagare till stora övningar vid fästningen hösten 1915. Be-

folkningen i fästningen och dess grannskap lärde h an nocra 
k" t> 

anna. Han var intresserad av arbeten av alla slaa och o·av 
o v t> 

Sig i samspråk med arbetarna om deras verktyg och arbetsme-

toder ; i all synnerhet talade han gärna med dem som hade 

båtar samt dem som ägnade sig åt fiske och jakt. Hela be

folkningen kände honom och hälsade på komm endanten, som 
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var j bästa mening populär. År 1918 slutade han som knn1. 

mendant på Karlsborg och flyttade då till Mariefred, där ha11 

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 

bvcrcra eller åt m insbonc inreda båtar samt konstruera fi skPdon 
.J b~ 

efter eget sinne ; tidigare hade hans uppfinningsrikedom kom. 

mit till uttryck vid detaljändringar ä olika vapen. Ä Karls

borg hade han börjat med att binda böcker och blev m ed aren 

en skicklig bokbindare. 
Här må n ågot nämnas om hans seglarverksamhet Sasom 

förut bl ivit omtalat var han redan från barndomstiden inten

sivt road av sjön. På Rosersberg byggde han efter kom men

dör C. E. Smiths konstruktion sin segelbåt >> Pallakis >>, som 

skulle tjäna honom under många års långseglingar. Dessa fö

retogos 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 än

da upp till Kristianiafjorden. Från Karlsborg logs vägen ge

nom Göta kanal till Östersjöns vatten. Även andra kan al

system 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 Tid

ning för idrott. Ibland färdades han ensam, men ofta ha de 

han någon ·av de sina med sig. Vid kanalfärderna behövdes 

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 segling med 

>> Pallakis >>, skriver: >> Den stränge regem.entschefen var <'Il ut

märkt 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 ål

der fortsatte L. långturerna, men då sade kroppskraftcn;a 

stopp ; han gjorde sig av m ecl sin >> Pallakis >> och byggclr 51g 
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, 11 n " båt för smMärder i Mälaren. vilken han fliticrt bcaaona · 
'"" .J ' b t_"' t' 

de under de å terstående åren. 

Under sin Karlskronatid ivrade L. , enligt meddelande aY 

.Marindirektör Herlin , m ycket för seglingens populariserande. 

Han organiserade vid flera tillfällen verkliga folkfesler med 

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 båtarna 

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 fran

ska, tyska och engelska , och efter flyttningen till Mariefred 

slog han sig med energi på italienska. Ända lill den sista svå

ra sjukdomen läste han varje dag en stund främmande språk. 

Han hade 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 av 

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 hade framför sig en man av sällsynt kraft. Då han å r 

1906 var m ed i en deputation till Tyskland för att närvara vid 

invigningen av minn eskapellet vid Ltitzen , lära tvskarna varit . . 
Imponerade av denna representant för den svenska armen. Det 

bistra och fordrande , som uneler 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 avled 1905, och hade med h enne en dotter samt en 

son, som är ingenjör. Ar 1908 trädde L. andra gången i äk

t:nskap med fru Lotten Sundell, född Didron, i hennes andra 

glfte. Han sörjes närmast av henne, de förutnämnda barnen 
samt styvbarn. 
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Ivar Alphons Engström. 

:Nlinnestcckningen författad av ledDmoten Panli. 

Ivctr Alphons Engström föddes den 11 augusti 1854 i Väst
tervik. Då han den 15 mars 1932 avled, förlorade Kungl. Ör 
logsn<annasällskapet, som han tillhört sedan år 1897, en av 

sina allra äldsta arbetande ledamöter. 
Efter att i Västervik hava avlagt studentexamen, genom 

gick Engström åren 1872- 75 T eknologiska Institutet, det då
varande namnet på Tekniska Högskolan, varefter han ägnade 
sig åt praktisk verksamhet hos Bolinders i Stockholm och vid 

Motala verkstad. 
På Engströms tid meddelades icke någon undervisning i 

skeppsbyggeri vid Teknologiska Institutet utan den, som ön
skade inhämta vetande inom denna gren av ingenjörsveten
skapen , var därför hänvisad till andra läroanstalter. I sådant 
syfte genomgick Engström åren 1878- 79 franska flottans lä
roverk i Cherbourg (nu i Paris) , , Ecole d'Application du Ge
nie Maritime >>, och avlade examen i där förekommande äm
nen. 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 ingenjörs
verksamhet. 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 Mariningenjörs
staten, sedermera Mariningenjörkåren, som han sedan ~av
brutet tillhörde till hösten 1914, då han avgick med pension. 
Han var då chef för ingenjörsdepartementet vid flottans v~rv 
i Stockholm. Dessförinnan hade han varit verkstadsförestall
dare vid Karlskrona varv och hade tidigare tjänstgjort i olika 
befattningar såväl vid varven som inom Kungl. Marinförvalt

ningen och såsom fartygsingenjör. 
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De olika uppdrag, som Engström erhöll såväl i flottans 
tjänst som vid sidan av denna, vittna om hans mångsidiga in
tressen. Redan i unga år hade h an i uppdrag att vid Stafsjö 
styckebruk kontrollera tillverkning av kanoner och ammuni
tion samt att utföra skjutningar och därvid förekommande 
mätningar av projektilhastigheter. Hos firmorna vVhitehead 
i Fiume och Schwarzkopf i Berlin studerade han vid olika till
fällen tillverkning och konstruktion av självgående minor 
ävensom annan till minförsvaret hörande materiel. Denna 
detalj , torpeddetaljen , som då tillhörde varvens ingenjörde
partement, ägnade h an sig åt under en del av sin tjänstetid. 
Aren 1892- 95 är han upptagen i flottans rulla som minin
genJor. 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 maski
nistklassen vid navigationsskolorna å skilda platser, ett ålig
gande, som då för tiden tillkom mariningenjörerna. 

Bland de krigsfartyg, vilkas besiktning uppdrogs åt Eng
ström, m å nämnas jagarna Mode, Vale och Vidar, minkryssa
ren Clas Fleming samt torpedbåtarna Sirius och Orion. Eng
ström ställdes under åren 1897 - 99 även till Kungl. Marinför
valtningens 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 kun
de ifrågakomma. Att Yarrmvpannan valdes ej blott för Dris
tigheten utan även för så gott som alla våra senare byggda 
fartyg - ett av de lyckligaslc tekniska grepp inom flottan -



-604-

torde fa till stor del tillskrivas de erfarenheter, 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 

ålderdomen följde han med intresse skeppsbyggeriets och sjö

krigskonstens utveckling. 
Som ett utslag av Engströms arbetsamhet och yrkeskärlek 

torde få räknas den av honom utarbetade och för varje svensk 

skeppsbyggare välbekanta läroboken i sk eppsbyggeri; boken 

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 år 1880 

få den antagen som lärobok vid sjökrigsskolan , flottan s un der

befälsskola och rikets navigationsskolor. Den har seelermera 

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 på annat sätt. 

H.edan år 1882 erhöll han ett förordnande som skeppsmät

ningskontrollör 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 sjukdom. 

Ar 1912 blev Engström av Kungl. Maj:t utseeld till ord

förande för Sveriges ombud vid skandinaviska 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 verksamhet och efter avskedstagandet torde 

detta varit bans huvudsakliga sysselsättning inom yrket . 

Uneler sin stockholmstid deltog Engström flitigt i Svenska 

Teknologföreningens sammanträden och var bland dem, sorn 

togo initiativet till föreningens avdelning för skeppsbyggeri . 

vars ordförande han var år Hll6- 18. Han lade även sitt in 

tt·esse i dagen genom föredrag och inlägg i diskussionerna . 
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Bredvid si tt yrke hade Engström m er än en hobby. Så

lunda 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 tydligen ett blodsarv ; hans fader var både skeppsbyggare 

och sjökapten, som förde de fartyg han själv byggde. 

Som person var Engström rättrådig och godhjärtad. Han 

)lÖll om utligt på det han ansåg vara rätt. Den kår han till

hörde, salte han högt. För kamraterna var h an ett st'öd och 

som chef drog han sig icke för att ikläda sig ansvaret för 

underlydandes felgrepp . 

Vid sitt frånfälle efterlänmade han maka , född Hartman, 

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. Örlogsmannasäll

skapets sammanträde. På h emväg härifrän träffades han av 
dödens mäktiga hand. 

Broman var född i Ulricehamn den 11 november 1859. 

lian avlade sjöofficersexamen år 1881 , utnämndes till löjt

nant år 1886, till kapten år 1892, till kommendörk ap ten av 2. 

graden år 1903, till kommendörkapten av l. graden å r 1907 

samt till kommendör i marinen år 1917. 

Närmast sörjes Broman av efterlämnad maka och broder. 

Broman var livligt intresserad av alla sjöförsvaret berö
rande frågor , särskilt tekniska spörsm ål. 



-606-

Hans huvudintresse, i synnerhet den tid han var i akth· 

tjänst, utgjorde emeller tid artilleriet. 
Som ung officer förvärvade han sig den högsta teoretiska 

utbildning inom detta fack , som då.. stod att vinna. 

Under åren 1886- 1889 genomgick sålunda Broman ar til

leri- och ingen jörhögskolans såväl lägre som högre kurs. Där

efter följde , omväxlande med längre och kortare sjökommen

deringar, tjänstgöring dels vid artillerdepartementet å Karls

krona varv, dels i marinförvaltningens artilleriavdelning. Un

der 1890-talet företog Broman där jämte åtskilliga utländ~ka 

resor till England och Frankrike för b edrivande av ::u·Lille

ristiska studier samt kontroll och besiktning av artillerimate

riel och förskaffade sig därigenom vidgad erfarenhet och öka

de kunskaper inom artilleritekniken . 
. Under åren 1898- 1904 tjänstgjorde B. huvudsakligen i 

marinförvaltningens artilleriavdelning, därav såsom assisten t i 

nära två år och såsom tjänstförrättande avdelningschef under 

mer än 1 års tid. År 1905 placerades B. såsom chef för ar til

leridepartem entet i Karlskrona, vilken befattning han med 

undantag för sammanlagt c:a 2 års sjökommenderingar sasom 

chef å olika pansarbåtar och avdelningschef för Karlskrona 

rekrytavdelning beklädde ända till å r 1918, då han avgick ur 

den aktiva tjänsten. . 
Bromans verksamhet inom. det artillerisliska området m-

föll under en tidsperiod , då utvecklingen inom artilleritekni

ken, särskilt var beträffar sjöartilleriet , var synnerligen k raf-
. 1· · fTd l l alla 

tig . J\lled levande intresse och osv1k 1g energt o ~ e 1_m 

frågor inom artilleriväsendet och bidrog genom sitt phkl_trog

n a arbete i olika befattningar i betydande grad till en lram

gångsrik utveckling av artilleriet inom den sven~ka m arinen

Vad man särskilt fäste sig vid var Bromans kannedoJll_ 
0 111 

.och minne för även de minsta detaljer beträffande artillcnma· 

terielen. Om n ågra h averier inträffade å ma terielen eller den 
· · f kt" · d t"llf ·edsställande, 

av en eller annan anlednmg eJ un wnera e t I · ""· 

kunde man vara övertygad om, att Broman med det utpr~, 
f .. l t . k tJVfl 

lade sinne och den klara blick h an hade or wns nt 
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:spörsmål ej gav sig, förrän felen blivit grundligt analyserade 

och effektivt avhjälpta. Vid diskussioner i sådana frågor hade 

]3. ofta från majoriteten avvikande asikt , men merendels vi

sade det sig att B. hade rätt. Konstruktörer inom det artil

Jeristisk a området hava även av B. få tt många goda uppslag. 

Som chef för artilleridepar tementet kom Broman till sin 

fulla rätt och gjorde på denna post många värdefulla insatser 

till artillerivapnets fromma. Vid åtskilliga tillfällen togs Bro

Jnans sakkunskap även i anspråk för speciella uppdrag i ar

tilleristiska frågor och torde det ej vara mer än en mening om, 

.att Brom an på ett synnerligen skickligt sä tt löste sådana upp

gifter . 
Av sina underlydande var Broman aktad och respekterad 

på grund av sina gedigna kunskaper, sin arbetsamhet och sitt 

bestämda uppträdande. Väl kunde hans sätt understundom 

präglas av en viss kärvhet, men hans goda hjärta och i grund 

<Jch botten humana uppfattning lyste dock igenom. Han var 

därför även avhållen av persona len, och m ånga äro de, som 

bevara honom i ett tacksamt minne. 

Sitt stora intresse för sjömilitära spörsmål bibehöll Broman 

i oförminskad grad även efter inträdet i pensionsåldern. Ör

logsmannasällskapets sammanträden bevistade B. så gott som 

undantagslöst och dess protokoll komma att för nuvarande 

och kommande generationer bära vittnesbörd om de vägan

de inlägg, som av honom blivit gjorda i aktuella frågor och 

·om den kärlek , han hyste till sjövapnet 

. Bromans m est framträdande karaktärsdrag var att han 
1 sällsynt hög grad ägde vad fransmännen kalla »le courage 

~e son opinion ». Han visste vad han tyckte, och han visste 

aven vad h an ville. Och han hvste ingen som helst fruktan 

för att u tan omsvep säga sin me~ing rent ut. 

" Denna hans öppenhjärtlighet salte honom i ungdomens 

ar ofta i harnesk gentemot de jämnåriga kamraterna . Ty ung

domar emellan bliva meningsbrytningarna lätt nocr livliaa 
1.. L b b • 

Men m ed årens lopp a vs lipades alltmera de kantiaheter 

·son1 tidigare i viss mån sa tt sin prägel på Bromans s tä~Ining 
Tidskrijit i Sjöväsendet. 43 
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k tl t en Denna förändring underlättades av att inon1 amra ne s · . 
· d h botten ofta hade goda skäl för de m emngat han 1 grun oc .. . . . 

h f .. f '' ktade. Och då han dartill aldng om en person sade an or a l .. t 'Il l 
o t llan eJ· var beredd att när som he st saga z lo-nago , son1 · . h l 

b grep Snart no'"' litet var , att man 1 honom a( e en nom, e t> . .. . 
f .. "lk alla krokväaar voro frammande och pa vars man, or Vl en t> 

ord man kunde obetingat lita. 
Broman var av allt att döma en i god jämvikt varande 

·· · k fri från avund och inbillade bekymmer. H an stod n1ann1s a , o kl' .1 · l f .. f .. · d 111 ed båda fötterna pa ver rg wlen.· _ f n oc 1 o or ar a -
mark. 

Knut Posse. 

fo·· 1·f'att.acl av ledamoten D. Tiselius. Minnesteckningen " 

G . y t i\rvid F. d. Kommendörkaptenen av l. gr. reve \.nU . 
Posse var född i Norrköping den 23 decem.ber 1866 o"ch avled 
. 'tt hem i stoeksund den 2t! februari innevarande ar .. H~n 
l Sl · · et 1 Vl SS hade en längre tid lidit av envis broncbrhs, som not> 

o • ko''ttes ty plikttroaen och samvetsgrann, som han man nuss , o . b t ch 
var kunde han icke förmås taga sig ledigt från _srtt ar e c ~ 1· 
sök'a den vila och omvårdnad, som krävdes. SJukdomen gic ~ 

P
å hjärtat, som slutligen ej längre stod bi. 

.. . G K t P oss" och Posse var son till KaptenloJtnanten reve nu . · ~ 
dennes maka, född Arfwedson. ... 

Tidigt valde han faderns yrke och gjorde sin första sJO~ 
o N k'" · o 1880 samt an expedition som extrakadett pa » orr opmg >> ar .. . 

1
t 

togs som elev vid sjökrigsskolan följande år. Unde~lo]tn~:n 
blev ban år 1887, Löjtnant 89, l{apten 97, Kommendurkap 
av 2. gr. 1914. 
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Posse länmade F lott ans tjänst i december år 1921 , då ban 
antogs som kamrerare vid Nobelstiftelsen, en befattning i vil
ken han kvarstod intill sin död. 

Han ingick år 1896 äktenskap m ed grevinnan Sigrid Mary 
Louise \Vachtmeister af Johannishus, en dotter till Lands 
bövelingen Greve Gottbard vVacbtmeister och hade m ed henne 
barnen Knut, Löjtnant vid flottan , Elisabeth, gift med kap
tenen i Svea artilleriregemente Odenrick, och Brita. 

Aren 96- 99 var Posse adjutant hos kommendanten i 
Karlskrona, 99- 01 informationsofficer i Underbefälsskolan 
vid samma station och 01--06 adjutant i Sjöförsvarsdeparte
mentets kommandoexpedition. 1906- 09 och 09- 11. tjänst
gjorde han i flottans stab, resp. Marinstaben. Därefter följd e 
kommenderingar som chef för .Marinstabens kommunik ations
avdelning, skeppsgossekåren och Underofficersskolan i Karls
krona. Är 1900 bl ev han lecbmot av Kungl. Örlogsmannasäll
skapet . 

Posse sökte aldrig bliva någon ,, specialist» inom yrket. 
Han ville bliva en god , »all round >> sjöofficer och sjöman,. 
och detta blev han , 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 
tekniska problem . In i det sista följde han så m ed oavlåtligt 
intresse alla moderna uppfinningar och tekniska förbättringar. 
Han var märkvärdigt skicklig i att själv utföra mindre repa
rationer av alla slag. Sin bil reparerade han oftast själv och 
körde den till kort före sin död. På sommarhemmet Skaft 
och i hemmet på stoeksund finnas en mängd tekniska anord
ningar, som vittna om hans händighet. 

Posse var in i det sista fysiskt som psykiskt synnerligen 
Väl bibehållen. Härför hade han säkerligen att Lacka dels sitt 
111Ycket spartanska levnadssätt, dels sin stora kärlek för fr i
luftsliv 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 kunde ingen ana, att 
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den spänstige och kraftfulle mannen ej mer skulle därifrån 

uppstå, han själv allra minst. Slutet blev emellertid lätt för 

honom. Han insomnade utan medvetande om, att döden var 

så nära. 
Att Posse i den gamla kamratkretsen var högt skallad. 

såväl för sin duglighet som för sitt fina väsen och sin omut~ 

liga rättrådighet, är allmänt känt. Att man inom Nobelstif

telsen satte ett mycket stort Yärde på honom, därom är den 

som skriver dessa rader bemyndigad vittna. 

Till sitt väsen var Knut Posse snarast timid, men han ha

de ett starkt sinne för humor och berättade gärna och pa ett 

förträffligt , torroligt sätt goda historier. 

Det har sagts att han var en smula spydig, och del må 

vara sant, men hans uttalanden voro ej elaka, och hans goda 

hjärta sken alltid igenom hans understundom litet skarpa om

dömen. 
Det har även sagts, att han var långsam, men detta var 

nog ett misstag. Hans »långsamhet» var snarast ett utslag av 

hans orubbliga lugn, hans nerver av stål. Det finns manga 

exempel på att Posse mycket snabbt fattade välbetänkta beslut. 

Från flera håll har som kanske det mest utmärkande 

draget för honom framhållits hans omutliga hederlighet och 

rättrådighet. 
På familjelivets helgd är här icke platsen att närmare 

ingå. Vare nog sagt, att han för de sina var den bäste och 

kärleksfullaste make och fader, den mest trofaste broder. 

Vid faderns död blev Knut Posse huYudman för sin gamla 

förnäma ätt, en ställning som. nu intagits av sonen. 

Posse var en stark karaktär. För att behaga gjorde han 

aldrig något som stred mot hans egen rättskänsla. Han skaffa

de sig aldrig egen fördel på annans bekostnad. Han fram

trädde alltid som en riddersman utan fruktan och tadel. 

Inom tjänsten tiilhörde han i viss mån den äldre skola. 

vars representanter nu blivit allt fåtaligare, men vilkas yerk , 

förnäma hållning och föredöme alltid skola skattas högt in

om sjövapnet. 
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»Sida vid sida falla de, 

samlas allt fler och fler, 

somliga tidigt kallade, 

andra när sol gått ner. 

Skuggorna breda sig över dem, 

vilan är djup och lång. 

Nattliga vinden söver dem, 

Suse sin vaggande sång. 

Guds frid över de som falla, 

som dela de dödas lott --

Den natten är tryggast av alla 

den natten sover man gott. » 

översten Carl Gustaf Ahiborn. 

Minnesteckningen författad av ledamoten C. A. Claus. 

Den 15 maj avled i Stockholm efter en tids sjuklighet f. 

d. översten vid "kustartilleriet Carl Gustaf Ahlborn. 

Född i Stockholm den 18 juli 1857 antogs Ahlborn år 

1877 till volontär vid Svea artilleriregemente. Efter att år 

l878 hava avlagt stuelentexamen och 1879 officersexamen ut

n_änmcles Ahlborn år 1880 till underlöjtnant vid Svea m·tille-

flre <•e t D ' l el · 
t> men e. a see an e till Vaxholms fästning förlagda 

kompanierna ur Svea artilleriregemente frånskildes och bil

dade Vaxholms artillerikår erhöll Ahlborn transport till den-

1,1a kår år 1888 för att sedan vid kustartilleriets uppsättande 

ar 1901 bl" ·· f'" el "11 tva over or t1 detta vapen. I samband härmed 

b~ev Ahlborn befordrad till major . . Uneler denna sin tjänst

g~ring i Vaxholm beklädde Ahlborn ett flertal olika befaU

Iltngar, nämligen som platsmajor, tygmästare, kompanichef, 

bataljonschef och chef för underofficersskolan. 
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Den 7 november 1907 blev så Ahlborn direkt ur majo 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 enastående inom svenska krigs. 
makten, m en att denna radikala å tgärd var väl befogad, franl
rrår bäst därav att hans befordran hälsades med tillfredsstälo 
lelse. Befälet över Karlskrona kustartillerircge1nente ulöYade 
Ahlborn ända till och m ed den l december 1914, då h an på 
egen begäran avgick med p ension. 

Ahlborns tjänstgöring som regementschef sammanföll med 
en brytningstid för kustartilleriet. Vapnets år l 901 b eslutade 
orcranisation hade väl ännu icke n å tt önskvärd stadga och o . 
redan p åg ick utredning rörande detsam.mas utvecklmg. Un-
der denna omdaningsperiod framträdde Ahlborn icke som nå
gon av banbrytarna, utan h an sysslade mest med handhav::m
det av chefsskapet över sitt regemente. Därvid ägnad t> han 
mycken tid och omtanke åt regementets manskap sam t vid
tog många åtgärder för att bereda dem ökad trevnad i si ll mi
litära tjänst. Kanske bidrog detta i ej ringa mån där till att 
r ecremenlet vann i popularitet och att rekryteringen av den-

o r sammas stamstyrka redan då m ås te betecknas som synner I-

gen god. 
Alla de som kommo i beröring med Ahlborn n1innas ho-

nom som den alltid vänlige och godhjärtade kamraten. När 
någon till honom frambar sina bekymmer, var han alltid_redo 
att efter förmåga träda hjälpande emellan. Denna a v mne
boende godhet präglade m edkänsla för kamrater och under
ordnade, gjorde det 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. Ty
värr blev väl ej denna A.hlborns välvilja mot k amraterna 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. 
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Ahlborn var en utpräglad sällskapsmänniska, gärna sedd 
j alla kretsar. Han var musikalisk och även i övrigt konst
Jlärligt lagd, säk erligen ett arv från hans moder, den kända 

11ravörskulptrisen Lea Ahlborn. 
l:) 

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 Väster
bOttens r egemente Gösta Hiller . 

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, men tragiskt därutinnan att Ehlin, 
vilkens fysiska krafter ingalunda svarade mot de själsliga, du
kade under på grund av denna motsättning, just då han nått 
så långt att han eljest kunnat och också ämnat njuta frukter
na av sin möda. När han kort före sin bortgång med över
mänskliga 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 för
dolt även för honom själv. Den 7 september inträdde en 
hastig försämring i hans hälsotillstånd och redan på midda
gen 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 inga extra
vaganser, varför unga Sigfrid i likhet med många andra skol
piltar 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 hu-

vudstaden för att bliva en man i staten. Han skrev in sig i 
riksbanken och postsparbanken men därjämte följande 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 syn
nerligen 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 upp
drag som varade 3 år. Åren 1914-1917 var han lärare i s jö

krigsskolan. Sistnämnda år blev han marinintendent .. av 1. 

araden. När varvskamrerstjänsten år 1918 återupprallades 
~lev Ehlin dess förste innehavare, men redan följande år ut
byttes denna tjänst mot den omorganiserade befattningen so~1 

stationsinlendent. Är 1922 vid blott 39 års ålder blev Eblm 

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 
l:) • . 'len 
Redan 1911 fick han deltaga i dåvarande statskomm1ssnr 

Tenows utredning om flottans övningsanslag, ett arbete 
50~

1

• 
. o . h o ll Nai 

lät mycket tala om sig och upprörde smnena pa sma n · • 
Tenows uppdrag småningom utvidgades aU omfatta h ela fJ_ot
tans redovisningsväsende och förvaltningsorganisation. fick 
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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 riksräkenskaps
verk. Tenows tanke var att Ehlin skulle inträda i det nya ver
ket såsom byråchef, vilket han dock avböjde. Sina kommitte
uppdrag avslutade Ehlin med sitt ledamotskap av de s. k. för. 
rådssakkunniga (åren 1919- 1921), vilkas arbete tyvärr aldrig 
ledde till något egentligt resultat. 

På grund av sina många uppdrag kom Ehlin att ganska 

litet tjänstgöra ombord. Han deltog dock i tvenne sjöexpedi
tioner utom hemlandets farvatten, nämligen 1908 med Dristig
heten 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 behöv
de till de torra siffrorna och paragraferna. Redan 1902 hade 
han börjat studera vid musikkonservatoriet. Efter några års 
avbrott ~der upptogs dessa studier åren 1 908- 1 O. Aren 1911 

- 1914 var Ehlin musikanmälare i Socialdemokraten, en tid
ning som väl ganska nära motsvarade Ehlins inställning i ung
domsåren 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 musi
kens tjänst. Denna förändring av vitae genus inleddes redan 
1918, då han vid sidan av sin tjänst i flottan tillträdde förord
nande 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 
fråcr f · 'll' o • e.an om nv1 1g avgang först blev aktuell , befattningen så-
s~m chef för Stockholms konserthus första gången skulle till
sattas , en tjänst för vilken ju Ehlin var som klippt och skuren . 
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Ingen m å dock tro att han anmälde sig som sökande härtill 

utan tvekan och inre strid. I själva verket dröjde han, enlig t 

vad som uppgivits, bokstavligen in i sista minuten med att 

lämna sin ansökan. Oavsett de m era immateriella banden 

m ed sjövapnet och k amratkretsen var det för Ehlin uppenbar. 

ligen e tt offer att lämna den 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 konsertföreningen, vilk en sistnämnda syssla han 

efter en tid jämväl erhöll, har eftermälet innehålli t m ånga 

vackra lovorcl. 
Den avlidne blev medlem av detta sällskap 1919 samt 1921 

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 verkställande direktör 

Åhh~n & Åk erlunds Förlags-A.-B. Med h enne hade Ehlin :3 

barn, Lars-Erik , Anna-Karin samt H a ns-Göran . 

Kommendörkapten Otto Warfving e. 

Minnesteckningen Jörfatiad av ledamoten El•stm nd. 

Över södra Kalmarsund sprider vårsolen sina livgi\"<lnde 

strålar , och den sydväslliga vinden framkallar här och var dta 

gäss på sundets solglittrande yta. U t från Bergkvara h a1nn 

k omm a torpedbåtar och jagare i långa rader med skumm et frä

sande om bogarna, fördela sig i grupper och divisioner till oli

ka områden, evoluera och manövrera för a tt slutligen. då mål

fartyget börjat nalkas, göra sig klara för torpedanfall. Tor-
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p eder skjutas och fartygen rusa med högsta far t efter i deras 

.spår. Liv och rörelse präglar bilden över torpedskolans ÖY

ningsområcle, och en känsla av arbetsglädje, kamratskap och 

go tt humör sprider en säregen stämning över verksamheten. 

]{är var Otto vVarfvinge i sitt rätta elem ent, och för dem som 

n ärmare känd e honom i hans tjänsteutövning, framträder sä

kerligen bilden av den bortgångne kamraten skarpast och kla

rast i elen ovan givna inramningen. 

Född i Stockholm den 30 sept. 1887 började h an redan 

vid 13 års ålder sin sjömilitära bana som aspirant på korvet

ten Saga sommaren 1901 , sista år et som denna aspirantkurs 

före inträdet i sjökrigsskolans första klass förekom . Redan 

som k adett var han m ycket omtyckt och värderad av kamra

terna på grund av sitt ljusa och glada lynne samt en utpräg

]ad r ättrådighet, vilken egenskap i förening m ed en viss en

vish et b idrog till att ingiva såväl äldre som yngre kamrater 

·en viss respekt för den till växten lille och spenslige kadetten . 

Efter officersutnämningen 1907 dröjde det ganska länge 

innan \Varfvinge på allvar kom att ägna sig åt den t jänstegren , 

nämligen torpecltjänsten, som han sedermera omfattade med 

sådant intresse. Han tjänstgjorde under sin första officerstid 

vid exercisskolan , på långresa m ed Fylgia , på kanonbå tar och 

sjömätningsfartyg . Han befordra des till löj"tnant 1909 och ae-
. o 

nomgick , efter att dessförinnan under två år h a va tjänstgjort 

vid skeppsgossekåren i ~Iarstrand , sjökrigshögskolans allmän

na ävensom torpedkurs under år en 1912- 14. Icke fö r r än 

:under mobiliseringen 1914 å terfinna vi honom. i tjänst på tor

pedfintyg. Dessförinnan hade h an ett par år deltagit i som

rarnas m ilitärledsarbete på Svensksuncl, varunder han förvär

vade kunskaper och erfarenheter på detta område, som seeler

Illera kommo till användnin g vid moderniseringen av militär

ledsnätet inom Karlskrona fästningsområde, ett arbete som till 

stor del utfördes a v \V nrfvinge. Efter att åren 1914- 1916 

hava t jänstgjort som jagarofficer och chef på ett flertal tor

Pedbåtar under den IJåfrestande neutralitetsvakten kunde han 
I> ' ' 

a grund av därunder uppkommet m agsår för en tid icke vi-
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dare använda s å torpedfartyg. Den nämnda åkomman bered
de 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 sjukbädden visade h an sitt 
~anliga goda lynn e och den för honon'l utmärkande längtan 

tillbaka ti ll sitt arbete. 
Hans teknisk a läggning och utbildning i samband med 

en klar blick för praktiska k rav gjorde h onom särskilt bm
pad för verksamheten vid örlogsvarvens torpeddepartenwnt, 
där han tjänstgjorde som torpedofficer under 8 å~· , vara ,. 1 i 
Karlskrona och 4 i Stockholm, tills h an efter att hkaledes un
der 4 å r hava tjänstgjort på torpedavdelningen i Kungl. :\Ia
rinförvaltningen slutligen blev chef för torpedd:partenwntet 
vid Stockholms örlogsvarv 1928. Många förbättrmgar pa tor
pedmaterielen liksom även förändringar i torpedexercis~cgle · 
men let och andra föreskrifter betr äffande torpedmatenelens 
handhavande med ändamål att göra dem bättre lämpade för 
den praktiska tjänstens krav tillkomma genom Warfvinges ini
tiativ. Härtill bidrog i hög grad det förhållandet , alt l1an 
genom ofta återkommande kommenderingar å torpedfartyg 
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 rnk
tionso~ficer samt därefter under 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 torpedmaterielens förbällru~g 

. 920 2" L"" l" cr k"utplals fo r karakteriserade penoden l - v. amp 1t> s J · • 
elen tidens torpeder var södra Kalmarsund, och Bergkvara var 
då läm.plig bas för våra torpedbåtar och äldre jagare. Platsen 
hade en vann förespråkare i vVarfvinge, som fann elen m yd.:e l 

. . h . .. . J t de clturn lämi)li <> ur utblldnmgssynpunkt , oc som aven ar )C a , 
e> k .. . an· förrräves för att giva den en permanent kara tar genotll 

b ' .... . • Jll. 
skaffande 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 minne av ungefär den art som här inledningsvis skisserats . 
litvecklingen går emellertid i rask takt, Torpedernas skott
vidder ökades alltmera, och jagarna växte i storlek tills Berg
kvaraplatsen befanns för trång. Friare vidder krävdes, och 
redan 1930 förflyttades torpedskolan till området vid och utan 
för Stockholms södra skärgård , och därmed var Bergkvara
tidens saga all. Den representerade emellertid en viktig etapp 
i den utveckling som ägt rum i samband med torpedskolornas 
förflyttning fr ån de begränsade farva ttnen i Karlskrona skär
gård till de t fria h ave t utanför Stockholms skärgård . och vid 
denna etapp var \\'a rfvinge en av förgrundsgestalterna. 

Under tjänstgöringen i marinförva ltningen togos hans er
farenheter och praktiska insikter i jagartjän sten i bruk för 
övervakande av nybyggnaden av jagarna Ehrensköld och :--Ior
densk jöld vid Kockums varv och Götaverken. Som. chef för 
torpeddepartem entet vid Stockholms örlogsvarv åstadkom han 
en genomgripande modernisering av departementet med till
hörande verkstad. Han drev även på anskaffningen :w den 
nya flytande torpedinskjutning .. ;statiouen, sedan han i vissa de
taljer förbättra t dess konstruktion. Den har ä ven antagligen 
i anslutn ing till hans förtjänster ifråga om dess tillkomst, er
hållit namnet Otto. 

Till kommendörkapten befordrades vVarfvinge 192!) , var
efter han kvarstod i tjänst till elen 16 juli 1931 , då han på 
egen begäran erhöll avsked från sin bes tä llning vid flottan . 
Det är icke ägnat att förvåna , att man från industriellt håll 
sökte förvärva en man med vVarfvinges tekniska erfarenhet 
och praktiska läggning, och han fick på vå ren 1931 ett sär
deles förmånligt erbjudande om framtida verksamhet vid acku 
mulatorfabriken Tudor. Med hänsyn till de dystra framtids
utsikterna för försvaret , så som de tedde sig för honom, m en 
kanske även därför att h an i sin nya verksamhet hade för 
hoppning att kunna upprätthålla förbindelsen med flottan oeh 
lllåhäncla även vara den till gagn , förefaller det gr~nska natur-
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ligt, att han ansåg sig böra antaga det gjorda erbjwl:l nde t. 

För att förbereda sig för sin nya verksamhet bosatte h an sin 
h 

tillfälligt i Berlin, där han den 5 december blev överkörd orh 

dödad av en lastbil. 
Vid sin död hade vVarfvinge ännu icke definitivt HimnaL 

flottan, och det kan ju även ifrågasättas, om han icke på grund 

av de starka band som förenade honom med vapnet kommit 

att dit återvända. Vid hans bortgång förlorade därför flo11an 

en högt skattad officer och kamratkrelsen en av alla upphun·n 

medlem. Otto \Varfvingc omfattade sitt arbete m ed ett le,·a n

de intresse, och gav med fulla händer ur sitt stora förråd av 

kunskaper och ideer utan tanke på egen fördel. En för ho

nom särskilt utmärkande egenskap var hans rättrådighet, som 

i förening med en viss grad av bestämdhet gav honom en !-,[ark 

och helgjuten karaktär, ägnad att förskaffa honom allas akt

ning, och som gjorde honon'l till en god kamrat och trofast 

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 riddersman utan vank och tadel. 

Gift sedan 1913 efterlämnar Otto vVarfvinge sönerna Hen

rik och Kurt samt maka, född Benckert. 

Axel August Meister. 

:Minnesteckningen 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 re

gementsfältskär vid Göta artilleriregemente. Dennes son Chri

stian Meister blev löjtnant vid Flottan, där efter honom tre ge

nerationer av släkten skulle komma att tjäna: kommendörkap· 
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ten Adolf August, konteramiralen Johan Adolf Christian och 

kommen~örkapt.~n Allan Meister. Den nu bortgångne ledamo

ten av h.ungl. Orlogsmannasällskapet, överste Axel August 

;\Ieister var broder till elen sistnämnde. Hans far, farfar och 

farfars far hade sålunda tillhört Flottan, och även på möder

net hade han traditioner härifrån. Överste Mcisters mo-r var 

nämligen född Norclenskjöld, och han var sondotterson till 

· vice amiralen frih . Otto Henrik Nordenskjöld _ flaggkaptenen 

i slaget vid Hoglancl och en av Örlogsmannasällskapets stif

tare. 

Axel lVIeister var född i Karlskrona 1865. Efter att ha 

avlagt studentexamen vid h emstadens läroverk ingick han 1883 

såsom volontär vid Andra livgrenadj~irregementct , där han 

också 1885 erhöll sin första officersfullmakt, och många år 

hade inte gått, förrän det var tydligt, att den unge arbetssam

me officeren åt sig utstakat den karriär, som via generalstaben 

snabbt skulle föra honom fram till ansvarsfulla poster inom 

armen. Med synnerligen vackra betyg genomgick han 1888--

90 kri~shögskolan, blev sistnämnda år aspirant och 1893 löjt

nant VId generalstaben, där han befordrades till kapten 1897 

o~h till major 1904. År 1907 blev han transporterad till major 

VId Kalmar regemente, året därpå utnämndes han till överste

löjtnant vid Södra Skånska Infanteriregementet, och 1911 för

ordnades Axel Meister vid 44 års ålder till överste och chef för 

Kai:~skrona grenadjärregemente. Från denna sin befattning 

erholl han avsked 1925. 

.. Bland elen mängel kommenderingar, som följt karriären, 

I~a~·k es en sådan till \Viirtenbergska grenadjärregementet Kö

nigm Olga år 1908. A v trycket har överste Meister utgivit 

Huvuddragen av elen nya härordningen 1892 samt Neutrala 

staters plikter och rättigheter 1902. 

Meister var kommendör a v Svärdordens l. klass; år 1909 

blev han ledamot av Krigsvetenskapsakademien och 1913 kor

responderande ledamot av Örlogsmannasällskapet. 

h·· . UJ~der några_ år av sin regementschefstid i Karlskrona till

Otde overste Meister stadsfullmäktige. Efter avskedstagandet 
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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 jtnan
ten Otto Fredrik Taube. Änkling sedan 1926 sörjes han när. 

mast av två döttrar. 
Såsom en liten egendomlighet må nämnas, att, då under

tecknad 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 före
trädare i tjänsten generalmajoren Christofer Lemchen, och snm 
nu begärde några detaljupplysningar. Föga kunde jag d[l ana 
att till den dag, då överste Meisters minnesruna över general 

Lemchen inför Örlogsmannasällskapet skulle föredragas , 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 grenadjärre

cremente ef terträda en man sådan som Christofer Lemchcn. 
o 
Och alldeles särskilt krävande måste detta bli för Axel Meister, 
vilken till hela sin lä ggning var företrädarens motsats. Lem
chen var skolad och utbildad i trupptjänst - Meister vid skri v

bordet ; Lemchen var en kraftnatur, som format sig själv -
:Meister hade rigoröst noga anpassat sig efter den tidens mili
lärt legaliserade mall ; Meisters auktoritetstro var hos Lemchen 
vantro; Lemchen saknade sinne för detaljer - Meisters grund

lighet fordrade ett inträngande i allt. 
c Det var som sagt ingen lätt uppgift för denne teoretiskt 

utomordentligt skicklige officer att övertaga chefsskapet över 
ett rerremente so1n uppsatts och danats efter Lemchens från 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 crkiin

nandet. att överste Meister i sin strävan att föra sitt regemente 
framåt . utan tvekan följde de huvudlinjer, som av företrädaren 

utstakats. Han fick också tillfredsställelsen att bl. a . i Rosen
holmsfältens förvärvande och regementets utökning m ed en 
tredje bataljon se sitt arbete i fullföljandet av företrädnrcns 
planer krönas med framgång. Att till en del verket sedan 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 grenad
järregemente sattes på krigsfot, skedde detta enligt samstäm
migt 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 omfattan
de teoretiska kunskaper i avseende på organisation och de 
mobiliserade 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 er-
f?,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 
Icke rikt' t d"l' · f" o • .. 1g o JU mm orvamng - överste Meister ansåg sig 
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. 44 
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· · t e allt I·t·1·ån sin n ärmaste man n ed lill yng~ te vid sitt regen1en < .. • ' 

l . 'ker1 Axel Meister besatt ei.1 for en regeml'nts-trums agaicpoJ · .. .· . chef helt säk ert ganska enas tående kannedon: .. om. sma under -
lydande och deras förhållat:den ~ och utom tjansten. . . 

S t .. . tt överste Meister 1 m.ycket saknade den 1esmng, an a1, a · ff' · . . Mer1 han var en djupt kunmg o · Icer , en ut-som nnpone1 a1. · .. 
d tli. at al·betsmn pliktmänniska samt en chef, som slan-mnor en " · . · .. d ft att cröra det bästa för sitt regemente och. chgt strava e e er " < o • 1 . d l d d Aktat lever ocksa h ans mmne. sma un er y an e. 
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Riksförsvarets ledning. 
Anförandl' å Kungl. örlogsmannasä llskapets högtidsdag av Sä ll

skn pt'ts ordJörandP Ilecll'rslcclamotcn de C/w·!I!}JS. 

Då jag på Kungl. Örlogsmannasällskapets högtidsdag år 
1928 nedlade ordförandes kape t, berörde jag frågan om krigs 
maktens högsta ledning. Jag sök te därvid påvisa, hurusom 
den »större enhetlighet och planmiissighet i organisation och 
utförande », som, enligt uttalande i proposition n:r 359 till 1919 
års riksdag, skulle bliva en följd av lant- och sjöförsvarsdepar
tementens sammanslagning till ett försvarsdepartement, i själ
va verket avsåg att åvägabringa en enh etlig och koncentremd 
partipolitisk h ögsta ledning au riksförsuaret, inför vilket kwu 
den militiim sakkunskapen i största tiinkbara utsträcl.-ning 
sköts åt sidan. Den »enh e tliga och planmässiga ledningen ,, 
fick icke vid sin sida erforderlig fackkunskap för regerings
ärendenas beredning och föredragning, och en önskvärd när
mare förbindelse m ellan departementschefen och försvarets 
centrala m yndigh eter åvägabragtes ej. 

I åtskilliga utredningar och betänkanden hade dock fram
hållits, att endast del in tima och personliga samarbetet mellan 
departementschefen och fackkunskaprus män kunde utgöra en 
horgen för gott arbelsrcsullat. Detta kunde svårligen bliva 
fallet , så länge denna fackinsikt icke fanns representerad i 
departementschefens eget verk. Den på departementet ankom
mande behandlingen av ärendena komme att ske huvudsakli
gen ur konstitution ella , allmänt administrativa och fonnella 
synpunkter, varvid fackkunskapens krav blevo tillbakasatta. 

De av de departementalsakkunniga på dessa grunder före-
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slagna generalinspektörerna, vilka inom. var~e~·a f~rs~_arsgre. 

nen skulle verka sammanhållande och samhd1gt tillforsäkra 

chefen för försvarsdepartementet erforderlig militär sakkun. 

skap, avfärdades i propositionen med de~ motive~ng , att ma11 

»icke ulan skäl kunde befam, att den salunda foreslag nu an

ordningen med en generalinspektör såsom chef för val'([era 

kommandoexpeditionen skulle vara ägnad att framkalla den 

dualism i försvarsväsendet , mrm genom försvarsdepartem entens 

sammanslagning velat förebygga ». .. 

Särskilt från sjömilitärt håll framställdes tungt vagande 

erinringitr, grundade på den uppfattning, a~t. den geme_n_s~nune 

försvarsministern - vare sig han vore Civil eller 1mhtar -

icke skulle kunna behärska det betydande verksamhetsområde, 

som ett försvarsdepartement omfattade. Beträffande dessa 

farhåcror, framhölls i propositionen, att de >> kunde äga visst 

beräU~gancle uneler den lid , då cheferna för lantförsvor~- och 

sjöförsvarsdepartementen liksom övriga departementscheJt:.r vo~ 

re mew att betrakta såsom fackministrar än som leelam o/ er 1 

en politisk regering. 111 en sedan utv~_ckli~ge~ allt~er r~ ätt i 

den riktningen, att regeringens leelamater t vasentl1g m an ut

ses med hänsyn till det politiska läget, mäste facksyn punkten 

träda tillbaka >> . Då det i nu återgivna uttalande talas om >> pO· 

litik » och »politiskt läge », torde jag inför detta sällskap lu~a_r· 

past behöva framhålla, att därm.e? ick: mena~ utri~esp_~: ltlk: 

vilket ju eljest kunde synas naturligt, da det galler nksfOis;a 

rets ledning, utan partipolitik, vilket i våra dagars Svenge 

alltjämt lärer anses långt betydelsefullare! 
l · d ovarunde 

Den 1920 o·enomförda sammans agnmgen av a 

lant- och sjöför;varsdepartement till ett gemensamt förwa~s: 

departement medförde sålunda den mest tänkbara koncenti a 

tion och enhetlighet av ledningen och beslutanderätt i försvars· 

. r·· .. d . . r·· . ts centrala 
ministernus hand men mgen oran rmg I Oisvare _ 

ledning och förvaltning i övrigt. Bästa beviset för denna e;S 

hetliga lednings maktfullkomlighet är genomdrivandet av 19. _ 

· J '['f·· 11ndzg 
års försvarsbeslut mot samtliga marrna oc 1 mz 1 ara m. 

heters uttalanden. 
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Att försvarets ledning icke främjats genom 191 g års be

slut torde numera vara en allmänt delad uppfattning. Kungl. 

N.[aj :t har också upprepade gånger- såväl 1925 som 1926 och 

1928 - bemyndigat chefen för försvarsdepartementet att till

kalla sakkunniga för utredningar rörande förbättrad organisa

tion , me~1 dessa uppdrag avsågo endast förvaltningsorganisa

tionen vid annens truppförband och flottans stationer samt 

den centrala förvaltningen inom försvarsväsendet, varvid ut

redningen, vad marinen anginge, borde utvidgas till att om

fatta frågan om organisationen av överstyrdsen i dess helhet. 

Frågan har sedermera två gånger - 1929 och 1930 _ 

förelagts riksdagen i form av proposition, varvid Kungl. Maj :t 

bl. a. framhållit följande: »Den nuvarande organisationen av 

försvarsväsendets centrala ledning och förvaltning är i flera 

avs:end_en -~eke tillfredsställande. De förefintliga olägenheter

na aro 1 framsta rummet att tillskriva den brist på koncentra

tion och enhetlighet, som kännetecknar elen rent militära led

ningen - me~ ett mycket stort antal direkt under Konungen 

lydande myndigheter - men de göra sig märkbara även be

träffande förvaltningen ». »Så länge hären och marinen var 

f~r sig representerades av departementschefer, som vore fullt 

f~rtrogna med sina respektive försvarsgrenar, framträdde he

rorda brister icke så tydligt, eftersom de månaa trådar
11

a inom 

va~·je försva~-~~~·en sammanlöpte uti den ett ~aktiskt chefskap 

utovande mihtara departementschefens hand. I viss mån re

dan genom tillkomsten av civila chefer för lant- och sjöför

sv~rsdepartementen, men alldeles särskilt med genomförandet 

f~an och med den l juli l 920 av den nya departementalindel-

ninaen ha r·· ·h o 11 l . . 
• 5 va 01 a anc ena gestaltat sig annorlunda. Visser-

l~gen , har sistnämnda förändring medfört större enhetlighet i 

sa matto, att de olika försvarsgrenarna erhållit en crem~nsam 

representant i regeringen, men samtidigt har bristei: på kon-· 

centratio . h 
. . n mom var oc en av försvarets båda huvudgrenar 

gJort sig mera märkbar. Vid sammanförandel av försvarsgre-

narna u d tt 
fö . . n er e gemensamt departement har vidare den frågan 

thhv1t olo"st hur· d .. k'll f'· 
1.. , u e sars I c a ors varsarenarna höra på 

anlpli ot ·"tt . . . 5 

5 sa sammanknytas I de avseenden, där ett samarbete 
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dem emellan vore påkallat vid ärendenas förberedande be. 

handling, ävensom. vid deras avgörande i de fall, då de icke 

äro beroende av Kungl. ~1aj :ts prövning. Härtill komnwr. att 

under krig , då hela försvarsväsendet och därmed också organi

sationen av dess ledning och förvaltning sällas på avgörande 

prov, framträder på ett helt annat sätt än under fred behovet 

av en samlad ledning med även andra uppgifter än dem. som 

kunna ankomma på departementschefen >> . 

,, Enligt regeringsformen äger Konungen högsta befälet 

över krigsmakten till lands och sjöss. Utgår man , såsom be

redningen synes hava gjort, från att av nyss nämnda skäl i 

krig borde finnas en under Konungen i dennes berörda egen

skap ställd befälhavare för hela krigsmakten med vidsträckt 

befogenhet även med avseende å förvaltningen , kunde, med 

hänsyn till att fredsorganisationen i möjligaste mån bör an

sluta sig till krigsorganisationen, ifrågasättas, om icke en dy

lik befälhavare borde finnas redan i fred. Emellertid iir ju 

behovet under krig av en under Konungen stående högste be

fälhavare för hela krigsmakten beroende av, huruvida Konung

en finner för gott a tt själv övertaga den direkta krigslednin gen 

eller icke. Därjämte kan det, såsom ock beredningen fra m

hållit, befaras, att en organisation av försvarsledningen i 

fredstid med en särskild högste befälhavare för hela krigs

makten under Konungens överbefäl skulle m.edföra stora svå

righeter och olägenheter av skilda slag. Den enhetlighel mel

lan försvarsgrenarna, som - utöver vad som vunnits genom 

de förutvarande båda försvarsdepartementens sammanslngning 

till ett departement -- är erforderlig, synes därför böra för

verkligas på andra vägar - -» . 

Kungl. Maj :t delade den av beredningen ullalade uppfatt

ningen, att frågan om tillskapandet redan i fredstid av en un· 

der Konungen ställd högste befälhavare, med befäl över hela 

krigsmakten, bör lämnas å sido, och anknöt därtill följande 

uttalande: »Då emellertid varje ändamålsenlig organisation ~" 
• o b o tt . t en for 

försvarets centrala lednmg maste ygga pa a 1 spe s - .. 

var ach en av försvarsarenarna i rent militärt hänseende sat-
"' · f o f ll f" ·t l f måste 

tes en med försvarsgrenen 1 raga u t or rogen c w , 
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)11an på andra vägar än genom förenandel av de olika försvars

grenarna under gemensam befälhavare söka åstadkomma sam

.arbete och sammanhållning , . 

Den gemensamma försvarsministern fyller· o 1 d sa un a - en-

ligt regeringens uttalande - icke dessa k ra v. 

En för ledningen i första hand ansvarig chef för varje 

försvarsgren borde -- enligt 1930 års proposition _ under Ko

nungen utöva dels högsta befälet i fredstid över försvarserre

narnas militära personal och förband, dels den direkta fed

ningen av det militära krigsförberedelsearbetet, särskilt det 

-operativa, j~~nte ?vervakandet av utbildning och övningar samt 

-dessas planlaggnmg, dels ock ledningen av materiella förbere-

delsearbetet. Slutligen borde han normelt böra avses att un

der krig bekläda befattningen såsom general- respektive marin

stabschef i högkvarteret. Hans inflytande på förvaltningen 

skulle avse dess verksamhets avpassande till det rent militära 

krigsförberedelsearbetet. 

Vid utövningen av sitt ämbete skulle chefen för marinen 

- r espeklive armen ----:- biträdas av marinstaben _ respektive 

general~t~?en. Han ägde jämväl - då så erfordras _ på

.kaHa b1trade av vederbörande förvaltning. 

. Av. ovan återgivna uttalande till tvenne på varandra föl

~nde nks~_agar torde oförty~bart få dragas den slutsats, att 

u~gl. Maj.to 1929- 1930 erkanner, att den organisation, som, 

enhgt l 919 ars proposition och beslut, skulle giva försvaret 

»enhe.tfighet i beslut och utförande », på intet sätt motsvarar 

~ad som st_ällts i utsikt. I stället framhålles nu, att , brist pd 
koncentratzon och enhetligilet kännetecknar den rent militära 

led,ningen ,,, Men chefen för försvarsdepartementet skulle ju 

;~~:tli~t. avgöra al~a. ~å departementet ankommande frågor, 

. al czmla som mzlztara! Den brist, som nu i tvenne rege-

rmgs 't ' k . proposz zoner "onstaterats, härrör sålunda ingalunda au 
brzst o z.. l· h . . 
k pa enHet zg et och koncentratzon utan au brist på sak-

b I:J.'f!s)wp inom försvarsdepartementet och dess alltför stora ar-

etsbörda, d. v. s. för långt driven koncentration. Genom för

.'lvarsdepartementens sammanslagning ville man ju , förekom-
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ma dualism i försvarsväse ndets ledning>>! Nu åter framhålles 

»behovet av en samlad ledning med även andm uppgifter än 

dem som ankomma på departementschefen». Men en sådan 

ledning vid sidan av departementschefen inför ju åter den så 

fruktade >> dualism >> , som förut andragits som skäl mot sakkun

skapens införande inom departementet! 
Det synes vara på tiden att söka skingra den synvilla, 

som förespeglas av det bestickande, ständigt upprepade talet 

om >> enhetlighet». Ett sammanförande av likartade element, 

som genom sin natur äro ägnade att så att säga >> kugga in» i 

varandra, att samarbeta i ett gemensamt system under ena

handa förutsättningar, innebär en nyttig kraftkoncenlration, 

med möjlighet att utvinna större effekt än om varje element 

får verka självständigt. I annat fall innebär sammanfogandet 

en avgjord effektförlust, i det att ett element hindrar eller för

minskar ett annat elements utnyttjande. 
Marinen och armen uppvisa ytterst få likheter beträffan

de de organiserade styrkornas beskaffenhet, verksamhetsfält, 

rörelseförmåga och beroende ~:v naturhinder av olika slag, o~e

rationernas mål och utförande m. m. Framförallt äro allk

heterna i stridskrafternas 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 olycksbrmgande Jmss: 

tag, att, vid ordnandet av den operativa krigsledningen utga 

från en närmare förbindelse mellan de båda vapnen. . 

Det förtjänar i detta sammanhang att onmämnas, al t _1 

februari 1932 bildades i Frankrike ett gemensamt försvarsmJ

nisterium, men man fann situationen fullständigt ohållb~r. 
• • • o o ' ·g·ick man till 

Redan efter 4 månader - 1 JUni samma ar - aLei • 
• 1 E t ·· dann wa"en • 

den föregående tredelnmgen. >> r s w agen - • t> 

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! rö
Då emellertid Kungl. Maj :ts senaste framställningar 
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rande försvaerts ledning icke länt till annat r esultat än till

sättandet av en ny försvarskommission , lärer väl denna icke 

kunna underlåta att taga ståndpunkt i denna högst betydelse

fulla fråga. Under tiden hava emellertid vissa inlägrs i pressen r t> , 

synbar 1g~n emanerande från lantmilitärt håll, yrkat på ännu 

en enhetlig, näst högsta och till hälften osakkunnio· militär 
. l . t> 

Iednmg, en ednmg, som, under nuvarande civila försvarsmi-

nistern, icke förmår med sakkunskap scmuncmknyta mer än 

översteyrelseorgcmen inom den försvursgren , hem själv tillhör. 

Den ena försvarsgrenen skulle härigenom - medvetet eller 

omedvetet - givas företräde, då det gällde att avgöra, var 

tyngdpunkten 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 sammanhanget mellan politiken och försvars

väsen dets mål och medel jämte dessas utnyttjande. 

Ett lands försvarsväsende, riksförsvaret, dess organisation 

i fred och utnyttjande i krig har aldrig varit och är numera 

mindre än någonsin tillförne en krigsmaktens egen angelägen

het. Dess organisation måste redan i fredstid anpassas efter 

de förutsättningar och mål, som rikspolitiken uppställer och 

de för dessas ernående erforderliga insatserna. Det är nöd

vändigt att 'härvid framhålla det synnerligen inlima samband 

oc? den ständiga växelverkan, som förefinnes mellan politiska 

mal och militära uppgifter. Ingen fredsstrategi -- utöver den 

rent spekulativa - är tänkbar, såvida icke de sannolika mot

ståndarna 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 nog

grann kännedom om motståndaren, hans politiska förbindelser 
Och m olh h"'lk"ll a , ans JU p a or av alla slag, hans moraliska tillstånd 
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och sva•ra punkler med ett ord allt, som m åste tagas i ÖY<'rYä

gande 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 beroende 
av de principer , som varit ledande för dessa forberedclser. 
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 tillbyggnader, 
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 grun
den på huru regeringen skött sin sak . De_lta förh_~lla1:de un
derstryker det intima san'lband , smn föref_mnes, sar~~1lt mel
lan de första strategiska dragen och regermgens pohhk. 

Bristande förutseende åsamkar alltid tidsförlust och tids
förlust 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~rsl~ 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 många 
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 fiirbc-
redelsearbetel i fredstid av den största betydelse. Ty atl fi~ rst 
vid en plötsligt inträdande krigsfara söka avhjälpa fördmt· 
liga brister i krigsförberedelserna 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· 

••ttholl d poliliskH litikens redskap, som fortsätter att uppra a a e 
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förbindelserna, ehuru med andra med el, varvid pennan utby
tes mot svärdet. Det innebär en våldsakt, avsedd att påtvinga 
motståndaren den egna viljan, om så erfordras, med hjälp av 
alla tillgängliga andliga och matericfia km{ter. 

Clausewitz uttalande har i högsta måtto bekräftats av 
världskrigets erfarenheter. 

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 natio
nen omfattande uppgift, som kräver upprätthållandet av dess 
full a själsstyrka under anspännandel av den yttersta kraftut
veckling på alla områden och över hela linjen. Alla maktme
del och möjligheter beträffande politik-, försvars- och finans
väsende, industri, handel och sjöfart näringsliv och folkhus 
hållning, rättsväsende och inre ordning, kommunikationer, 
press och underrättelseväsende, upplysningsverksamhet 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 ömtåli
gare samt lättare utsatt för störande rubbningar. Varandra 
närliggande verksamhetsområden måste därför sammanföras 
Under sakkunnig, ständigt verksam ledning, som är beredd att 
följ a och möta alla skiftningar och som till sitt direkta för
fogande 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 

>> inre 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 genom
förande 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 sammanlöpan
de _ under Konungen - i statsministerns hand. Detta in
nebär att i konselj skall bestämmas på vilket eller vilka stats. 
depar~ement, de olika uppgifterna falla. ?en militära _kri?s
ledningen, 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 omfat
tar, 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 lig

gör 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 i-

litär och en civil del. 
Den militäradministwtiva delen utövas av samma myn-

digheter som i fredstid d. v. s. regeringen och _särskil: dess 
försvarsdepartement i samråd med den operativa kngsled
nincren och med biträde av försvarsverkets överstyrelser och 
hög~e myndigheter. Dess uppgifter bliva i stort sett av sam
ma art som hittills varit fallet, ehuru ett intimare och mera 
omfattande samarbete blir nödvändigt såväl beträffande un-
derlydande 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 athl1l
nistrativa - tillgodose alla de krav och ställa till förfogande 
alla de medel, som den utomordentliga påfrestningen fordrar. 

Den militär-strategiska eller operativa krigsledningen om· 
fattar de organiserade styrkornas föreldning på olika vapen
slaa och deras användning i stort vid olika krigsfall. 

t> • f led· 
Innan man kan bedöma, huru kngsmaktens opera IVa . 

o f" kl .. d om skall ning bör organiseras , maste man orst argora, va s 
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ledas . Detta åter blir beroende av de mål, som politiken vid 
,Olika krigsfall uppställer. Dessa mål böra vinnas med största 
snabbhet 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, 
ehuru icke alltid, motsvarande offensiva eller defensiva -
allt eftersom motståndaren skall tvingas till eftergifter eller 
det gäller att förhindra ett intrång till vår skada. I sistnämn
da läge kräver ofta ett negativt mål en offensiv politik. Det 
egna landets utrikespolitiska orientering och militär-strategi
ska belägenhet hava hittills haft avgörande inflytande på poli
tikens 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 
helt ovidkommande intressen bliva av avgörande betydelse. 
Vi äga framdeles icke alltid att bestämma, huruvida politikens 
och krigets allmänna karaktär blir offensiv eller defensiv. Vil
ket som än blir fallet, mäste alltid den offensiva andan upp
rätthållas 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 negativ politik medgiver i detta fall en offensiv krigföring. 
)) När fienderna vilja krig, låt dem själva bestå krigsskådeplat
sen )) 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 an väl ja ett nära nog obegränsat antal 

anfallspunkter, och transporterna över havet kräva intet 

skydd . Hans flygbaser flyttas intill våra kuster och h ärens 

gruppering för motangrepp kan lätt följas och landstignings

punkten väljas därefter. I etl sådant läge, då vi sakna till

fälle att göra oss gällande på havet , är motst åndaren - fran

sett fl ygvapnets begränsade möjligheter varom m era nedan -

oåtkomlig för angrepp utem/ör våra griinsvotten . Mot handels

förstöring, sjöförbindelsernas avbrytande, kusthärjningar och 

trupptransporter till svenska öar och fas tland stå vi i ett sa

dant läge maktlösa. Initiativetligger h elt i motståndarens hand 

och defensiven - i de }'all elen fdr tillfäll e o lt ingripa - kan 

icke slutgiltigt grupperas och än mindre operativt , göra sig 

gällande, förrän motståndaren redan )'örlogl krigsskåd eplatsen 

inom uclra egna gränser. I detta läge äro såväl positiv politik 

som offensiv krigföring uteslutna. Motslclnclaren kon n å si tt 

mäl, uton att krigsmaklen en s J; ommer 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 nde. 

Men gränsfallen bekräfta dock - vad vårt land b eträffar -

sanningen i p ås tåendet, att "ett land mclste hava en fl otta, snm 

motsvorm dess politik ,, . U ton flotta ingen politik och i nyen 

offensiv krig/öring. Alla våra stora ledare hava varit med

vetna härom. Och i dessa sista dagar , då vi ärat minn et av 

vår störste konung , är det i sanning en vederkvicl<else alt er

inra sig några uttalanden, fällda av h onom , hans store kansler, 

medlemmar av rikets råd m. fl. 
Efter den förödmjukande freden i Knäred och med 

danska krigets bittra erfarenh eter i friskt minne, b eklagade 

rådet år 1615, att >> Skeppsflottan , på vilken all riksens väl)'iird 

synes hänga, är i förl edna krigstider mycket cwsigkommen 

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 örlogsskepp kan Östersjön, nogsamt utan invidio , försvaros , 

tyska lwmnarne stoppas och ingen tysk h el /lotta i 40 år upp

k omma. - Stupa vi än alla i Tyskland , äro likväl svenshmw 

i Sv erige oskudde, då de ju hava sina 30 örlogsskepp - - ." 

Två veckor därefter - elen l O november l 629 överlägger 

rådet rörande Sveriges deltagan de i tyska kriget. Konungen 

gör därvid följande utatlande: , __ -- Östersjön (måste) för 

all ting göras säker - - _, . >> Huvets trygguncle mclste jag 

(ensam) övertaga (om donskarna droga sig u r spelet) - - _ ,. 

Den 4 maj 1630 uttalar sig Konungen i rådet i samma frå

ga: " -- Fundam entet till kriget är vdr sökerhet (på Oster

sjön ). - - 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 Öster

sjön, och att man sjöfolket och clet som till sjöss brukas fram

för alla andra väl , rikligt och rikligen underhåller, sel att de 

både kunna sköta sin tjänst med lust och behålla hälsan, även 

om m an därför skulle nödgas hålla ett eller två regementen 

mindre till lands , . 

I sin första officiella skrivelse till rådet efter konungens 

död yttrade Axel Oxenstierna, den 14 november 1632, att , flot

tan, som är Sveriges styrka, bör med all makt förf iirdigas och 

göws till reds sel mycket n ågonsin ske kan , . Oxenstierna, 

som då b efann sig i Tyskland och säkerligen påverkades av 

lantkrigets drama tisk a h~indelser , var en alltför betydande stats

man för att icke inse, a tt kriget i Tyskland ytterst vilade på 

herraväldet i Östersjön . I svarsskrivelsen till Axel Oxenstier

na den 7 januari 1633 återfinnes följande utta lande av rådet: 

»Uti fl ottan uestår näst Gud fäderneslandets 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 sva

fcld e, när H . Maj:t blev tillfrågad, vad som vore ott göra, näm-
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ligen: 1 :o att de skull e b ju da till att hålla, så länge som möj
ligt vore, plutsenw i Preussen och rict intill tlet yttersta; 2:0 

därest det icke kan sl.:e , utan de måste allt förlåta , så sade sa
lig Kungl. 1\llaj:t, att de (skulle) hålla flottan färdig och lii!Jga 
sig själv inne för svenska klipporna och leva i landet sig emel
lan ense, sel skulle ingen lätteligen dem 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 be
värade roddbåtar. Torstenssons alla försök att nå den blott l 
km. avlägsna stranden misslyckades. Det blev i stället da nskar
na, som från sjön överraskande anföllo de svenska posteringar
na, än här än där. Den 10 januari Hi4 11 skrev Torstensson fran 
en färja , som trafikerade Middelfartsund: >> Hade vi haft 4 prå
mar, när vi kommo hit, skulle vi nu varit på Fyn >> . Del Yar 
blott 1,000 m. vatten, som låg mellan honom och målet ! Yatt
net mellan Sveriges fastland och Gotland är vidare! 

Då Gustaf den III :e nära 150 år senare stod i begrepp att 
·börja kriget mot Ryssland, avgav, den 3 mars 1788, dåvaran
de överamiralen i Karlskrona Greve 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 t 
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: 

d .. emot var Konungen medveten om, att två ,,_-- 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 sa-l edes for/undra passagen och den allierade arme'n .. o .. " . · s ouergang 
-a~. Baltet. . Dessa tva engelska kngsfartyg h örde t ill den vid 
Gateborg znfmsna engelska eskadern, och blevo, på landslzöu
,c[ingens och överkommendantens, Br;,ron von Carpelans en 
trägna framställningar om bistånd, befri ade LZr isbandet och 
augin ga genast till Slom Bält , varest de i sanning gjorde Sve
rige en oberäknPlig nytta, genom att förhindra den fra nsk
spanska armens möjliga övergång au Stow Bält och därmed 
r~mligtvis alld~les tillintetgöra det tilltänkta angreppet pä Sue
n ge >> . Och vidare: »-- - - men det offensiva krig, som 
Danmark haft i sinnet att föra m ed hjälp av den alliemde 
~ransk-spm~.sl,:c~ . ar~nen , måste på grund au de engelska krigs
fartygens forefmilzghet i Stow Bä/t, där de förhindrade dessa 
truppers övergång till Själland LZppgivas, enär den danska ar
m en utan sådan hjälp varken var förberedd, organ iserad eller 
stark nog för att företaga en landstigning i Skåne>>. 

I samm~nhang med uttalanden här ovan rörande trupp
transporter hll och mellan de danska öarna omnämndes Got
l~nd . Des~ försvarsfråga har under de senare åren upprepade 
ganger vant föremål för pressdiskussion, a v vilken i allmänhet 
framgått att man funnit det anmärlminO'svär t a tt 1925 års 
försvarsorganisation nedlade öns befästni~gar o,ch decimerade 
d.: ss inneboende rörliga försvarskrafter. Sa~ntidigt r educerades 
forsvarskraften hos våra örlogsbaser i Östersjön, under det 
a.~t övre Norrland och vårt nordliga gränsförsvar m era voro 
foremål för sta tsmakternas särskilda omtanke. Sam tidigt har 
man med r ätta framhållit , hurusom det crenom världskricret 
f?ränd.ra~e militärpol~tiska läget gjort , ö~ tersjöområdet (t~ll 
vart viktigaste försvarsområde. Till följd härav skulle Got-
lands förS\'al·sfi·ao r~a c t 'l · c · 0 nu vara var v1 d1gaste försvarsproblem. 

Gollands stora b etydelse kan för visso ick e förnekas, m en 
dess försvmsfrågo är en d etalj i ett större sammanhang och 
kan i 1 l " , · . - .. k . c ce osas sepwut. Aven med det starkaste lokalförsvar 

an I längd en vårt herravälde över ön ej uppri:itthållas i stri-
den t .. l" . mo over agsn a lants tndskrafter. sävida vi icke förmå till-

Tidskri f t i Sjöväsenrlet. 
45 
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kämpa oss h ermväldet i Gotland omgiuan~e farvatten: »Den, 

·· h e·t äcrer landet» är ett påstaende, som rcke all. 
so1n ager av , o . , 

tid äger fullt berättigande, ty , då det gälle~ f~stlands::m~raclcn , 

l "ld t pa" }1avet icke under alla forhallanden komma 
kan 1erra va e . .. 

till sin rätt. Men beträ}' fa nde kampen om havomflutna om lir 

l tt (v on Wislicenus') uttalande aldrig vederlagt. Go lland 
c e a . . o f 
· o . o 0111 en synnerli a en betydelsefull länk 1 var yttre r ont 
rngar sas . o · .. 

1
. 

O ... f t n c·n s J'o"f'r-oi1t som sträcker srg over In-
- stersJO r on e -· . • 

· .. l d h Stockholms skäruård - Gotland - Karls-
Jen A an s a v - o . . 

k .. o ·d o .. 1-esund med primära baser 1 Stockholms 
krona s argar - • .. . . , 

skärgård och Karlskrona samt sekundära stodpunkter 1 Sma-

l l. k" o d Fao r·o"s 11nd och Malmö Betydelsen av denn a 
anc s s argar , . · · .. . 

frontlinje har alltid varit framträdande, men efter varld~~n

cret har dess värde otvivelaktigt i hög grad ökats. Dess o)fcn

t> • f.. paout'lctr ]1elt flotio n och luftstridskrafterna , under 
swa orsvar . 

det att det defensiva försvaret av dess baser huvu~~akhg:~ 

tillkommer kustartilleriet och armen . Försvaret av o~~ersJO-

k a' lunda att i sig innefatta Gotlands forsva r. 
fronten ommer s .. . .. . 

Nåcrot avskiljande av Gotland i försvarshänseende ar Icke lllOJ· 

ligt Men samtliga baser och viktigare st~dpunkter:. bl~nd de 

senare särskilt Fårösund, måste stärkas, sa att de for;n~ fyl-~a 

sina uppgifter beträffande sjökrigso1~erat_ion~rna. Sa, _ar .:.o.~ 

närvarande icke förhållandet. En forsk.]utnmg .. av var a:ot 

Sval-sanstalters tyngdpunkt m ot Östersjöfronten ar ounclgang
o ·1 t' · t tjltre 

l . "el .. d1'g Operationerna på demw var ut c zgas e . 
Igen no van . . . 

front bliva sjökrigsoperationer, vilka uP.penbarligen. i c:('~ . k z~~~~ 

IW leelos au någon wuwll än en med SJOvapncts l.:w al,tm ! 

trogen fackman. . . .;· ... 
1
s 

Oavsett över vilka vatten sjökrigsopcratwncrna utsl! ,,ck. · 

· · ·· 11·tlct 
bl' nedkämpanclet av fiendens flotta allhel det prnnara I .. ' . · 

lr . . d l k h•HV!d 
Någon allt omfattande eller i detalJ uppgJor P an an ' .. _ 

. l . fölJ'as utan få operationerna i allmänhet karak ta 
1 rege eJ , .. . 

1 
.. drade 

ren av framstötar med ytterst snabba vaxbugar oc 1 a_~ d 

dispositioner, beroende på krigsläget. Även en fram-~tot 111e _ 

från början ringa krafter utvecklar sig lätt till en ston·e ope 

. 'o .. h o 11 Flottans 
ration krävande kraftkoncentrab~n a omseo ~ : .. ·., och 

operationer fordra därför en lednmg, son.t haller stand!,., 
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intim kon takt med händelserna till S.Joss, fattar dessas inne

börd och avsikter och städse är beredd att möta med snabba, 

välgrundade beslut. Någon motsvarighet härtill torde knap 

past vara att finna vid krige t till lands, där ledningen av de 

oper ativa styrkorna kan för långa perioder m era självständigt 

anför tros dc högre förbandscheferna. >: Lontkrigets teori är vi

da enklare än sjökrigets » (General Lefren) . 

Att ledningen av operationer, som utföras av enbart ma

rina s tyrkor, bör odelad ligga i sakkunnig fackmans hund torde 

vara uppenbart, och samma är givetvis förhållandet beträffan

de fr istående företag till lands. Vid vissa kombinerade ope

ration er, utförda i direkt samverkan mellan flera va
1
)enslacr 

O • 

gäller det a tt avgöra, vilket vapenslag, som har den viktigaste 

uppgiften , på vilket de t största ansvaret vilar för det helas 

fram gång. Detta kan skifta från ett moment av operationen 

till ett annat. Utföres en trupptransport över ett hav, där egna 

sjöstridskrafter icke tillfredsställande behärska konununika. 

tionsvägarna, vilar hela företaget på transportflottans skyddan

de, vilket är en rent maritim uppgift. Intill dess debarkering 

skett bör därför ledningen ligga i el en sjömilitära befälhava

rens h and. Aro däremot sjövägarna säkrade för fi entliga an

grepp, blir själva överfartens skyeldande av mindre b etydelse. 

De å tföljande örlo-gsfartygens huvuduppgift kanske då inträ

der först i samband med debarkeringen vid strändernas r en 

sande f rån fientliga styrkor, beskjutning av befästningar m . 

111. I detta fall torde elen la ntmilitära befälhavaren kunna leda 

~öretaget i dess helhet, antingen redan från början eller först 
1 

samband med själva landstigningen. 

Gäller ett dylikt föreLag en undsättning eller å tererövring 

av Gotland, och herraväldet över kommunikationsvägarna äro 
0
llltvistade, blir såväl själva transporten som möjligheterna att 

kvarhålla ön ifråga i vår besittning . - · såsom förut framhål

~its - helt ber?ende au sjöförbindelsenw, d. u. s. au sjövapnet . 

. detta fall , darest en gemensam överledning anses erforder-

hg, kan den utövas endast av sjökrigsledningen . 

F all kunna även Länkas, då armens operationer kunna 
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u_nderstödjas av en _utanför kusten opererande sjöstyrka. :.rö j

hgheten av ett dylikt samarbete och dess art blir emellertid 

så helt beroende av sjökrigsläget i stort och de lokala förhål

landena, att några betraktelser häröver knappast kunna an

ställas. 
Vid tryggandel av tillfälliga ankarplatser och baser för 

örlogs-, luft- och handelsfartyg blir ett unelerstödjande a v lant

trupper mången gång erforderligt. Den primära uppgiften är 

emellertid av maritim art, och operationen faller oftast under 

sjökrigsledningen. 

Jag har här ovan icke vidrört flygvapnets användning och 

ledningen av dess operationer, vilka i de flesta fall intimt ::m

sluta sig till krigföringen till sjöss eller till lands. 

De fristående företag, vilka kunna tillkomma flygvapnet, 

inskränka sig till bombanfall mot inom fiendens område va. 

rande anläggningar och kommunikationslinjer av vikt samt 

nedkastandel av propagandaskrifter för undergrävande ay fol

kets moral. Dylika företag erhålla karaktären av sins emellan 

fristående framstötar, vilkas start bestämmes ur rent flyglek

ska synpunkter av den direkte förbandschefen. Sedan de 

igångsatts, varken kan eller bör hemmavarande chef för flyg· 

vapnet utöva något inflytande på operationens förlopp. Huru

vida en dylik operation bör komma till utförande blir h elt be

roende av styrkeförhållandena i luften och operationens vikt 

i förhållande till sannolika förluster. Beslutet rörande luft

flottans insättande i ett dylikt fall bör därför fattas av hiigsta 

krigsledningen. Ty hänsyn måste tagas till politiska och folks

rättsliga synpunkter, varjämte hushållandet med flygmaterie

len och dess personal i hög grad inverkar på övriga vapen

grenars möjligheter att göra sig gällande vid krigföringen i 

stort. En, kanske oväsentlig, mindre framgång får ej äyen

tyra det lyckliga genomförandet av större företag. 

I det nutida kriget utgöra varken gränsbarriärer eller 

stridsfronternas sträckningar någon rågång mellan för ]nigets 

- 643-

härjningar utsatta och fridly ·t o 
- s a omraden A f u f " 

kunna drabba hela landet p·· ·d · n a ran luften 

sera flygstridskrafterna pao. ~d1 denskull måste försvaret ba
spn a per 

givande snabb koncentration och , -- manenta baser, med-

lufts trid till lands avsedda t ·I- . vah.en verksamhet. De för 

.. s YI '-oina komn c1·· f"" 

en avsevard del av sin k la ar or att utöva 
ver samhet obe . d 

krafterna, men deras ope. t" Ioen e av landstrids-
. Ia JOner falla d k 

ningen. 
< oc under armeled-

Till_sjöss hava flygstridskrafterna si . o .. 

tygen, VIlka ingå i SJ.Östyrk . . na baser a orlogsfar-

h
.. orna. Deras verksa h t 

anger helt med de m .· . m e samman-

.. .. anna operahane D . 

den nodvaneliga fjärrspa . . rna. em tillkommer 

·d mngen - en blind fl tt 

stn a mot en seende _ 1 d o a kan icke 
oc l e kunna " .··k 

tygens luftvärnsartilleri. " pal a na skydd av far-

En flygare måste första, ' 'ad ha . 
·· 

n ser 1 · f 
satta ett koncentrat h... .. . , lapport orm upp-

aiav och overbrmga d tt 

som både avsändai·e ocl t e . a på ett språk 
1 mo ta.-rare b h"" k ' 

läge måste hans intuitio l ~ . e ars a. I varje taktiskt 

t k 
n oc l ms1kter säc:ra h 

s yr an kommer att handl h - o onom, huru sjö-
a oc vad ha ···1 · 

att iakttaga. Detta a··~· z"c'" , ... ,. n SJa v l olika fall har 
-ldc mo1 zgt o ·l . 

hemma i den fo··rpz . ' savzc, a han z eke är helt 

,, JClrsgren med "lk 

minst ur denna synpunH :. d m __ c~ han samarbetar. Icke 

enhetlig ledniilo· av ... l" . ar et nodvandigt att säkerställa eil 

t> SJOiri"et o ··1 
som utr··. d o - sava beträffande utb"ld . 

01an e _ evad des . 1 nmg 

under vattnet eller . l f s oper~twner försiggå på vattnet 

b"" .. 
1 u ten ovanfor op . c o ' 

or harvid ej hell e r ·b o 
- Cia wnsomJ•adet. Det 

med sannolik anf'alrls ~I ~~es , ~tt självständiga bombföretacr 

" vaa over Oste ··· · 
0 

att riktas mot k t o .. rsJon, l allmänhet komm:~ 

. us en. Flygvagen ka r k 

Uingarna avsevärt hö. d"" n or ortas och verk-

f t < Jas, arest baserna d r· . 

ar ygs hj"älp kunrla r·· ·l"" . o 
me lentliga örlocrs-

OI aoaas mpå o . J O 

armen maktlös men o .. o o". var a mster. H är emot stål' 

get. Dylika fÖretag s~ a:. _eJ f~llet beträffande flottan och fly

vapnen. " erOia salunda närmast sjö- och flyg-

Det ligger redan i luft 
kaste luftflotta . k k vap~lets natur, att även den star-

k lc e an varaktJ t b h .. 
an icke ens hi d d g e arska atmosfären. Den 

n ra en svagaste motståndare att företaga re-
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kognoscering och bombkastning och försvinna lika hastigt. solll 
den kom. Luften har inga positioner eller kommunikationt-r. 
nas knutpunkter. Rörelsefriheten i tre dimensioner i förening 
med stor hastighet och det skydd mol upptäckt, som mörker 
och andra atmosfäriska förhållanden kunna lämna, gör , att 
något herravälde i luften icke kan inträda, så länge som mot
ståndaren med minsta styrka äger tillträde till luftvägarn a. 

A v närliggande anledningar kan man ej heller tala om el t 
herravälde under havsytan. Ty 5 undervallensbåtar kunna ay 
50 fientliga undervattensbålar icke förhindras att fritt röra 
sig i undervattensläge. 

Även herraväldet på havet måste numera anses inskränkt 
till att innebära kontrollen av för krigföringen betydelsefulla 
kommunikationslinjer och operationsområden [iå havsytan -
permanent eller tetnporärt. Men då en viss operation till sjöss 
beslutats, böra stridskrafterna erhålla en sådan sammansiilt 
ning, nit de till rum och tid erhålla det herravälde på luwet 
och i luften, som målets snabba vinnande kräver. Här kan 
man sålunda med visst fog tala om. ett temporärt och lokalt 
herravälde i luften. Luftkriget över havet blir följaktli gen i 
hög grad beroende av herr a väldet på havet. 

Den i den enhetliga ledningens missbrukade tecken unrler 
åren 1924- 25 av regeringen föreslagna och av riksdagen gil
lade sammanslagningen av annens och marinens flygväsenden 
tillkom heter det i motiveringen, i syfte att skapa ett själv
ständicr~ flycrvapen, som på ett >> ändamålsenligt sätt förm år b t> • .• fylla icke blott sin uppgift att smnverka med lant- och \JO-
stridskrafterna, utan jämväl utföra självständiga företag . utan 
omedelbart samband med härens eller flottans operationer»· 

Men flygvapnet är lika litet som undervattensbåtvapnet 
ett självständigt vapen. Den uppfattning är icke riktig. som 
förmenar att, em.edan armen opererar på land och örlogsflo t
tan på sjön, de stridskrafter, som operera i luften, skulle kunna 
göra detta oberoende av de andra vapnen. En luftstyrka av 
system.et tyngre än luften består av ett fåtal män, bun~a o.\" 
maskiner, som efter ett fåtal timmar måste gå ned anl tngen 
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p å land eller på vattenytan och därvid äro beroende av trup
p er i land eller fartyg till sjöss. De kunna icke operera från 
andra områden än sådana, som äro kontrollerade av andra 
vapen. Det marina flygvapnet i:ir till sin natur lika åtskilt från 
(let lantmilitära , som sjöartilleriet från lantartilleriet, men ingen 
bar ännu, mig veterligt, kommit på den iden, att i enhetlig
hetens namn föreslå en sammanslagning av arm.ens och mari ·· 
nens artilleri jämte dess personal. 

Av det nu anförda torde framgå, att det självständiga flyg
vapnets självständiga operationer äro synnerligen begränsade 
och i sill utförand e icke kunna ledas av central myndighet. 
Ingen har heller kunnat klarlägga den Iristelende operativa 
verksamhet, som skulle motivera en särskild flygkrigsledning. 
Någon sådan är icke erforderlig , men inom krigsledningen bör 
givetvis flygvapnets chef representera dess sakkunskap, hu
vudsakligen på det administrativa området i egenskap av chef 
för flygstyrelsen. 

Jag nämnde här ovan, att kriget i stort icke kan förhere. 
··das, överblickas och ännu mindre ledas från ett av dess front
u.vsnitt eller av en högste befälhavare. 

Världskriget lämnar i berörda hänseende rika erfarenhe
ter . I Tyskland tog armeledningen så småningom alla statens 
resurser i bruk för sina ej tillräckligt vidsynta avsikter. Detta 
»system Ludendorff» har emellertid generalen själv i sina 
'' Kriegserinnerungen >> beklagat, men framhållit, 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 rikskanslern ej h eller förmådde göra si~ gäl
lande, måste armeledningen ingripa. Härigenom uppstodo 
skadliga misshälligheter, vilka nedsatte statsmaskineriets ef
fekt. Hela krigsledningen byggde på kejsaren som högste 
krigsherre. I hans hand låg all beslutanderätt och under ho
nom stodo de olika myndigheterna varandra sidoordnade. 
Dessa omfattade bl. a . huvuddelen av ministeren, 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 ri
kets 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 regeringsmedlemmarna - lato s1g otlllhor
ligt påverkas av allt, som inträffade på ~en __ egna. fronlcn och 
fönnådde därigenom icke överblicka kngslaget 1 stort. Ar
meledningcn fick dänned ett avgörande och antför viltom-

fattande inflytande. 
Flottan, som saknade en under kejsaren ställd högste chef, 

blev härigenom lamslagen. )) Vårt sjökrigs traged~. är ntl~!Jck t 
i det jaktrzm, att flottan först i september 1918 erholl en lwysla 
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 m-

tryck. o b.. . ·· d 0 J I Frankrike var krigets ledning fran Ol"Jan svavan e c 1 

skiftade karaktär dels med de yttre fronternas vidgade om- · 
fattning, dels beroende på huruvida krigsministerposten inne
hades av militär eller civil person. I princip gällde, att pre
sidenten och regeringen skulle leda kriget i stort, m~n rege
rinosmakten var från början icke vuxen denna uppgift. 

t> Efter kriget ledes det franska försvarsväsendet nomine::.t 
av presidenten, men i verkligheten av respektive __ krigs- , ~~o
och luftministrar. Gemensamt för hela försvarsvasendet fin
nes dock redan i fredstid ett nationalförsvarsråd, som belwnd
lar krigsförberedelser 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 marinstridskrafter och fälthär ull· 
der en högste befälhavare, utan Vice presidenten i högsta a:.·-. 
merådet - en äldre general, framdeles sannolikt chefen for 
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generalstaben - blir HB för hären, och chefen för marin
staben blir HB för marinstridskrafterna, båda med sig under_ 
ställda flygstridskrafter. Marinstaben handlägger de marina 
operationerna liksom i fred, ehuru med förstärkt personal. 

Regeringen bildar inom sig ett krigskabinett, som förbe
båller sig krigets ledning i stort. Men den administrativa led
ningen av försvarsväsendet och dess inre front tillkommer allt
jäm t de ordinarie regeringsmedlemmarna. 

En författare har sagt, att England var det enda land, 
som redan från krigets början hade en väl genomtänkt och 
arbetsduglig såväl freds- som krigsorganisation. Sedan år
hundraden tillbaka hade regeringen överledningen. Varje 
statsdepartement hade här sin ))war book)), som innehöll de
taljer~_de uppgifter, vad varje organ hade att ombesörja. Man 
kan saga, att den utgjorde en regeringens mobiliseringskalen
der. Organisationen blev visserligen med världskriaels allt 
större omfattning utbyggd och anpassad efter krigets \äxling
ar, men grunden var från början fast. 

~ögsta krigsledningen i England utövas av konungen och 
regermgen. Premiärministern är ansvarig för samverkan mel
lan politik, försvarsförberedelser och krigföring. 

?e tre försvarsgrenarna ledas av respektive: ))Board of 
Adnuralty )), ))Army Councib och )>Air Councib, vardera under 
sin minister. Dessa organisationer omfatta samtliga försvars
gre~_ens ö~erstyulseorgan och utöva jämte dessas befogenhe
ter aven sadana, som hos oss tillkomma Kungl. Maj:t och för
s~~rsdepartementet. Endast särskilt viktiga ärenden under
stallas regeringen. 

Redan 1904 skapades en kommitte - )> The Committee of 
Imperial Defence (C. L D.))) -- med premiärministern som 
ordförande och 10 andra ministrar jämte de tre försvarsgre
na_~·nas stabschefer som ledamöter. Därjämte kunna ett obe
g~a~sat antal sakkunniga, brittiska undersåtar kallas som till
falhga medlemmar. 

För beredande av olika ärenden finnas inom C. I. D. tre
Permanenta och ett större antal tillfälliga underkommitteer. 
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C. I. D. är konstitutionellt selt endast rådgiYandc·. llll'll 

har genom sin sammansättning en betydande makt. Den hor

gar för fullständig utredning av och samverkan m ellan politik 

och försvar och de uppgifter , som därvid tillkomma de olika 

försvarsgrenarna . 
Vid krig utvecklas C. l. D. till ett krigskabinett inom re 

geringen, och dess verksamhet överg:\r därm ed från radgi' 'I n

de Lill verkställande. 

Huru kunna nu historiens lärdomar och sista krigels Pr

farenh eter tillämpas på svenska förh ållanden? 

Vare sig Konungen är högste befälhavare, eller dt'll a be

fäl utövas av en högsta operativ krigsledning, blir d et under 

inga förhå llanden m öjligt att skilja d essa myndigheter fnln 

regeringen. Krigsledningen i stort måste påvila regerinyen, 

och inom regeringen har monarken sina viktigaste åligganden. 

Konungen kan varken gå i fält eller ingå i något »högkvarlen 

- ett begrepp ,som för övrigt numera m ås te anses hell för

åldrat . Konungens kommandomyndighet kommer då allt jämt 

att utövas som. i fr edstid, och den operativa ledningen blir icke 

belastad med en del densamma ovidkommande ärenden. Sam

ma blir förhållandet m ed alla administrativa uppgifter, vilk:l 

äro av beskaffenhet att kräva slutligt avgörande av Konungen 

i sta tsrådet. Någon splittring av regeringen får icke ifraga

komma. Ej heller kan den skiljas från underlydand e state~lS 

verk och inrättningar utan risk för att bliva arbetsod uglig. 

Erfarenheterna från Tyskland äro därvidlag lika bittra so!ll 

otvetydiga. 
Men regeringen m åste ständigt Yara vuxen sin h öga och 

vittomfattande uppgift, såväl beträffande förberedelsearbct:t 

i fred som ledningen i krig. Detta å ter kräver sakkunskap sa

väl inom regeringen som vid dess sida till omedelbart förfo 

gande. Det. kräver även, att arbetsuppgifterna äro väl kända 

och lämpligt fördelade mellan de olika statsdepartementen. 

Samtliaa under de senaste åren verkställd a försvarsutredningar 
o 
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11ava påtalat den alltför stora arbetsbörda, som nu påvilar det 

gemensamma försvarsdepartementet. Ett av motiven för dess 

tillkomst var behovet av två nya departement: ett för kommu

nikationer och ett för handel. Men enligt ett uttalande vid 

1921 års riksdag »Voro erfarenheterna från kommunil.:ations

departementets första år 1920, enligt statsrådsprotokollens vitt

nesbörd, enbart nedslående >>, och efter ± års tillvaro motio

neras år 1924 om detta clcparlcments indragning. Två är där

efter anfördes i en motion till 1926 års riksdag, att , handels

departementet synes hava en så jämförelsevis ob etydlig upp

gift att fylla , att etl lllbytanc[(' rw detsamma mot ett kyrkade

partement synes l.: u n nu på allvar ij'rågasättos , . 

Då därjämte ett uppdelande av denna alltför stora arbets

börda på ett lantförsvars- och ett marindepartement, numera 

kan ske utan grundlagsändring, och då »lont- och sjöförsvaret 

utgöra tvenne för olika uppgifter avseelda grenar av försv aret. 

vilka var för sig måste sammanhållas e,i blott militärt utw~ 
även i teknisM -- ekon om iskt hänseende, så att vardera för 

svarsgrenen erhåller en h elgjuten organisation ». (Betänkande 

och förslag rörande den centrala försvarsförvaltningen ,, sid. 

58-59), synes ett sådant uppdelande snarast böm komma till 

stånd. 

I överensstämm else med grundlagens anda böra cheferna 

för de båda försvarsdepartementen vara fackmän, utnäm.nda 

av Konungen, utan h ä nsyn till partipolitiska förhållanden o-ch 

växlingar. De böra sålunda icke beröras av r egeringsskiften. 

~å så sätt vinnes icke blott sakkunskap inom regeringen utan 

aven kontinuitet i / örsvursarbetet . 

För att råda bot för nu förefintlig brist på ledning och 

sammanhållning av uneler Kungl. ~1aj :t lydande överstyrelser 
och my d · h t ' t · · d n 1g c er mas c givetvis essa smnmanknytas under en 

gemensam chef inom varelera försvarsgrenen . Beträffande 

~~gvapnet är detta önskemål redan förverkligat . Åsikterna 

torande detta kravs berättigande torde alltmer vunnit i stad

ga, även om de variera rörande dessa chefers benämnina och 
lltst ... k . t> 

Iac ·mngen av dera s maklbefogen heter. Men under alla 
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f .. hållanden böra dessa - vi kalla dem chefen för marinen, 
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 regerings-

arbetet. 
Reaerinaen och de tre försvarsgrenscheferna bilda i krig 

den hö; sta ~rigsledningen. Denna beslut~r rörande. förs varets 

l la .. oo-n1"ncr och krio-ets ledning i stort, vilka operatiOner, som p an 00 n o . · 
skola företagas, avdelandet av härför erforderliga sinelskrafter 

Vardera försvarsgTenschefen företräder och leeler opem.m. 
rationerna inom elen gren av försvaret , för vilken han är an-
svarig. 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~ för slär
kandet av försvarsgrenarnas högsta ledmng, undvikande av 
dubbelarbete och onödiga skriftliga remisser, underlättande ~v 
samarbete och främjande av snabbare behandling och expedie
ring, 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 am-

betslokaler 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 - , ... ·vars-
lantförsvarsdepartementen. l senare fallet kunde f o~~ 

d t"lld ndF•heter grenscheferna, n1.ed biträde av dem un ers a a my e> 
1 

och verk, övertaga beredningen och föredragningen av en de_ 
viktiga militära ärenden, vilka hittills inom departementet b\ 

ll d · · t f eller ren handlats närmast ur konstitutione a , a m1ms ra IVa .. n 
formella synpunkter. På så sätt skulle sakkunskapen -~-v~_ 

· · "tt fd'gt tnoJhg i högsta instans kunna komma hll sm ra sam I I 
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görande en betydande lättnad och förenkling i arbetsuppgif
terna på alla håll. En nära förbindelse skulle även åväga
bringas mellan departementschefen och underlydande myn
digheter och hans nuvarande isolering skulle utbytas i en per
sonlig 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 po

litiken anpassa eflcr krigets medel , så återstår, därest stats
mannen 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 till
fällen deltager i dess överläggningar och beslut. Högst farligt 
blir däremot inflytandet från varje annan militär än krigs
ledaren 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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å ncle till ett varde av <J- J ... D t hamnar, uppg e . . ,o . lamnar till tra-fikens tJanst. e 
kapital äro också necllag:la l. 'ar a. l dr e än det verkliga - av hamn· 
bokförda värdet - som ar vrcla ~11111 l v mil. ar d kr.» 
J·apitalet beräknas uppgå trll cuka en ha J. J t' iiireta-~ . l d l t f ö mycket mstru c l Va }i[ecl dessa ord ln e es c e . . l J.. ocl-så de !l ]Jästa 

1 l l nclen' och c e amna ~ t' let till »Sve riges umn ~a e ' .. . l Detta \,.ritt J· f" J·alenclerns bcrattrganc c. lJakgrunclen i stort or ~· . i- att en närman· l; ullskaP 
o-ande ligger elj est i sakens egen natut, t~ .. '. de axlar krin g vilka "' 'll · · ' älva verket u g01a " ' .. m hamnarna, Vl ca JU l SJ< . . . för envar, o . J ... . . är ett condlho sme qua non .. d sjöfarten lever oc l ror srg, . el vårt s'ötr ansportvasen e, .. . att taga närmare befattmng me J o tt en· som ager ... l f Jl t Varje försök att pa e får väl betraktas som något. SJa v a e . ' l • te därför vara 

h . l t' l·t sätt förmedla denna kuns {ap mas ·:·rn· kelt oc pr a c rs ~ .. 
1 ms allmänna resurser, la 

välkommet. Frågor, _som bero~a en ~a~ eld och vid kajer, l a~tn ings· 
vägs- och andra förbmclelser' clJ u pet l) a r e 
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och lossningskapacitct, dockuings- och övriga reparationsmöjligheter, 
rent na ut iska för- och nackdelar, hamnavgifternas storlek och myc
ket ann at därmed sammanhörande, kräva sitt svar icke blott av re
daren 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 fiskaren, som 
vill känna såväl sina fiskehamnars s·om andra hamnars förutsätt
ningar för elen näring, som han bedriver, för motormannen och seg
laren, som söker ett fast underlag för planerandet av sina färder, 
för exportören och importören, som alltid måste vara beroende av 
hamnarna även om han utövar sin verksamhet f r ån det djupaste 
fastl andet. För alla dessa och alla andra, som mer eller mindre di
rekt bebtta sig med sjön ocb jöfarten framstår en enkel och hän
dig men samtidigt fullständig handbok berörande våra hamnar så 
som ett absolut behov. Om man konstaterar att för eliggande hand
bok fy ll er detta behov, är clärfö,· i grund och botten allt sagt, som 
behöver sägas av erkännande. 

De båda h uvudredaktörerna, kommendör G. Heinius och förste 
aktuarien H. Eneborg, hava på ett talangfullt och om berömvärd 
arbetsförmåga vittnande sä tt i ~jälva verket genomfört varken mer 
ell er mindre än en genomgående svensk »bamninventering,, som, av 
föreliggande kalenderdel att döma, ej lämnar något övrigt att önska 
av omsorgsfullhet .och grundlighet. De schematiskt uppställda och 
på ett överskådligt sätt ordnade samt klart och redigt avfattade 
upplysnin garna om resp. hamnar utmärka sig för erforderlig full
ständighet och väl avvägd detaljrikedom. De suppleras utmärkt väl 
av noggrant ritade och i all önskvärd grad instruktiva hamnplaner. 
Med hjälp av hamnkalendern kan man nu, vilket förr knappast va
rit möjl igt, redan före ankomsten till eller användandet på 'annat 
sätt av en hamn, förvissa sig om dess möjligheter och resurser i all 
den utst räckning, som rimligtvis kan fordras. 

En svaghet meJ e.tt ver k av detta slag är naturligtvis, att den 
rastlösa utvecklingen snart nog Limnar kal enderns sakuppgiLler bak
om sig, de b liva föråldrad e och därigenom i många avseenelen mer 
eller mindre värdelösa. I medvetande lui.rom, hava också redaktion 
och förl äggare redan från början gått in för nigivandet av perio
diska supplement eller tillägg till kalender n, av vilken dessutom 
helt nya upplagor planeras att u tkommil vart fjärde år. M:an får 
varmt hoppas att dessa goda, men till sina konsekvenser onekligen 
ganska långtgående föresatser ej skola överskr ida vederhörandes eko
n?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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myndigheter fortsätta det goda verket. Dessa myndigheter kotnma 

då att äga ett mönstergillt exempel på, hur en kalender över Sveriges 

hamnar bör redigeras. 
Det typografiska utförandet står särskilt i för hållande till det 

billiga priset, över all kritik. Kalenderns s. k. B-avdelning, d. v. s. 

de på sina ställen ganska rikligt förekommande annonserna, btör 

givetvis i någon mån det goda helhetsintrycket, men får väl tolere

ras då den antagligen här såsom i så många andra publikat"ouer 

spelar en betydelsefull roll som prisreglerande faktor. Det avslutan

de registret över monografier och annonser synes i en kommande 

del med fördel kunna utbytas mot en i alfabetisk ordning uppst~illd 

och med sidhänvisningar försedd förteckning över de i kalenelent be

skrivna hamnarna. 
Hg m. 




