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r'önono
Denna specialutgåva av Götaträngaren ägnas åt de chefsporträtt som finns i
Götamässen T 2. Dessutom ingår kortfattade presentationer av cheferna på porträtten och, inte minst viktigt, av konstnärerna som skapat dem.
Porträtten speglar mer än hundra år (1891-1998) av T 2:s historia. Visserligen
innehåller jubileumsboken "Göta trängregemente 100 år 1891,-1991" ett kapitel,
"T 2 chefer 1891-1991" men där utgörs porträtten huvudsakligen av fotografier
(svart-vitt) och personliga data är knapphändiga, dessutom sägs ingenting om konstnärerna. Specialutgåvan av Götaträngaren är således ett komplement tilljubileumsboken.

Syftet är flerfaldigt. Genom omvälvande och snabba förändringar i samhället och
försvarsmakten riskeras att delar av vårt kulturarv förloras och att historilösheten
förvärras om inte åtgärder vidtas för att föra arvet vidare. Kunskaperna om de
avporträtterade har huvudsakligen förts vidare som muntlig tradition och om konstnärerna har kunskaperna varit sporadiska. Snabb personalomsättning och andra
förändringar försvårar i hög grad den muntliga traditionens fortsättning. Porträtten
är tidsdokument präglade av sin tids konstnärliga teknik och manär men speglar
också konstnärernas uppfattning om de avporträtterade. Flera av cheferna har utöver sin militära gärning beklätt ledande poster i det civila samhället.
KunglGöta trängkårs kamratförening, under ordförandeskap av översten Nils Smith,
har därför beslutat att ge ut detta specialnummer för att i ett sammanhang dokumentera den del av 1900-talets kultur och förbandets historia som representeras av
dess chefer, chefsporträtten samt konstnärerna bakom porträtten.
Initiativtagare och pådrivare är översten Tord Björkman och f d överstelöjtnanten
Lars Skeppstedt vilken också svarat för faktainsamlingen.

Trots avsevärt högre kostnader har vi valt att använda flerfärgstryck för att göra
konstnärerna rättvisa. Vi hoppas härmed ha skapat ett litet "uppslagsverk" tillglädje
för alla Götaträngare och övriga intresserade.
Alv Svensson
Redaktör

Axel Oskar Efraim Mattson
(1891-18e3)
Född 20 maj 1844 i Marum socken Skaraborgs län, son till löjtnanten Matts Johan
Mattson och Lovisa Charlotta Bobeck.
Död i Stockholm 13 mars 1893.
Gift 1873 med Elvira Wilhelmina Carolina Gustafva Ekeberg f .7852 d. 1935.

Kadett 1864, underlöjtnant utan lön vid Kongllngeniörscorpsen 1866, tjänstgjorde
vid Konglsvea Lif Garde och vid Kongl Sappörcorpsen 1866-1869, underlöjtnant
med lön 1868, tjänstgjorde vid Kongl Svea artregemente (A I) 1'867 och därunder
genomgått kurs i ridning, körning och stalltjanst, tjänstgjorde vid Kongl Pontonierbataljon 1870, vid befästningsarbetena i Stockholms skärgård 1871-\872,löjtnant
1873, tjänstgjorde vid Kongl Pontonierbat 1873-7884, kapten av 2. k|7877 , förordnad kapten av 1. klvid KonglTrängbat 1 jan 1885, utnämnd kapten av 1. klvid
Kongl Fortifikationen 10 april 1885, transport till Kongl Trängbat 29 mai 1885,
chef for trängkomp 1885-1889, utnämnd major i armän 1891 och chef för Kongl
Göta trängbataljon samma år.
Stadsfullmäktige i Stockholm 1888-1890.

KHS
RSO

Konstnär: Jenni Lagerberg

2

Ivar Adolf Virgin
(1893-1894)
Född 22 november 7844 i Karlskrona, son till konteramiralen Christian Adolf Virgin
och Maria Charlotta Geiier.

Död i Stockholm 74 februari 7920.
Gift 1869 med Hedvig af Klint f. 1848 d. 1910.
Kadett 1860, underlöjtnant vid KonglVästgöta regemente (l 6) 1865, kommenderad till Topografiska kåren 7867-7868, andre regernentsadjutant 1870, förste
regements- adjutant samma år, lojtnant 7874, ordonnansofficer vid 3. militärdistriktets
stab 1879-1884, ordonnansofficer hos H K H Prins CarI 1882, tillförordnad
regementskvartermästare 1883, kapten i armån 1BB4 och förordnadnad att fr o m
1 januari 1885 vara kapten av 1. klvid KonglTrängbat, kapten av 1. klvid Kongligl
Trängbat 29 maj 1885, chef för sjukvårdskomp 1885-1891, chef för trängkomp
1891-1893, utnämnd major och chef för Kongl Göta trängbataljon 1893.
Översteloitnant och chef för KonglWendes trängbat \894, Överste i armän 1898,
avsked 1907.

KSO 1.kl

Konstnär: Sten Ludvig Djurberg

Svante Falk
(r894-1908)
Född 1B december 7845 i Eskilstuna, son till kyrkoherden Matths Falk
och Johanna Helgestrand.
Död i Stockholm 24 februari 1928.
Gift 1887 med Anna Maria Andersson f . 7862.
Kadett lS66,underlojtnant vid Kongl Göta artregemente (A 2) 1868, löjtnant 1875,
kapten 1884, regementskvartermästare och platsmajor i Göteborg 1888-1891,
tjänstgjorde vid Kongl Svea och Kongl Göta trängbat 1891, transport till Kongl
Göta trängbat som kapten av 1. kl 23 oktober 1891, chef för trängkomp 18911893. Tjänsteförrättande chef för KonglGöta trängbat 1893, major i armän 1893,
major och chef för KonglGöta trängbal7894, överstelöjtnant i armån 1898, överste
i armån 1905, avsked 1908.

KHS
KSO 2.kl

Konstnär: Johan Fredrik KrouthÖn

Eduard Kraak
(1eo8-1e18)
Född 8 augusti 1859 i Karlskrona, son till apotekaren Johan Lars Kraak
och Henrietta Borsäen.
Död i Malmö 4 maj 1927 .

Ogift.
Officersvolontär vid Kongl Kronobergs regemente (l 17) 7877 , underlöltnant 1881,
kommenderad till garnisonstjänst i Karlskrona 1881 och 1BB3-I884, tjänstgjorde
som regementsadjutant vid Kongl Pontonierbat 1884-1885, transport till Kongl
Trängbataljon 17 juli 1885, löjtnant 1886, tjänstgjorde vid KonglGota trängbataljon
1891-1892, transport till Kongl Göta trängbataljon7892, kapten 1893, transport
till KonglNorrlands trängbataljon 1893, chef för trängkomp 1893-1904, ledamot i
kommittän för utarbetande av förslag till exercisreglemente för trängen 1895-1896
och 1898, tjänstgjorde vid Kongl Norrlands artregemente (A 4) 1903, ledare av
körförsök med släddo n 1904-7905, chef for 3. komp 7904-1906 , chef f or 1 . komp
1906-1907, major och chef för Kongl Norrlands trängkår 1907, chef för Kongl
Göta trängkår 1908, överstelöjtnant i armän 1911, överstelöjtnant 7976, överste i

armän 1977 , avsked 7919.
Ledamot i hästpremieringsnämnd m m
Rs.

RSO

VD i Ostra Blekinge järnväg 1920-1927

Konstnär: Johan Fredrik Krouthän

Richard Theodor Berg
(1,919-1924\)
Född 18 augusti 7869 på Bruntorp i Värsås socken, Skaraborgs län,
son till godsägaren Gustaf Braut Anund Berg och Hulda Augusta Melin.
Död i Skövde 9 januari 7946.
Gift 1898 med Ellen Maria Thorell f . 7873.
Officersvolontär vid Kongi Västgöta regemente (l 6) 1888, underlojtnant 1890,
transport som löjtnant till Kongl Göta trängbataljon 7 aprll1893, t f ridlärare vid
KonglGöta ingbataljon 1893-1S95, transport tillKonglWendes trängbataljon 1896,
adjutant 1896-1902, regementskvartermästare 7902-1,903, befälhavare för trängofficersvolontärskolorna 1903-1905, kapten 1905, tygofficer 1905-1906, chef för
1. komp 1906-1972, befälsövning vid Kungl Norra Skånska infanteriregementet
(124) 1908, chef for 3. komp 79l2-7976,1edare av kurs för regementsträngofftcerare
vid Kungl Norrlands trängkår 19\6, major i trängen 1916, major och chef för
Kungl Norrlands trängkär 7977 , överstelöjtnant och chef för Kungl Göta trängkår

1-9\9, avsked och överste i armän 7924.
Rs, SS
RSO, RNO, Kristianstads läns sfb GM, ÖRNHI Z. tot.
Stadsfullmäktig i Skövde 1923-1936.
Drätselkammarens ordf i Skovde 1927-1934.
Ledamot iSkövde Sparbanks styrelse 7927- 7944
(vice ordf 1937-7941, ordf 7947-1944).
V d i Skövde Systembolag 1924 -1938 (styrelseordf 1938-1940).

Ordförandemästare i frimurarlogen S:t Sigfrid 7927 -7946.

Konstnär: Louis Philippe Edgar de Rougemont
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T

Karl Erik Erhardt
(1.e24-te27l
Född 18 augusti 7873 i Filipstad, son till lasarettsläkaren
Erik Wilhelm Bernhard Erhardt och Hilda Amanda Fredrika Pettersson.
Död i Stockholm 17 juli 1960.
Gift 1898 med Svea Hulda Carolina Lindquister f . 1877.
Officersvolontär vid Kungl Värmlands regemente (122) 1893, underlojtnant 1895,
transport till Kungl Svea trängbataljon 7 augusti 1896,lojtnant 1897 , tjänstgjorde
som intendentaspirant 1907 -791 0, tillförordnad regementsintendent vid Kungl Falttelegrafkåren 1908, tjänstgjorde i arm6förvaltningens intendenturdepartements
utrustningsbyrå 7909-1970, kapten 1911 l regementskvartermästare 1911-1915,
chef för 3. komp 1975-7919, major och chef för Kungl Norrlands trängkår 1979.
Överstelöjtnant 1922, chef for Kungl Göta trängkär 1,924, på övergångsstat 1927 ,
avsked 1928.
SS, MFK, VOK
RSO, ÖnN Off Ht

Konstnär: Johan Fredrik Krouthän

12

13

Gustaf Axel Smith
(1928-te34l
Född 3 april 1884 i Stockholm, son till majoren Otto Wilhelm Smith
och Ida Henriette Louise Akrell.
Död i Linköping 16 oktoberl9TB.
Gift 1909 med Signe Charlotte Myrstedt f. 1885.

Officersvolontär vid KunglAndra Svea trängkår 1903, underlöltnant vid KunglVästmanlands trängkår 1905, lojtnant 1907, befälvid Trängens studentkomp och chef
för officersaspirantskolan 1916-7917, chef för Trängens studentkompani 79771918, kapten 1918, expeditionsofficer och adjutant vid Tränginspektionen 19187925, biträdande lärare vid KS samt lärare vid militärförvaltningskurs 1919-7925,
transport tillKunglsvea trängkär 7925, chef för 1. komp 1925-7926. TillFörsvarsutskottets förfogande 1924-7925 i samband med utarbetandetav \925 års försvarsordning, major och chef för KunglSvea trängkär 7927 , tilltränginspektörens förfogande för utarbetande av nytt exercisreglemente för trängen 1927 , chef för Kungl
Göta trängkär 7928, överstelojtnant i armän \932, överstelojtnant och chef for
Kungl Svea trängkår 1934, överste 7936, avsked 7944.
Följt övningar vid transportförband inom belgiska (1923), finska (1925) och tjeckiska

(7929) armlerna.
Mångårig verksamhet inom Röda Korset sedan 1923 (studier i Danmark 1924,
svenskt regeringsombud vid konferens i Gen öve 1925, svensk representant vid
internationella kommissionen för standardisering av sjukvårdsmatriel i GenÖve

7926-193r).
Utgivet av trycket: "Truppofficeren" (7923), "De svenska trängtrupperna 18851935 Del I" (1935), "Konsten att föra befäI" (1940), "Underhållstjänsten vid armän" (7947), "Från gyllene ungdomsår"- minnesskrift från 7904-1905 års Karlbergskurs (1955).
LKKTVA, RS, GCI, SS, UT 6

KSO 1.k1, RNO, RVO, SMIGM, SRKGM, SBSGM, FAKGM, Skarab läns sfb GM,
KEÖK, RFinlVRo, BulgKrgM, ÖMM, UMM, NRKHI, PolRKHt 2. kl, Sp RKHI 1.
kl, ÖRKH| 2. kl.
Ledamot av Linköpings stadsfullmäktige 1943-1955 (vice ordförande frän 7947).
Ordf. i Linköpings Domkyrkofullmäktige 7943-1955.
Nämndeman i Linköping 1948-1955
Hög Frimurare - Provinsialmästare i Östgöta Provinsialloge.
RoKmRK samt RC XIII:sO.
Konstnär: CarIPeler Valfrid Groth
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Arvid Johan Fredrik Holmberg
(1934-193e)
Född 13 mars 1884 på Sjöby gård, Skatelöfs socken, Kronobergs län,
son till lantbrukaren Arvid Holmberg och Sigrid Fredrica Svensson.
Död i Kalmar 19 februari 7962
Glft 7927 med friherrinnan Eva Magdalena von Friesendorff f . 1899.
Officersvolontär vid Kungl Östgöta trängkår 1905, underloltnanl 1907, löjtnant
7972, befälhavare för plutonchefskurs 1976, intendentaspirant 7917 -1979, tjänsteförrättande regementsintendent vid Kungl Gota Livgarde (l 2), Kungl Positionsartregementet (A 9), Kungl Södermanlands regemenle (l 10), Kungl Svea ingenjörkår
(lng 1) och Kungl Upplands artilleriregementet (A 5) åren I9I7-191,9, tjänstgjorde
vid Träng-inspektione n 1920-1927 , kaplen 7922 , regementskvartermä stare 19217925, tjänstgjorde vid Kungl Smålands husarregemente (K 4) 7924, chef för
2. komp 1925-1934, placerad vid Kungl Svea trängkår i Linköping \928, chef för
bilkurser 1928, 1930, 1931, chef för Trängens studentkomp 1929-1931, lärare
vid infanteriofficersskolan 1929, 1930, 7932,ledare för försök med generatorgasdrivna lastbilar 1925-7934, major i armån 1933, tillTränginspektörens förfogande
för utarbetande av körinstruktion för motorfordon 1933-1934. "Bilpionjär" inom
trängtrupperna. Major och chef för Kungl Göta trängkär 7934, överstelöjtnant i
armön 7936, överste i armän 7939, avsked 1939.
Följt övningar vid trängförband inom tyska riksvärnet 1926 och vid brittiska armän

7937.
Rs, MFK
RSO, RVO, FAKSM, RLSFSM, RLSFGftJt
Försvarsass (milass) vid Länsstyrelsen i Kalmar län 1939-1948.

Konstnär: Sigge Olof Bergström

I6

77

Karl Gottfried Björck
(1939-te42l
Född 31 maj 1893 på Simonstorps gård, Bäckseda socken, Jönköpings län,
son till handlanden KarlAugust Alfred Björck och Anna Maria Jonsson.
Död i Stockholm 8 juli 1981.
Gift 1918 med Irma Lovisa Krook f. 1B9B (Hovsångerska).

Officersvolontär vid Kungl Göta trängkår 1913, fänrik I9I5, löjtnant 1977,
regementskvartermästare 1919 -1927 , elev K}JS 7922-1924, generalstabsaspirant
19 25-7927, kaplen vid Generalstaben 79 2B-I934, kapten vid Tiängen 1 934 med
placering som kompanichef vid Kungl Svea trängkår, major 1,936 och adjutant hos
H M Konung Gustaf V, stabschef vid Tränginspektionen 7936-1939, överstelöjtnant och chef för Kungl Göta trängkår 1939, överste 1,94I och överadjutant hos
H M Konung Gustaf V.
Chef for försvarsstabens upplysnings- och pressavd 1941-1942. Överste lönegrad
Ob 2 och chef för armöinspektionens trängavdelning 7942-1949 som den förste
inspektören ur trängtruppernas egna led. Generalmajor i Generalitetel 1949 med
redovisning vid IV. militärbefälsstaben fram till år 1953 men med tjänstgöring som
chef för den militära avdelningen i Statens Organisationsnämnd fram till är 1967
och därefter till år 1965 i Kungl Statskontoret.
I mars månad 1945 tjänstgjorde dåvarande översten Björck som chef

för kontingen-

ten "De vita bussarna", som i Röda Korsets regi hämtade hem skandinaviska
internerade från de tyska koncentrationslägren.

LKKTVA,GCI,fdGSO
G V:s Jmt II, G V:s Mt, KSO 1.k1, RNO, RVO, SRKGM, FAKGM, SkytteM, KDDO
2.gr, KFinlLO 1.k1, KNS:IO0, RFinIVRO 1.k1, DRKMM, NRKMM

Konstnär: Louis Philippe Edgar de Rougemont

1B

I9

Johan Gustaf Thorgny Unge
(1942-te48l
Född 7 februari 1891 på Ytterboda, Älvkarleö socken, Uppsala län,
son till överstelöjtnanten Lars Hjalmar Unge och Agnes GerhardinaPetre.
Död i Stockholm 4 november I974.
Gift 1924 med Anna Gudrun Ottonie Ohlsson f . 1903.
Reservofficersaspirant vid Kungl Norrlands trängkår 7915, fänrik i Trängens reserv
1915, tjänstgjorde vid Kungl Norrlands trängkår 1915-1917, fänrik på aktiv stat
1977,Iöjtnant 1918, tjänstgjorde vid Flygvapnet 7927-1923, vapenofficer 7924'
1927, kompanibefalvid Trängens studentkompani 7926-1928, regementskvartermästare 1928-7931, kapten 1930, adjutant vid Tränginspektionen 1931-1936 och
biträdande \ärare vid KunglKrigsskolan samma tid, 1937 chef för Trängens aspirantkompani, 1937 major med placering vid Kungl Skånska trängkåren, stabschef vid
Tränginspektionen 1939-1940, placering vid Kungl Göta trängkår \940, överstelojtnant 794I, tjänsteförrättande chef för Kungl Göta trängkär 7940-1942, överste

och chef för Kungl Göta trängkär 7942-1948.
Byråchef vid Försvarets Sjukvårdsstyrelse 7948-7950, avsked
SS, TOK,

795L

fS

KSO 1.k1, SRKSM, FAKSM, Skarab sfb GM, SkytteM

Fotografi
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27

Sten E:son Camitz
(1948-1952l
Född 28 juni 1892 i Sala, son till disponenten Ewert Ludvig Camitz
och Hildegard Morån.
Död i Växjö 27 juli 7986.
Gift 1925 med Birgitta Augusta Cristina Behm f . 1904.
Officersvolontär I9I2 vid Kungl Västmanlands trängkår, underlojtnant 19\4, löjt'
nant19l7, kompanibefalvid Trängens studentkompanil,920-192L, chef för Tiängens officersaspirantsk ola 7921.-7922, r egementskvartermästare 1923, placerad vid
Kungl Göta trängkär 1927, regementskvartermästare 1927-1930, kapten 7929,
chef for 1. komp 1930-1933, korlärare vid armäns Ridskola, Strömsholm 1933-1936,
major \937 , placerad vid Kungl Skånska trängkåren 1939, adjutant hos HM Konung
Gustaf V 1941, överstelöjtnant 1942, tjänstgjorde vid armäinspektionens trängavd
1942-1944, överste 1944 och överadjutant hos HM Konung Gustaf V samt chef
för Kungl Norrlands trängkår, I94B chef för Kungl Göta trängkår, förordnad regementschef 1950, avsked 1952.
Överste Sten Camitzvar i yngre dagar en av landets mer kända prishoppnings- och
fälttävlansryttare och hade förmånen att som elev fä genomgå f d spanska
Hovridskolan i Wien 7924.
Rs, SS
G V:s Jmt, G V:s Mt, KSO 1.k1, FAKGM, SRKSM, CFBSM, SLKSM,
Skarab bfb GM

ordf. sRK i sollefteå 7944-7948
Ordf. Föreningen Norden Skövde 7948-1952

Konstnär: Per Mattias (Mats) Björlin
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Bror Martin Sandberg
(1952-196tl
Född 25 september 1903 i Stockholm, son till distriktsföreståndaren
Axel Martin Sandberg och Anna Frisell.
Död i Stockholm 10 januari 1969.
Gift 1. 1930 med Elin Ingeborg Ståhlberg f. 1903 d. 1959.
Gtft 2. 1.962 med Karin Emilia Ek f . 1905.
Officersaspirant vid Kungl Göta trängkär 1924, fänrik med placering vid Kungl
Skånska trängkåren 7926, underlojtnant 1928,lojtnant \929, kompaniofficer vid
Trängens studentkompani 1932-7934, elev vid KTH 1934-1935, elev vid KHS
1,936-1,938, kapten Tg3g,generalstabsaspirant 1939-7941, transportledare Finlands
vinterkrig 7940, kapten Gst 1941, major Gst med placering vid försvarsstaben 19437944, chef för Trängofficersskolan (TOS) 1944-1945, major trängtrupperna7944
med placering vid armästabens trängavdelning intill 1948, överstelöjtnant I94B
med placering vid Kungl Göta trängkär, 7952 överste och chef for Kungl Gota
trängregemente t o m 1961.
1961utnämnd överste lgr B 4. Tjänstledig 7967-7963 for att tillträda befattning
som militär sakkunnig vid Kungl Statskontoret. Fortsatt tjänstgöring i befattningen
vid Kungl Statskontoret till är 1968.

IOS,KTHK,fdGSO
KSO 1. kl, RVO, SRKSM, FAKSM, Skarab läns sfbGM, SkytteM, FHMM

Konstnär: William Herbert Fleetwood

24
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Nils Gösta Schyllander
(196t-te62l
Född 5 mars 1911 iStockholm, son till kaptenen Nils-Göran Schyllander
och Stina Helin.
Död iStockholm 10 maj 1997.
Gift 1936 med Lena Augusta Blomberg f 1915, d. 1995.

Officersaspirant vid Trängen 1930, fänrik med placering vid Kungl Göta trängkår
1933, underloitnant 1935, flygutbildning 1935-1936, lojtnant 1936, kapten 794I,
elev vid KHS 1944-7946,lärare vid Kungl Krigsskolan 7946-1949, major 1952,
chef för Armäns underhållsskola 1953-1956, placering vid Kungl Skånska trängregemenlet 1956-1958, överstelojtnant med placering vid Kungl Göta trängregemente 1958. Tillförordnad chef Kungl Göta trängregemenfe 1967-7962.
Tjänstledig 7963-1965, avsked 7966.
Utbildnings- och produktionschef vid AB Svensk Bilprovning 1963-1977 .
fs, KHS, FN 6
RSO, SRKSM, FAKSM, SRKftjt, SkytteM, ABrStM, AKCM, KorPUCit,UNKorM.,

Fotografi

26

27

Fritz Magnus Sommar Bruzelius
(1962-t9651
Född 31 ma17972 i Nosaby, Kristianstads län, son till majoren
Fritz Sommar Bruzelius och Gurli Alma Kathinka Cristenson.
Gift 1938 med Elsa Maryanne, Henrietta Grafström f 1905.
Fänrik i Kavalleriet med placering vid KunglNorrlands dragonregemenle (K 4) 1933,
underlöjtnant 1935, löjtnant 1937, placerad vid Kungl Livregementet till häst (K 1)
1938, Iärare vid Kavalleriets officersaspirantskola 1938-7940, ryttmästare 1942,
generalstabsaspirant 1943-7945, kapten vid generalstaben 1945-1949, lärare vid
norska befälsskolan i Sverige 7946, kapten vid Kungl Sodra Skånska infanteriregementet (l 7) 1949, major vid Gst 1,952, överstelöjtnant och sekundchef för
Kungl Livregementets husarer (K 3) 1955, överste i Kavalleriet 7960, militär rådgivare med brigadgenerals grad åt den etiopiske försvarsstabschefen samt chef för
den svenska armäofficersgruppen i Etiopien 7959-7962, överste i Trängen och

chef for Kungl Göta trängregemente 7962-7965.
Överste lönegrad 84 och Tränginspektör 1965, avsked
Generalitetets reserv I973.

I972,

generalmajor i

LKKTVA, Rs, SOK, InfSS, f d GSO, FHS
KSO 1. kl, GMnor, SRKGM, FAKSM, Skarab läns sfb GM, Skarab bfb SM, SkytteM,
KETMenO
Ledamot av 1951 års hästavelsutredning 1957-1952.
Ledamot av SRK överstyrelse som representant för försvaret 7952-7955.
Till SRK förfogande och faltchef for hlalpinsatsen i Biafra 7968.
Chef för Koreakontingenten 1972-1973.
Ledare för Nordiskt seminarium för FN-tjänst 7974.
Till CA förfogande som sakkunnig rörande organisation och användning av svensk
beredskapsstyrka i FN-tjänst för katastrofhjälp utomlands 1974-1980 samt chef för
nämnda styrka 1978-7980.

Konstnär: William Herbert Fleetwood

2B
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Bo Kurt Erik Liining
(1965-te67l
Född 7 november 7912 i Strängnäs, son till kaptenen Knut Luning
och Alma Silfverhielm.
Gift 1 . 7943 med Gunvor Nilsson f. 1918.
Gift2.7977 med Ulla Ekerman f .7929.
Officersaspirant vid Trängen 1931, fänrik 1934 med placering vid Kungl Skånska
trängkåren, löjtnant 7936, elev vid KHS 1941-1943, kapten 1942, adjutant och
lärare vid Trängofficersskolan (TOS) 7944-7945, placering vid armästabens trängavdelning 7946-7948, major 1953, placering vid Kungl Göta trängregemente
7954-7955, återplacerad till Kungl Skånska trängregemenlet 7955, överstelöjtnant
7960, överste och chef för KunglGöta trängregemente 7965.7967-197 3 arvodesbefattning som försvarsområdesbefälhavare för Kalmar och Växjö försvarsområden
(Fo 78/76).
Rs, GasK, SS, KHS, FHS, UKT3
RSO, GMnor, Skarab läns sfb GM, FFrK 4. kl m.r.k., FMM

Konstnär: William Herbert Fieetwood
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Kjell Alarik Nordströrn
(1967 -1968)
Född 20 april7920 i Danderyd, Stockholms län, son till överstelöjtnanten
Alarik Nordström och Maria (Mia) Haeger.
Gift 1954 med friherrinnan Cecilia Koskull f . 7979.
Fänrik i trängtruppernaTg4l med piacering vid KunglSvea trängkår, löjtnantl943,
elev KHS 1948-7950, kapten 7949, placering vid Kungl Norrlands trängregemente
1951, generalstabsaspirant 1951-1953, kapten Gst 1954-1958, major Gst 1959,
elev vid FHS 1960, avdelningschef vid försvarsstaben 7960-1965, överstelöjtnant
Gst 1963, överstelojtnant trängtrupperna 7965 med placering vid Kungl Skånska
trängregemenlet, överste Gst och sektionschef milostab S 1966-7967, överste

trängtrupperna och chef för Kungl Göta trängregemente 1967-1968.
Överste lönegrad C2 och chef för armäsektionen milostaU Ö tg0g-797I, generalmajor i Generalitetet I977 och C MKG fram till år 1980, militärbefälhavare för
Västra militärområdet 1980-1983, avsked och inträde i Generalitetets reserv 1983.
Trllförordnad chef för FHS 7986-1987.
Ceremonimästare vid Kungl Maj:ts hov (f.d. tjänstgörande).

LKKTVA,fdGSO,FHS
KSO 1.k1, GMnor, SRKSM, SKBRftjM, KSpMfO 1. kl, StOffTyskRFO,
StOffÖRFO m.g.k.

Konstnär: William Herbert Fleetwood

JJ

ao

F

Sigurd Gunnar Pontus Wikland
(1968-197e)
Född 8 januari 1979 i Stockholm, son till revisor Sigurd Ragnar Wikland
och Aina Hedvig Johanna Freudenthal.
Död i Skövde 30 mars 1997.
Gifl7944 med Marianne Kristina Nilsson f . 1.920.
Fänrik i trängtrupperna 1942 med placering vid KunglSkånska trängkåren, lojtnant
1944, kapten 1953, elev vid KHS 1953-1955, generalstabsaspirant 1955-7957,
placerad vid Kungl Göta trängregemente 7957 , kapten Gst 1959 med placering vid
I. militärbefälsstaben, major Gst 1961, major trängtrupperna \962 med placering
som stabschef vid armästabens trängavdelning, överstelöjtnant 1964, överstelöjtnant Gst 1964 med placering vid milostab ÖN titt 1968.1968 överste och chef för

Kungl Göta trängregemenfe, avsked 1979.

SOK,fdGSO,FHS
RSO, GMnor

Konstnär: William Herbert Fleetwood
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Nils Yngve Ekman
(re79-te86l
Född 14 oktober 7925 i Stockholm, son till direktören Klas Ekman
och Ann-Mari Malm.
Gift 7949 med Karin Eigert f 1923.
Fänrik i pansartrupperna 1950 med placering vid Kungl Göta pansarlivgarde (P 1),
löjtnant 1952, elevvid KHS 1958-7960, generalstabsaspirant 1960-1962,kaplen
Gst 1963 och sektionschef VI. militärbefälsstaben 1963-1966 och vid milostaU ÖN
1966-7967 , major trängtrupperna 1967 med placering vid Kungl Norrlands trängregemente, överstelöjtnant Gst 1969 med placering som chef för försvarsstabens
kvartermästaravdelning, 1970 utnämnd överstelöjtnant armäns reservstat (Ptrp),
överstelöjtnant Gst I972-1,974 med placering vid försvarsstaben (Fst/Allm och
Fst/Org), 1973 elev FHS, I974 placering vid Kungl Norrlands trängregemente
(ställföreträdande regementschef), 7976 överste och chef för armästabens FNavdelning 1:-'ll är 1.979, chef för Göta trängregemenle 7979-1986.
1986 avsked och inträde i trängtruppernas reserv.

f d GSO, FHS, FN 14
Ledamot av SRK överstyrelse.
RSO, GMnor, SkytteM, FNM

Konstnär: Per Erik ("Pära") Bjurström
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Erik Rossander
(1e86-1987)
Född 21 juli 1939 i Stockholm, son till advokaten, kapten Gert Rossander
och Ann-Margret Löthner.
Gift 7964 med Margareta Lindfors f . 7940.

Fänrik i trängtrupperna 1963 med placering vid Kungl Norrlands trängregemente,
löjtnant 7965, kapten 1971, elev MHS stabskurs 7971,-197 3, generalstabsaspirant
1973-7974, major trängtrupperna7974, major Gst 1975-7978 med placering vid
armästaben, lärare vid MHS 7978-1983, överstelojtnant 1980, elev vid FHS 1980,
överstelöjtnant mst trängtrupperna 1983 med placering vid Norrlands trängregemente, överstelöjtnant mst Gst 1984-1986 med placering som lärare vid FHS, överste
och chef for Gota trängregemente 1986-1987
Överste Gst och linjechef MHS 7987-1988, Överste 1. gr Gst 19BB och ställföreträdande chef MHS till 1993, chef för Högkvarterets militära underrättelse- och
säkerhetstjänst (HKV/MUST) 1993, generalmajor i Generalitetet 7994.
.

LKKTVA,f dGSO, FHS
GMnor

Konstnär: Per Erik ("Pära") Bjurström
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Tord Björkman
(1e87 -19921
Född 21 augusti 1937 i Ljungby, Kronobergs län, son till stationsmästaren
Folke Rikard Björkman och Lilly Ester Maria Jakobsson.
Gift 1 . 7960 med Ann Katarina Lundvik f . 7937
Gift 2. 7992 med Kaisa Lena Mariana Klingvall f . 1944.
.

Färnrik i trängtrupperna 1960 med placering vid Kungl Svea trängregemente,
löjtnant 7962, kapten 1968, elev MHS stabskurs 7970-1972, maior 7972,kurschef TSR 7972-7975, försöksofficer vid Armäns underhållskola 7975-7977, chel
TrängKAS I977-1980, överstelojtnant I977, utbildningsofficer och utbildningsledare/bataljonschef vid Svea trängregemente 1980-7984. 7984 överste och chef
för Arm6ns underhållskola 1984-1987 . Chef for Gota trängregemenle 7987-1992.
Avsked 1992.

SOK, MHS, FHS
GMnor, Sv Milkfftlt

Konstnär: Clemens Cavallin
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Nils Smith
(1e93-19e8)
Född 30 maj I94\ i Helsingborg, son till direktören Gösta Smith
och Märta, född Nilsson.

Gift 7969 med Monica Ohlsson

f 7940;

Fänrik i trängtrupperna 1963 med placering vid Kungl Skånska trängregementet,
lojtnant 7965, kapten I977, elev vid MHS stabskurs 7972-74, major i trängtrupperna I97 4, generalstabsaspirant I97 4-7 6, major Gst med placering vid försvarsstaben I976-78, överstelöjtnant Gst med placering Milostab Syd 1979-83, överstelojtnanti trängtrupperna och utbildningsledare/bataljonschef vid Skånska trängregementet 1983-85, sektionschef Värnpliktsverket med placering vid Södra
Värnpliktskontoret 1985-87 , överste och chef för Armäns underhållsskola 798791, överste Gst med placering vid Milostab Väst 1991-92 elev vid FHS I99I.
Chef för Göta trängregemente/-kär 7993-7998.

MHS, fd GSO, FHS
GMnor

Konstnär: Hassan (Hans) Björnström
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Jenni Lagerberg

Sten Ludvig Djurberg

(Ett porträtt: Mattsson)

(Ett porträtt: Virgin)

Jenni Lagerberg (ett porträtt) föddes i Göteborg 1867 (Heyman) och ingick äktenskap 1888 med intendenten vid Göteborgs museum, kammarherren CarlPontus

Sten Ludvig Djurberg (ett porträtt) foddes 1877 i Vist socken i Östergötlands län.

Lagerberg.

Djurberg blev officer på aktiv stat vid Kungl. Skaraborgs regemenle 1892 och befordrades till kapten vid regementet 1908. Under större delen av sin tjänstgöring vid
Kungl. Skaraborgs regemenle var Djurberg bosatt i Fredsberg (5 km NV Töreboda).

Efter genomgång av Elementarläroverket för flickor i Göteborg bedrev Jenni Lagerberg konststudier för Edward Brambeck. 1884 studerade hon konst i Paris, dit hon
även återvände för fortsatta konststudier mellan 1923-1928.

7976 utnämndes Djurberg till major vid Kungl. Jönköpings regemente (l 12) och
avgick med pension 1926, varvid han bosatte sig i Forsvik och tjänstgjorde efter

Vid sidan av landskap och havsbilder ("Haf i storm") målade hon många porträtt,
bla av höga frimurare beställda av Frimurarlogen i Göteborg.

pensionsavgången som befälhavare för Karlsborgs landstormsområde och som slussinspektör i Forsvik vid Göta Kanalbolag.

Karakteriserad som en ärlig och formsäker bildhuggartalang modellerade hon ej
blott portrållreliefer i brons av bl a amiralen Otto Lagerberg, livmedicus, doktor
Arthur Ftirstenberg och fil doktor Anton Struxberg (på dennes gravsten på Östra
begravningsplatsen i Göteborg), utan framträdde hon även med keramiska alster
och mindre bronser. Som erkänt skicklig kopist dokumenterade hon sin förmåga
speciellt inom porträttgenren.

Djurberg utnämndes 1936 till överstelöjtnant i armän.

Jenni Lagerberg deltog i Göteborgs konstförenings utställning på Valand 1'902 och
i utställningen "svensk konst" i Hälsingborg 1903. Hon finns representerad på
Thielska galleriet i Stockholm (porträtt av Friedrich Nietzsche - patinerad gips 7907),
på Göteborgs historiska museum (kopia bl a av Gustaf II Adolf efter original av
J Elbfas), i Kungsholms kyrka i Stockholm (kopia av burggreven Jacob van Dyck
efter originalav P P Rubens) och på Göteborgs stadsbibliotek (medaljonger av grosshandlaren A Levgren och av bibliofilen, riksdagsmannen Lars Månsson i Tranemåla).
Jenni Lagerberg avled 1958.

Samtidigt med sin tjänst som officer utbildade sig Djurberg till konstnär bl
studier vid Konstnärsförbundets målarskola 1900.

7902 studerade Djurberg viss tid även vid Kadinskys målarskola
företog även nämnda år studieresor till Köpenhamn.

i

a

genom

Tyskland och

Djurberg målade främst landskap och stilleben i olja och akvarell samt en del porträtt och ställde ut sina verk vid en separatutställning i Växjö 1924.
Djurberg avled den 27 juni 1956.

Louis Philippe Edgar de Rougemont

Johan Fredrik Krouthön

(Två porträtt: Berg och Björk)

(Tre porträtt: Falk, Kraak, Erhardt)
Johan Fredrik Krouthän foddes 1858
bringade hela sitt liv.

Louis Philippe Edgar de Rougemont (två porträtt) foddes 1891 i Lille, Frankrike.

i Linköping, där han sedan i stort sett till-

Rougemont som sedan 1979 verkade i Sverige, studerade vid Acadämie Delecluse
i Paris 7912-1,917 samt företog studieresor till bl. a. Italien, Spanien och Schweiz.

Krouthän blev efter studier bl a vid E. Perseus' målarskola och vid Konstakademien
1878-1881 samt i Paris, London, i Tyskland, Belgien och Danmark en bland de
första svenska friluftsmålarna.

Han specialiserade sig på för representationsändamål beställda porträtt av högre
officerare, industrichefer och andra bemärkta personer men ägnade sig även åt
figurmotiv, mest nakenstudier. Hans målerivar inriktat på ett detaljerat, naturtroget

Sommaren 1883 vistades han bl a på Skagen tillsammans med konstnären Oscar
Björck och valde där i skagenmålarnas anda anspråkslösa eller helt tillfälliga motiv
och fäste särskild uppmärksamhet vid belysning och reflexer, alltså ett tidstypiskt,
naturtroget och ofta halvimpressionistiskt måleri.

avbildande och visar föga av konstnärlig egenart.

Rougemont deltog bl a i en utställning i Paris 1916, i Sveriges allmänna konstförenings höstsalong i Stockholm 1922 (med forslag till en altartavla) samt i smärre
hotellutställningar i Höganäs och Gislaved 7956, i Karlstad och Lilla Edet 1960.
Han ställde även ut privat i Skövde 1924, tillsammans med makan, konstnärinnan
Sigrid Wahlström de Rougemont i Eskilstuna 7947 och tillsammans med makan
och Stig Jonzon i Kalmar 1951.

Krouthåns tidiga stil i en nästan revolutionerande naturalism blev inte särskilt uppskattad, men när han däremot på 1890-talet borlade tillmötesgå en mer banalsmak
och massproducerade idylliska landskap med röda stugor, skär äppelblom och sprättande höns, blev han omåttligt populär.

Bland Rougemonts porträtt kan nämnas de av Gustaf V (7928 i Söderbärke K:a i
Dalarna), prins Carl(1931 på Kungl. Skaraborgs regementes officersmäss i Skövde),
skeppsredare Dan Broström (1931 pä Sjöfartsmuseet i Göteborg), excellensen Östen
Undän (på Utrikesdepartementet i Stockholm), professor Germund Wirgin (på Upplands nation i Uppsala) samt ett antal porträtt av regementschefer på olika
officersmässar i landet.

Krouthån blev senare även mycket uppskattad och anlitad porträttmålare i ett brett,
en smula flott maner och finns representerad med bl a många chefsporträtt på ett
flertal av våra regementens officersmässar och då kanske främst inom Linköpings
garnison.
På salongen i Paris fick Krouthän 1BB9 bronsmedalj för ett trädgårdsmotiv, som
han hade gjort 1886 och finns han vidare represenlerad på Nationalmuseum, Norrköpings museum och naturligtvis på Linköpings museum.

Rougemont avled 1965.

Krouthän var till sin läggning oppositionell och tillhörde under sin tid på Konstakademien den krets av missnöjda elever, ur vilken opponentrörelsen skulle spira
och lämnade tillsammans med bl a Anders Zorn institutionen under demonstrativa
former.
Krouthän avled i Linköping 1932.
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Sigge Olof Bergström

Carl Peter Valfrid Groth
(Ett porträtt: Gustaf Smith)

(Ett porträtt: Holmberg)

CarlPeter Valfrid Groth (ett porträtt)föddes den 15 mars 1883 i Falköping-Ranten,
där fadern var stationsskrivare vid järnvägen.

Sigge Olof Bergström (ett porträtt) foddes den 20 augusti 1880 i Filipstad.

Groth blev office r 7906 vid Kungl. Östgöta trängkår och tillhörde Ostgötakåren i
sammanlagt 17 år, innan han 1923 forflyttades till Kungl. Norrlands trängkår (T 3)
i Sollefteå, där han stannade till pensioneringen som kapten 1933.
Groth var en mycket skicklig tecknare och diktare och studerade en tid vid Althins
målarskola i Stockholm.
Under sin tid som aktiv officer vid T 6 först på Ränneslätt utanför Eksjö och senare
i Linköping skildrade Groth personer och situationer vid kåren genom en mångfald
teckningar, som han även beledsagade med versifierad text. Groths teckningar finns
bevarade i två tjocka album vid Svea trängbataljon i Linköping och har på ett synnerligen fortjänstfullt sätt presenterats av överstelojtnant Bo Kjellander i den av honom 1987 utgivna boken "Med sabel och ritstift - C P Groth och hans bilder från
officersliv m/ävid Östgöta trängkår 1,907-1.923" (PROBUS förlag 7987).
Utöver teckningar utförde Groth även oljemålningar, främst porträtt, som han ibland
målade efter fotografi med stor noggrannhet och detaljrikedom.

Groth förblev ungkarl hela sitt liv och dog i Stockholm 1952 i en ålder av 69 är.

Bergström var såvälmålare som grafiker och studerade på Valand i Göteborg 1903,
i Paris 1904-7905 och 7928 samt iltalien 7906-7907 och besökte även Brasilien
och Argentina i konststudiesyfte.
Bergström målade såväl landskap som porträtt men blev kanske mest känd för sina
effektfulla och kraftiga träsnitt. Han var i Sverige en av pionjärerna för denna konstart och var den förste ivårt land, som utförde porträtt i originalträsnitt, bland vilka
det kanske mest kända är hans porträtt av Verner von Heidenstam med den karaktäristiska profilen (7907). "Profilen är som skuren i ett streck med en blick for ansiktets pittoreska linjerl som knappast överträffas av skaldens tidigare konterfejare"
(August Brunius i "Arktos" 1909).
Bergström deltog i ett stort antal utställningar såväl i Sverige som i utlandet och
finns representerad på Nationalmuseum, Värmlands museum i Karlstad, Jämtlands
läns museum i Östersund, Malmö museum, Göteborgs museum och på vissa utländska museer. Nationalmuseum förvarar även ett antal stockar till de träsnitt. som B.
utförde.
Bergström var 1913-1918 ordförande i Grafiska Sällskapet och7928-1929 i Konstnärsklubben samt frän I9\4 ll11 7944 intendent vid Sveriges allmänna konstförening och tog som sådan initiativet tilloch genomförde som ledare de bytesutställningar
av såväl äldre som yngre nordisk konst, som startade 7923 och avhölls omväxlande

i

Stockholm, Köpenhamn, Oslo och Helsingfors och som väckte berättigat

erkännande.

Bergström framträdde även som författare med lyrisk flykt och humor och medverkade bl a i skämtpressen - i "Puck" och i "Söndags-Nisse".
Bergström avled i Stockholm i januari månad I975.

4B

49

Per Erik ("Pära") Bjurström

Per Mattias (Mats) Björlin
(Ett porträtt:

Camitz)

(Två porträtt: Ekman, Rossander)

Per Mattias (Mats) Björlin (ett porträtt) föddes i Stockholm dea24Iebruari

1894.

Björlin blev officer på aktiv stat vid Kungl. Svea artilledregemente (A 1) i Stockholm
!9I7 och gick 7942 på reservstat som major.

Björlin utbildade sig till konstnär bl a i Paris på 1920-talet och blev mest känd som
en omsorgs{ull och skicklig porträttmäare med omfattande produktion. Hans porträtt av förbandschefer finns på många av våra regementens officersmåssar och då
av förldarliga skiil kanske främst vid artilleriförbanden.
Björlin kännetecknas i sitt porhåttmåleri av ett nästan fotogmfisld återgivande
modellernas anletsdrag samt dessutom beträffande de militåra chefsporträtten
sällsgnt stor korrekthet vad gäller återgivandet av de olika uniformsdetaljema.

av
av

Utöver porträttmåleri ägnade sig B.iödin även åt landskapsmålning och ralde då ofa
motiv från den miliära miljön, som han ju kände väI.
På Kungl. Svea artilleriregementes officersmäss (numera i Linköping) finns av Björlin många motiv i olja från A 1 gamla kaserner och kasernområde vid Valhallavägen
i Stockholm, där numera Militårhögskolan är inrymd.

Björlin avled i Stockholm

1986.

Per Erik Bjurström (två porträtt) föddes 1940 i Hjo, avlade realexamen vid Samrealskolan i f,5delsestaden 1957 och studerade därefter några år (1959-1963) vid
Stockholms Handelsinstih.rt. 1953 återvände dock "Pära" till Hjo och har sedan
dess i huwdsak tillbringat sitt liv och haft sin verksamhet i den lilla idylliska staden
vid Vätterns strand.
Konstshrdierna startade "Pära" Bjurström 1968, då han som kvällskurselev började
teckna Lrnder ledning av Hjo konstnären Nils Rubendahl.
Som uppskattad och skicklig tecknare anlitades "Pära" flitigt i början av 1970-talet
av månqa dagstidningar i Göteborg, i Skövde och i Hjo samt avtidningen Expressen
för främst politiska karikatyrer.
7972-1973Iortsal1e "Pära" sina konststudier vid Houvedskov mäarskola i Goteborg.
Redan 1969 började han måla i olja och har successM blivit mycket uppskattad för
dels sina landskapsmotiv, dels sina porträtt. l-andskapsmotiven har han hittills främst
hämtat från Garnla stan med omgiwingar i Stockholm, från hemstaden Hjo, från
Mariestad och från St. Augustin i Florida, där han vistades en nd äreo 1982 7984.
Som porträttmålare har "Ptua" karaktedserats som skicldig och träffsäker och bland
hans porträtt utöver de två på officersmässen kan nåmnas de, han målat av
fullmåiktigeordförande och andra myndighetspersoner i H.io samt de av skådespelaren
Stig Järrel och dennes maka Aase.

Sedan 7977 verkar "Pära" i egen ateljö i den gamla f d hattfabriken i Hjo och
betraktar sig själv som "heltidskonstnär" sedan sommaren 1979.
Vid sidan av måleriet och tecknandet skulpterar han även i trä, varvid motiven hittills
varit de s k originalen i hemstaden.
"Pära" Bjurström har haft många utställningar under årens lopp, varav de flesta varit
i "Gula Pavil.jongen" i Hjo samt på Hjällö gård cirka en mil söder Hjo, där han
alltsedan 1970 årligen deltagit i den s k "Pingshrtställningen".
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Friherre William Herbert Fleetwood
(Fem porträtt: Sandberg, Bruzelius, Liining, Nordström, Wikland)
Friherre William Herbert Fleetwood (fem porträtt) föddes 1915 i Stockholm och
blev reservofficer vid trängtrupperna 1938 med placering vid Kungl. Norrlands trängkår (T 3).

lnom försvaret är Fleetwood representerad - utöver vid trängforbanden - vid många
forband och vid de centrala staberna.
Utöver porträtt ägnade sig Fleetwood även åt landskapsmålning.
I "Lexikon för Konst" (1958) karaktäriseras Fleetwood "som psykologiskt träffsäker
porträttmålare. Har även utfört summariskt och klart uppbyggda landskap..."

Fleetwood tillhörde T 3 under hela sin reservofficerstid och avgick ur reserven 1965.

Det är nog få trängofficerare, som kunnat undvika att någon gång stöta på eller
höra talas om William Fleetwood. Antingen har det varit i hans egenskap av reservofficer inom truppslaget, som flitig och engagerad medlem av Trängklubben, eller
som konstnär och mannen bakom signaturen på många av våra chefsporträtt. Utöver
de fem porträtt, som finns päT 2 officersmäss, finns vid T 1 åtta, vid T 3 sju och
vid T 4 två porträtt av William Fleetwood.
Samhörlghetskänslan mellan reservofficeren William Fleetwood och det gamla regementet T 3 var alltid mycket stark. Detta forhållande visade sig på olika sätt men
framkom kanske tydligast genom det sällsynt generösa donationsbrev, som han 1957
överlämnade till officerskåren vid regementet och som innebar, att han lovade att
kostnadsfritt under 10 års tid måla de chefsporträtt, som under den tiden blev aktuella vid regementet.
Fleetwoods konststudier började 1934-35 vid Edward Berggrens konstskola i Stockholm. Som utpräglad individualist tillhörde han aldrig någon gruppbildning utan
stakade sin egen väg till konstnärsskapet. Det var karaktäristiskt för honom, att han
efter de grundläggande studierna vid mitten av 3O-talet inte följde med den stora
strömmen av jämnåriga till Paris utan i stället sökte sig till en renommerad konstskola i London. Vid The Byam Shaw School of Art fortsatte Fleetwood sina studier
1936-38, varefler han kompletterade studierna i materiallära för Akke Kumlien

7939-40.

I närmare 50 års tid målade William Fleetwood porträtt och man kan knappast
räkna dem alla. Den totala produktionen uppgär till omkring 500 styck. Efter David
Tägtströms bortgång blev han den mest eftersökte bland svenska konstnärer, som

kunnat ge porträttmåleriet en högre artistisk dignitet. Många av de officlella

Fleetwood har haft många utställningar under årens lopp, varav de flesta varit i
Stockholm.

7947
7947
1952
1965
7975
1980
7987

- Unga tecknare i Nationalmuseum
- Separatutställning Galärie Modern
- Separatutställning Gummesons Konstgalleri
- Separatutställning Konstnärshuset
- Separatutställning i Laholm
- Retrospektiv utställning Prins Eugens Waldemarsudde
- Separatutställning Stora Museum i Falun

1972 fick Fleetwood Stockholms Kommuns meritstipendium för kulturell, värdefull
insats i Konstnärshuset och år 1981 inbjöds Fleetwood att tillsammans med tolv
andra svenska konstnärer skänka sitt självporträtt tilldet världsberömda konstmuseet
Galleria degli Uffizi i Florens isamband med museets 400-års-jubileum.
Denna inbjudan visade, vilket anseende Fleetwood hade även i mycket kvalificerade
sammanhang och den uppskattning hans produktion rönt.
Fleetwood verkade in i det sista med fullkraft och energi i sin ateljä högst upp i huset
Valhallavägen 118 i Stockholm.

I9B9lade han sista handen vid ett porträtt av Riksdagens tidigare talman Ingemund
Bengtsson, och så sent som våren/sommaren 1993 avkonterfejade han den då
nyligen förtidspensionerade chefen för Norrlands trängregemente, översten Carl
Björn Oscar Eklund.
William Fleetwood avled i Stockholm den

22 dece:mber 1993.

beställningsporträtten har han utfört för den stora statliga porträttsamlingen på Gripsholms slott och ännu fler har fått sin plats i de stora företagens styrelserum, i
ämbetsverk eIIer i offentliga representationslokaler.
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Clemens Cavallin
(Ett porträtt:

Hassan (Hans) Björnström

Björkman)

(Ett porftätt: Nils Smith)

den
undel

Clemens Cavallin (ett porträtt) föddes i Lund 7969. Efter gymnasiestudier på
humanistiska linjen, studerade han religionsvetenskap vid Goteborgs Unive6itet
ell års

rid

Valand

Redan som tjugoåring (1989) antogs Cavallin som elev vid Konsthögskolan
i Cöteborg.

trzingregemente
senare tilldelades i

7997/7992 fullgjorde Cavallin sin värnpliktstjänstgöring vid Göta

och fick då bl a i uppdrag att måla de fanor, som kompanierna
samband med regementets 100 årsjubileum samt att vidare för privat bruk arpor
trättera den dåvarande regementsche{en, översten Tord Björkman.

1993

Som komplement till de rent konstnärliga shrdierna har Cavallin sedan hösten
även läst filosofi och har han som ambition ati förehädesvis ägna sig åt porträttmåleri ett led i denna hans strävan är en stipendieresa till Italien för att

studera

Hassan (Hans) Björnström fO'ddes
Bjömström och hans maka Maria.

i Skovde 1943 som son till T 2-officeren Jan

Hassan BjörnsLröm är självlärd.
Den konstnärliga karriären inleddes under 1960-talet (då han dessutom var teck,
ningslärare i Mariestad under ett år) med porträtt av bl a landssekreteraren i Mariestad, regementschefen i Karlsborg, överste Ingemar Bratt, kyrkoherden i Grästorp,
kommunalmän i Hova, och ett antal privatpersoner samt målningar i Hova kommunhus och Hova hotell.

Under 1960talet började han även resa utomlands, främst i Orienten, vilket bl a
resulterade i porträtt av Dr Rangoonwalla, president för Pakistans nationalbank samt
uu officerare och privatpersoner

Cavallin har haft en separatutställning på Caroli Konstgalleri i Borås och en i
landa Konsthall samt ett antal mindre

Färge-

Under 1970-talet och större delen av 1980,talet vistades Hassan Björnström utomlands (Marocko, Spanien, Västafrika, Canada, Västindien).
Som hovmålare hos kung Hassan II av Marocko skapade han ett stort antal häst
målningar samt portrått av kungen, den kungliga familjen, högre officerare och
privatporbätt. I Senegal har han porträtterat president Senghor och ärkebiskopen
samt udört en Mariamålning för katedralen i Saint-Louis.

Cavallin har avporträtterat förre chefen för Liwegementets husarer, översten

Göran

I Mali har han porträtterat president Traore och i Gambia polischefen. I Canada

reniissanspoträttmåleri.

utställningar

Sjövall.

gjorde han hurudsakligen privatbeställda barnporträtt och hästmålningar
Av produktionen i Sverige bör nämnas ett antal militära chefsporträtt, nämligen av
överstarna Peter Jonsson, Per Killström, Sten Ljungqvist (2 st), Gustaf Malmström
(2 st), Rune Morell, Mats Welff och Göran Wetterlundh.
Under 1980-talets senare del och under 1990 talet har Hassan varit bosatt i Äseda.
Samtidigt som han fortsätter att måla porträtt, hästar samt andra djur och naturmotiv exprimenterar han med nya motiv och stilidäer (bl a kubism) för en internationell publik.
Hassan Björnström ställer inte ut i Sverige på grund av dålig lonsamhet orsakad av
ogynsamma skatte- och regelsystem. Han har stående erbjudanden bl a ftån stora
gallerier i Canada och USA.
Hassan Björnström är representerad i bl

Kungliga palatset, Rabat, Marocko
Kungliga gardet, Rabat, Marocko
- Musäe d'lfan, Saint-Louis, Senegal
- Katedralen iSaint-Louis, Senegal
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a:

- National Bank of Pakistan, Karachi, Pakistan
- Hova kommuns samlingar
- Tanums kommun (Grebbestad)
- Privatsamlingar, Sverige, USA, Canada, Marocko.
Spanien, Frankrike, Danmark, Västafrika, Västindien.
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Götaträngarel
Kom ihåg att betala Din medlemsavgift till föreningen!

Medlemsavgifter:

Ny medlem (första

året)

Övriga
Ständig medlem

10 kr
50 kr / är
400 kr engångsbelopp

Du kan stödja fortsatt utgivning av Götaträngaren genom att lämna ett bidrag, stort
eller litet, till tidningsfonden.
Givarnas namn kommer efter hand att redovisas i Götaträngaren.

Postgiro: 958 82 - 7
Var god ange om beloppet avser medlemsavgift eller bidrag till tidningsfonden.
Glöm ej att ange avsändare.
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