LARS GLAUMANN IN MEMORIAM
Lars tillhörde RSKB:58, vilket betyder Reservsjöofficerskurs B (Linje A var sjökaptener, B studenter),
som ryckte in på Kungliga Sjökrigsskolan 1958. Kurschefen Henrik och några kurskamrater är här
idag: Björn, Jan A, Leif, Bert och jag. Min hustru Birgitta är också med.
Lars var en jättefin kompis, trofast vän och en kul kille. Vi saknar honom i RSKB-gänget!
Lars, eller Bengt Assar Gösta som det stod i skolkatalogen,
och jag tog studenten i Norra Real i april 1958 och ryckte
sedan in på Kungl. Sjökrigsskolan, som då låg i Näsby
Park. Vi hade alla en mycket givande och lärorik tid tillsammans under Henriks utmärkta ledning. Långresan med
Älvsnabben vintern 1958/59 var en upplevelse med både
strapatser och nöjen. Att leva tätt tillsammans i ett fartyg
till sjöss och i många spännande hamnar under de fem
månader, som långresan varade, svetsade oss samman till
ett fint gäng, vilket också lade grunden till vår framtida
relation.
Efter kadettskola vintern 1959/60 och sommarexpedition
till Portugal för att fira 500-årsminnet av Henrik Sjöfararens död, utnämndes vi till fänrikar i Flottan vid officersexamen ombord i HMS Älvsnabben förtöjd i Malmö
hamn. Vi firade detta ordentligt med kalas på Hotell
Savoy.

Brandmannen Lasse på Skyddsskolan på Berga vintern 59-60

Lars vapengren var torped och han tjänstgjorde på stora
torpedbåtar under fänriksåret 1960/61. RSKB-gänget var
utspridda på olika fartyg i den dåtida avsevärt mycket
större svenska flottan – på ubåt, minsvepare och fregatter.
Sedan vidtog civil utbildning och karriär. Många tjänstgjorde utomlands – Lars och familjen i Holland. Så det
blev det ganska sällan vi sågs. Vi hade dock ett antal
jubileumsfester - i regel vart femte eller tionde år.

Sångövning på Fylgia vintern 59-60

Källhagens Värdshus.

Hemkommen från Holland och bosatt i Strängnäs sökte Lars kontakt med det ’gamla gänget’ och tog
initiativ till mer täta kontakter – lunch varannan månad på Sjöofficersmässen och en RSKB-resa varje
år. Lars, som haft ledande roller i det civila livet, delegerade anordnandet av kursträffarna till ordningsmannen. Så kallade Lars mig - kanske på grund av att jag var en mycket ordningsam skolgosse
under gymnasieåren. Det var dock Ivar Ahlberg, som då var ordningsman.
Våra resor, där Lars alltid var med och med
sin kamera förevigade våra övningar, gick
till Karlskrona (vår marinbas sedan Karl XI
dagar), London (med Jan A som värd), Fiskebäckskil, Riga, Tallinn, Åbo, Helsingfors
med flera intressanta platser. RSKB gästade
också familjen Glaumann flera gånger i
Strängnäs, senast i december 2008. Dessutom bjöd Lars oss till familjens sommarhus
på Landsort. Det var då inte bara fråga om
att ha kalas utan vi skulle alla förkovra oss
ytterligare i astronomisk navigation, som
Lars hade börjat studera på universitetet. Lars hade skaffat en mycket fin sextant. Henrik, som länge
arbetat som navigationslärare på Sjökrigsskolan, höll lektion i lotshuset på Landsort och vid middagen efter andra eller kanske tredje snapsen var det dags att kolla stjärnhimlen. Några stjärnhöjder
togs dock inte…..
År 2008 firade vi 50-årsminnet av vårt inträde
på Kungl. Sjökrigsskolan med en 24-timmarsövning på Näsby slott. Lars passade då på att
låta oss uppleva ett annat 50-årsminne – VM i
fotboll, som hölls i Sverige 1958. Idrottsmannen
Lars spelade ju både fotboll och handboll och
tillhörde handbollslaget Casselpojkarna under
tiden i flottan.
Lars tog många fina bilder under Näsby-övningen, vilka numera finns på kursens hemsida.
Samma år var Lars och jag på Godthem och firade 50 år som studenter – en kul och lyckad fest det
också.
Birgitta och jag har också haft glädjen att vara tillsammans med familjen Glaumann vid andra tillfällen och minns gärna vårt seglande besök på Landsort och våra turer i skidspåren i Sälen.
Lars var en jättefin kompis, trofast vän och en kul kille. Vi saknar honom i RSKB-gänget!
Kurs RSKB:58 sänder Lars den traditionella marina hälsningen
GMY - Gott Mit You!

