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Namnet Wetter fick på onsdagsmorgonen dubbel aktualitet, då 

meddelandet kom att konteramiral Erik Wetter fr. o. m. januari 

nästa år kommer att utses till förste hovmarskalk efter Nils 

Rudbeck som då avgår i samband med sin 75-årsdag, samt att 

amiralinnan Maja Wetter i egenskap av ordförande i Göteborgs 

Kvinnoförbund för Sveriges Sjöförsvar av chefen för Älvsborgs 

kustartilleriregemente tilldelats regementets förtjänstmedalj i 

silver.  

 

 

Att amiral Wetter sålunda tar steget ut till förste hovmarskalk 

innebär givetvis att hans dagar som göteborgare är räknade. 

Hovmarskalksämbetet är nämligen i mycket hög grad en "hel-

tidstjänst" som kräver allt av sin man. Förste hovmarskalken skall 

sköta praktiskt taget allt som berör det dagliga livet och den inre 



tjänsten vid hovet både i helg och söcken och privat såväl som vid 

officiella tillfällen, och att hovmarskalken därigenom måste bli 

stockholmare är uppenbart.  

 

Hur amiral Wetter kommer att avveckla sina många. göteborgska 

intressen torde däremot ännu inte vara klart. Han är som bekant 

sedan 1931 direktör för Svenska Orient linjen, samt vidare 

styrelseledamot i SKF, AB Bofors och Svenska Ostasiatiska 

Kompaniet, allt en betydande arbetsbörda, som han nu tydligen får 

lyfta över på andra axlar. Amiral Wetter befinner sig f. n. på 

tjänsteresa i England, och det får sålunda anstå med hans egen syn 

på dessa ting. Att det blir flyttning till Stockholm 1 början på nästa 

år är emellertid uppenbart.  

Amiral Wetter är sannerligen ingen "novis" inom hovkretsarna. Redan 

1927 blev han adjutant hos dåvarande· kronprinsen och utnämndes 1 

april i år till tjänstgörande kammarherre för att sålunda redan i 

januari nästa år bli förste hovmarskalk.  

Amiralinnan Maja Wetter har under en lång följd av år nedlagt ett 

uppoffrande och energiskt arbete inom de kvinnliga 

försvarsorganisationerna och då särskilt som ordförande i Göte-

borgs Kvinnoförbund för Sveriges Sjöförsvar. Förbundet har under 

en lång följd av år både genom ekonomiska bidrag bl. a. för att 

möjliggöra understöd till behövande bland regementets värnpliktiga 

samt genom att till regementet skänka priser, inlagt stora 

förtjänster om regementet. Bl. a. har skänkts silverbägare med 

inskriptionen "För färdighet och nit i fosterlandets tjänst", avsedda 

att utdelas till därtill förtjänta bland manskapet.  

 

Utmärkelsetecknet överlämnades av stationschefen, 

kommendörkapten Benedictsson vid en uppvaktning i ordförandens 

hem under onsdagen inför den samlade styrelsen. Han framförde 

därvid sin tacksamhet och uppskattning av förbundets och 

styrelsens förtjänstfulla arbete till sjöförsvarets fromma samt 

uttalade en varm välgångsönskan och förhoppning om fortsatt 

framgångsrik verksamhet. 


