1917.
80:e årgången.
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Berättelse
över Kungl. Örlogsmannasällskapets verksamhet under det förflutna arbetsåret.

Sällskapet har varit samlat till 7 ordinarie sammanträden
varvid avgivits 7 årsberättelser, nämligen:
en i »Torpedväsende och gnisttelegrafi>> av ledamoten K.
Posse,
en
>> Sjökrigskonst och sjökrigshistoria av ledamoten E.
Hägg,
en i >>Navigation och sjöfart>> av ledamoten Lindstedt,
en i >>Reglementen och förvaltning>> av ledamoten Näsman,
en i »Skeppsbyggeri och maskinväsende>> av ledamoten
Falk man,
en i >>Minväsende och elektroteknik av ledamoten Grafström,
en i »Bestyckning och beväpning>> av ledamoten Widmark,
varjämte ledamoten Elmqvist lämnat en redogörelse över
försök med nätsaxar och ledamoten Akermark redogjort för
skjutförsök med torped inom svenska flottan.
Ledamoten Holmgren har bestritt redaktörsbefattningen
för sällskapets tidskrift, vilken utgivits efter samma plan, som
under föregåend~ år.
En tävlingsskrift har till sällskapet inlämnats, nämligen:
»Svenska flottans övervattentorpedfartygs uppgift och använd.
ni ng i krig>>. Tävlingsskriften, vilken sällskapet belönat med
sin medalj i guld, är skriven av löjtnant S ..E. P:son Wetter.
Tidskrift i Sjöväswclet .

•
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Inom sällskapet hava följande förändringar ägt rum:
Med döden avgått:
Hedersledamöter ........ ....... ... ..... ... ... .. .
Arbetande ledamöter ... . ....... .... ........ ... . .

2
l

Aminnelsetal

Tillkommit:
Hedersledmot:
Kommendören H. H. K. Eriksson.
Arbetande ledamöter:
Marindirektören A. W. Lindgren.
Kaptenen vid Kungl. flottan H. V. Simonsson.
»
A. Örnberg.
För närvarande utgöres sällskapet av:
Förste hedersledamöter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Hedersledamöter, svenska . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
utländska . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Arbetande ledamöter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Korresponderande ledamöter, svenska . . . . . . . . . . . . . . . . .
utländska . . . . . . . . . . . . . . .

o

. (Upplästa vid firandet av Kungl. örlogsmannHsällskapBts högtidsdag
den 15 novPmbcr 1917 av sekr<"teraren, ledamoten E. Peyron .)

Herr Ordförande!
Mina herrar!
3
36
l
93
19
5

Summa 157

Den 15 november samlas vi för att hedra minnet av de
män, som i dagar som flytt med framsynt blick och med kärlek till Sverige och dess sjöförsvar stiftat Kungl. Örlogsmannasällskapet, eller arbetat i och för detta sällskap. Till dessa
män räkna vi nu de ledamöter, vilka under det senast tilländalupna året efter slutat livsarbete lämnat våra leder; åt
dem skola vi på denna vår högtidsdag ägna en tacksam minnesgärd, och det är med anledning härav jag nu har äran anhålla om ordet.

t
H. Mohn.
I september 1916 nådde oss budskapet, att en av sällskapets äldsta korresponderande ledamöter, grundläggaren av »Det
norske meteorologiske institut», professor H . Mo h n slutat sitt
arbetsfyllda liv.
Mohn föddes i Bergen 15 maj 1835 och tillhörde en familj, som i mitten av 18-hundratalet hade utvandrat från Ro stock till Norge. Efter år 1852 avlagd studentexamen , var det

..
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hans avsikt att ägna sig åt teologien, m en sedan han h ört ett
par föreläsningar i fysik, var det som en ny värld öpp nat sig
för honom, en värld, som grep honom helt och hållet, och
fysiken och astronomien b lev från den stunden hans h u vudintresse i livet.
Då den naturvetenskapliga fakulteten vid den tiden ej var
väl tillgodosedd vid universitetet i Kristiania, gällde det för.
Mohn att utfylla läroanstaltens luckor genom självstudium.
Under skolåret 1853 uppehöll han sig i fädernestaden Bergen
och studerade ivrigt N. C. Örsteds samlade arbeten och H umbolls , Kosmos ». Aterkom.men till Kristiania, inrättade han i sitt
vindsrum ett litet privat observatorium och laboratorium. Instrumenten voro enkla nog, ett förstoringsglas och en lupp inmonterade han i ett rör av papp, som han själv förfärdigat,
stativ till denna primitiva stjärnkikare tillvPrkade han likaledes själv, och sålunda utrustad, började han utforska stjärnhimlens under.
1858 avlade Mohn bergsexamen, föreläste några år i Kristian ia i astronomi, fysik och kristallografi och erhöll 1860 Kronprinsens guldmedalj för ett prisämne om kometbanornas inbördes ställning. Sanuna år utnämndes han till observator vid observatoriet i Kristiania; i denna befattning innefattades även de
meteorologiska observationerna, som införts år 1837, och dessa
förde honom in på den bana, där han skulle göra sitt livs stora
insats .
Intresset för atmosfäriska fenomen är lika gammalt som
mänskligheten, och m eteorologien som vetenska p h ar sina rötter förlagda långt bort i forntiden . Aristoteles har sålunda känt
till och beskri,·it den indiska monsunen. Men nämnda vetenskaps väg har varit kantad av törnen, och helt naturligt fö rresten, ty de gränser som kunna nås genom en mans studier
äro knappt tillmätta. Utöver dem kunde man komma bl ott
genom ett systematiskt nät av observationer.
Enskilda forskare och resande skaffade oss så småningom
kännedom om tropikernas meteorologi. Sålunda Idarlade Columbus passadvindarna, Vasco di Gama den indiska monsu-
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nen och man nådde så långt, att dessa stora och enkla luftrörelsers orsak er kunde bevisas. Här var det Newtons vän och
elev Haley, som var föregångsmannen, och hans läror utveck lades och fullständigades en mansålder senare av Hadley. Men
gent emot t ropikernas relativt enkla och överskådliga atmosfäriska förhållanden, framstod så mycket skarpare väderlekens
nästan laglösa växlingar på våra breddgrader, och för att utforslw dessa voro den enskilde mannens studier icke tillräckliga. På den tiden var tanken på ett organiserat observationsnät, som genom samtidiga observationer kunde Himna exakta
uppgifter över atmosfäriska förhållanden och dessas förändringar, allt för djärv för att realiseras endast i vetenskapligt
intresse. Det krävdes en yttre inpuls. Och en sådan kom med
den orkan, som den 14 november 1854 under Krimkriget verkade ödeläggande på västmakternas flottor. Nu fick den berömde franske astronomen Leverrier i uppdrag att undersöka
om icke stormars ankomst kunde förutbestämmas för att sjöolyckor sålunda skulle kunna undvikas och efter åtskilligt motstånd utkom under hans ledning nio år senare de första synoptiska kartorna, grundade på meteorologiska telegram från
ett nät av stationer inom Europa, och samtidigt härmed utsändes stormvarningar inom Frankrike och angränsande Hinder.
Ett år senare blev det Molm som skulle föra fram de meteorologiska vetenskapliga undersökningarna i Norge till ett
praktiskt mål. Inom »Tekniska föreningen>> i Kristiania höll
han under hösten 1864 en serie föreläsningar, grundade på
Leven·iers och amiral Fitz Roys arbeten , och resultaten av dessa
föreläsningar utmynnade i upprättandet av Det Meteorologiska
institutet, som 1866, genom en Kunglig resolution trädde i kraft,
och vid vilket Mohn som den förnämsta drivande initiativtagaren blev utnämnd till professor.
För en vanlig människa skulle grundläggandet och ledan det av ett institut av ifrågavarande slag givit arbete nog. E j
så för Moh n. Han såg sitt problem i stort. Utforskningen ::tY
luften kan aldrig bliva fullständig, om ej havet samtidigt under sök es, och detta föranl edde att Moh n tillsammans med profes-
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sor Sars framlade förslag till en polarhavsexpedition, som under 1876-78 kom till stånd under Mohns ledning.
Vid sidan av hans praktiska arbete i meteorologiens tjänst
utövade Molm en omfattande litterär verksamhet. Här må
blott erinras om en ringa del därav. Ar 1870 utkom >>Det
Norska Meteorologiska institutets Stormath1s ". De häri framlagda resultaterna utgjorde det väsentliga i den Lok om "Väder
och Vind , , som Molm utgav 1872. Under titel , Grundzi.ige
der Meteorologie " utkom boken 1875 på tyska samt översatles under loppet av få år till franska, spanska, rysl<a, italienska, polska och finska. Bokens framgång hade sina inre orsaker, den gav den första framställningen av den modärna
meteorologien , grundad på studiet av de synoptiska kartorna
och bokens framgång betecknade de nya teoriernas segertåg.
Mohn hade i detta sista arbete beskrivit de meteorologiska fenomenen, han sökte nu vida.re efter deras orsaker och härvid
fick han som medhjälpare, sin vän C. M. Gulclberg. Om man
unelantager amerikanaren Ferrels arbeten, som då torde hava
varit för Mohn okända, var detta det första försöket att behandla de meteorologiska fenomenena kvantitativt på basis av
hydrodynamikens och termodynamikens grundvalar.
Efter 1887 inträdde en v~inclpunkt i Malms velenskapliga
författareverksamheL Genombrottsticlen var förbi. Bakom
det första hindret, som stormats, reste sig nya, vilka icke läto
taga sig i en stormlöpning, en viss resignation inträdde, och
man märker huru intressena vända sig från den dynamiska
meteorologien till klimatologien. För Molm följde nu några
är uneler intensivt arbete inom detta område. Uneler åren
1895- 96 utkom hans stora arbete om "Norges klimab, grundat på hans meteorologiska observationer under 25-årsperioden
1.866- 90. Jämsides med detta arbete följde bearbetningen av
de meteorologiska resultaten från Frams l. och 2. expeditioner samt från Amundsens sydpolsfärd.
Det är givet, att en vetenskapsman sådan som Mohn blev
anlitad i en mångfald kongresser och kommitteer, och att vetenskapliga utmärkelser rikligt föllo på hans lott. Såsom nå-

got anmärkningsvärt må nämnas, att han 1874: erbjöds platsen
som föreståndare för det då nyupprättade "Deutsche Sewarte ,,
vilken plats han dock avböjde. Mohn invaldes i Kungl. Örlogsmannasällskapet som korresponderande ledamot år 1881.
Alla de mål han strävade efter nådde han ej, men därvid delade han samma öde, som möter de flesta, som sätta sina
mål högt, och ungdomens hänförelse och optimism fick därför
böja sig för oöverstigliga svårigheter. I stort sett fattade han
dock meteorologiens problem rätt. N ya, yngre krafter ha nu
fortsatt på den väg han anvisade, med samma tillförsikt, samma optimism som han, och Mohns ande lever därför alltjämt
kvar till fromma för mänskligheten och den vetenskap han
älskade.
Källa: "Meteorologien i Norge i 50 år".

Johannes Christoffer Livijn.
Från Östergötland härstammar en gammal präst-, jurist-,
skriftställare-, militär- och köpmanssläkt, vars äldsta kände
stamfader, Jon Månsson, på 1600-talet levde i Söderköping.
När hans son Magnus, född 1622, i stadens därdomsskola »
efter tidens sed skulle erhålla sitt latinska släktnamn, blev
detta "L i via", efter skogsduvans latinska namn, enär en dylik
fågel varit det första levande väsen han under sin första vandring till detta lärdomens högsäte varseblivit.
Mest känt har namnet blivit genom elen som skriftställare
och ämbetsman lika framstående Clas Livijn, vilken anses som
en av den svenska romanens fäder. Vid sidan av en omfattande skriftställareverksamhet nedlade han som generaldirektör i fångvårdsstyrelsen under Konung Karl Johans tid, ett
epokgörande arbete i den svenska fångvårdens tjänst. Gift
med fröken Löwenborg, hade han flera barn av vilka den ene
sonen, Johannes Christoffer, föddes elen 6 oktober 1824:.
Johannes Christoffer kom till Stockholms gymnasium
1838, blev extra kadett å "Najadem 1839, kadett vid Karlberg
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1840 och gjorde under kadettiden sjöexpeditioner å av Chapman 1843 och å Josephine 1844 samt utexaminerades och utnämndes till sekondlöjtnant 1845. Sanuna år tjänstgjorde Livijn som kommenderad officer å linieskeppet Fäderneslandet,
seglade följande år dels å Najaden och dels på N ordenskjöld
under briggens långresa i Medelhavet samt placerades 184 7 på
Stockholms station. Kommenderades till sjömätningar i Vänern 1849 och i Bohusläns skärgård 1850. Tjänstgjorde i sjökartekontoret 1849, som adjutant hos Varvschefen 1851, 52,
53 och 1854, blev premierlöjtnant 1853, tjänstgjorde som adju tant vid Göteborgs dep6t 1856, som informationsofficer 1857,
58, 59, 60, 61 och 1862, blev kaptenlöjtnant 1859 och utnämndes till föreståndare för navigationsskolan i Kalmar 1864. 1866
överflyttades han på flottans nya reservstat samt på indragningsstaten 1867. Åren 1871- 74 förordnades han till lärare
i ångmaskinlära. Blev korresponderande ledamot i Örlogsmannasällskapet 1874. 1882 erhöll han avsked från lärarebefattningen vid navigationsskolan i Kalmar. Under sin vistelse
i Kalmar hade han flere kommunala uppdrag. Som stadsfull mäktige valdes han till ordförande i fattigvårdsstyrelsen och
som medlem av hamndirektionen. Bland hans skrifter märkes
>> Kort och enkelt sätt att finna ett fartygs läge på sjön >> , jämte
uppsatser i tidskrifter. Gift 1879 i Kalmar med Johanna Matilda Åhstrand, född 1823 i Stockholm, dotter till borgaren och
husägaren i Västerås Åhstrand, avled den gamle veteranen
den 2 januari 1917.

Fredrik Wilhelm Lennman.
Den 13 maj 1840 såg Fredrik Wilhelm Lennman dagens
ljus. Föräldrarna, regementsskrivaren vid K ung l. Maj : ts flotta
B. G. Lennman och hans maka Frederique Lennman, tillh örde
en gammal köpmanssläkt, vilkens förste kände medlem, köpmannen Hans Lennman under förra hälvten av 1700-talet levde
i Stockholm. Redan i början av 1800-talet synas med lemmar
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av familjen hava övergivit köpmansbanan och dragit sig söderut för att ingå i flottans tjänst, med Karlskrona som hemvist.
Fredrik Wilhelm föddes i Karlsl<rona och med Karlskronaluften föddes hos honom även längtan till havet. Han lektl:'
ombord på de gamla ekevallarna ute i laget, som lågo och
ryckte i sina grova fastmakare, han lyssnade där till landgångames gnissel, trappornas knarr, till en vemodig sång aY
fångna jättar, som alla längtade ut till havets frihet, och längre
bort i Galjonsträdgården bland minnena från svunna storhetstider, manades han åter och åter ut till sjöss.
Vid 14 års ålder finna vi också gossen för första gången
embarkerad å ett örlogsfartyg, å fregatten Eugenie, som då, år
1854 ingick i den beväpnade svensk-norska neutralitetseskadern. I oktober 1855 antogs Fredrik Wilhelm till kadett vid
Kungl. Krigsakademien och han hade då valt det yrke, åt vilket han med omutlig plikttrohet skulle komma att ägna sina
krafter. Under kadettåren deltog han i expeditionerna å korvetten J arramas åren 1857, 58, 59 samt år 1860 å kOl·vetten af Chapman. Den 17 november samma år utexaminerades han från Karlberg och utnämndes den 5 januari 1861
till sekundlöjtnant vid Kungl. Maj :ts flotta. Löjtnantsgraden
erhöll han 1866, blev kapten 1877, kommendörkapten av 2:a
gr. 1887, av l :a gr. 1890, utnämndes till kommendör 1893, till
konteramiral i Kungl. Flottan 1903 samt erhöll den l oktober
sistnämnda år avsked från beställning på stat.
12 år av sitt liv tillbringade Lennman ombord å flottans
fartyg. Han tjänstgjorde därunder som kommenderad officer
under 18 expeditioner, av vilka ej mindre än 5 voro långresor.
Under 6 år, mellan 1880- 1886 finna vi honom som sekond.
Hans egen vimpel blåste under 8 expeditioner, som avdelningschef tjänstgjorde· han 2 gånger och var dessutom 2 gånger tillfälligtvis embarkerad som stridsdomare. En lång och rik erfarenhet skärpte hans av naturen vakna sjömannablick och
under de många åren ombord på flottans snart även till nam net halvt förgätna gamla korvetter, förvärvade han en även för
dåtida förhållanden hög skicklighet i manöver med segelfartyg.
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1890 förde han för sista gången befälet å en korvett, och tre
år senare gjorde han sin sista expedition som fartygschef och
samtidigt avdelningschef, men då på pansarbåten Svea.
Lennman hade en avsevärt mångskiftande landtjänstgöring. Han tjänstgjorde sålunda som adjutant hos kommendanten i 5 år och hos överkommendanten i 4 år, som äldste
instruktionsofficer i 3 år, var under åren 1889- 91 chef för
exercis- och underbefälsskolorna, åren 1891- 93 chef för ekipagedepartementet, blev sistnämnda år kommendant i Karlskrona, tjänstgjorde i denna befattning till 1896, varefter Lennman överflyttades till stockhalm som stationsbefälhavare.
Lenmnan insattes som ledamot i kommissionen för granskning av Flottans reglemente samt i undervisningskommissionen; han blev år 1888-89 ordförande i kommissionen för antagning av värvat manskap och tjänstgjorde som ledamot i
Högsta Domstolen åren 1903 och 1906.
Ar 1884 invaldes Lenmnan som arbetande ledamot i Kungl.
Örlogsmannasällskapet, tjänstgjorde under åren 1889-91 som
dess sekreterare, 1895-1897 som vice ordförande samt förflyttades 1899 till hedersledamot.
Lennman var dessutom ledamot av l :a kl. av Kungl. Krigsvetenskapsalwdemien och tjänstgjorde några år som dess andra
styresman.
Kommunalt och politiskt intresserad, togs hans kraft i
anspråk även inom det civila livet. Under 7 år var han stadsfullmäktig i Karlskrona, deltog med iver i bildandet av allmänna valmansförbundet och tjänstgjorde under flera år som
dess ordförande.
Sedan han lämnat den aktiva sjötjänsten, erbjöds honom
1902 åter ett tillfälle att då och då få glädja sig åt havets friska
vindar. Amiral Lennman blev nämligen nämnda år ordförande i K. S. S. S., i vilken hederspost han kvarstod till 1906.
Under dessa år avhölls emellertid tvenne för våra förhållanden
stora regattor, Mälar-regattan 1902 och Karlskrona-regattan
1904 och Lennman fyllde då som alltid med osviklig pliktkänsla och intresse sitt krävande uppdrag.

Fredrik 'Wilhelm Lennman var till sin läggning allvarsam, men under den allvarliga ytan låg dock ej obetydlig vekhet i sinnet. Fordrande på andra, ställde han än större fordringar på sig själv. I sitt enskilda liv såväl som i tjänsten,
präglades städse hans uppträdande av enkelhet, värdighet och
sann gudsfruktan. Hans duglighet som officer skattades synnerligen högt, som människa var han alltid ett föredöme genom
sin redbarhet, pliktkänsla och varma fosterlandskärlek.
Amiral Lennmans verksamma liv avbröts den 6 februari
1917 .
Gift sedan 1871 med Alice von Heidenstam, efterlämnade
han förutom sin änka sonen Henning Fredrik Gustaf, kapten
vid Kungl. Andra Livgrenadjärregementet samt tvenne döttrar.

Carl Oscar Fredrik Ljungquist.
År 1840 den 5 april föddes i Nyköping en son till grosshandlaren S. F. Ljungquist och han erhöll i dopet namnen
Carl Oscar Fredrik. Namnen pekade mot den bana han skulle
gå i livet -- officerns och närmare antytt - sjöofficerens.
I november 1854 antogs gossen som kadett, och likt övriga sjökadetter var han under Karlbergsåren varje sommar
embarkerad å någon av de gamla välkända korvetterna af
Chapman eller .Jarramas. Officersepåletterna erhöll Ljungqvist den 29 februari 1860; han utnämndes till löjtnant 1866,
till kapten 10 år senare; blev 1887 kommendörkapten av 2:a graden; 1890 kommendörkapten av 1 :a graden och kommendör
i flottan 1896.
Under sin tjänstetid deltog han som kommenderad officer, sekond eller fartygschef å expeditioner med ej mindre än
22 olika fartyg. ·Kommenderingarna växla mellan kanonbåtar,
linieskepp och briggar samt korvetter med eller utan ånga och
pansarbåtar, 'o ch rik var även den erfarenhet av sjölivet, som
han därunder förvärvade. Ljungquist visade emellertid tidigt
håg för specialutbildning och genomgick därför 1868 skjut-
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skolan vid Drottningholm, varefter hans krafter togs i anspråk,
dels för skottställning av gevär och dels förordnades han 1878
- 79 att biträda vid utarbetandet av förslag till artillerireglementet. Nämnda reglemente blev förvisso ej det sista, vid
vilket Ljungquist lade handen. Under åren 1887, 88 och 95
finna vi honom sålunda som ledamot i kommitten för granskning och omarbetning av reglemente för flottan, och hans förmåga anlitades dessutom under åren 1895- 97 vid revidering
av den militära rättegångsordningen.
Ljungquist invaldes 1878 som arbetande ledamot i Kungl.
Örlogsmannasällskapet, 1892 som fullmäktig i flottans pensionskassa och blev samma år suppleant i krigshovrätten, i
vilken befattning han kvarstod ända till 1910.
Under åren 1879- 82 var Ljungquist chef för Södra Möre
1., 2. och 3. båtsmanskompanier, blev sistnämnda år äldste instruktionsofficer vid exercisskolan i Stockholm, i vilken befattning han kvarstod till 1885. Följande år fö,rordnades han
till ekipagemästare i Stockholm och tjänstgjorde som sådan
till 1889, då han tillträdde befattningen som kommendant.
1898 lämnade Ljungquist krigstjänsten, åt vilken han ägnat
44 år av sitt liv. Men hans krafter vore ingalunda uttömda,
hans verksamhetsbegär alltjämt lika levande och för båda funnos användning utanför flottan. Under många år tjänstgjorde
Ljungquist sålunda som besiktningsman för passagerarefartyg
i Stockholm och intill sin död som inspektör för ångslupstrafiken därstädes.
Ljungquist var en synnerligen dugande officer, en exerciskarl av gamla stammen, som därjämte besatt en ingående och
om skarpt förstånd vittnande erfarenhet i författningar och
reglementen. Hans vänsälla och glada lynne förskaffade honom överallt inom som utom vapnet tillgivna vänner, vilka
gärna sökte hans sällskap för att få glädja sig åt hans fdska
sjömanskynne och oförbrännerliga humör.
Den 29 maj detta år avled den gamle kommendören, in i
det sista bibehållande ett levande intresse för det vapen, han
så troget tjänat.
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Gift sedan 1876 med Therese Ernestina Sasse efterlämnade
han tre barn, sonen Ernst Fredrik, kapten vid Kungl. flottan,
och tvenne döttrar, av vilken den ena är gift med direktör W.
Söderberg och den andra med civilingenjör O. Stendahl.

Josef Wolfgang Ludvig Sidner.
Den 2 augusti i år ingick underrättelsen att viceamiral
Sidner slutat sina dagar. Budskapet kom oväntat; efter en
kort sjukdom tillstötte blodpropp, och döden följde.
Josef Wolfgang Ludvig Sidner härstammade från en norrländsk släkt. Han föddes i Hernösand den 16 mars 1851 och
var son till konsistorienotarien därstädes Anders Siclner och
hans maka Charlotte Norinder.
Efter att som pojke åren 1865- 68 hava seglat å handelsfartyg, antogs han sistnämnda år som elev i elen då nyskapade
sjökrigsskolans 3. klass och deltog som kaelett under åren
1869- 72 i sommarexpeditionerna å korvetten af Chapman.
1872 avlade han sjöofficersexamen och utnämndes till underlöjtnant. Är 1874 avlade Siclner navigationslärare-examen och
blev följande år löjtnant. Hans ovanligt framstående kunskaper i matematik och navigation togos nu i anspråk och från
187 5 till 1886 tjänstgjorde han dels som informationsofficer i
underbefälsskolan i Stockholm dels som lärare i sjökrigsskolan
i navigation och geometri. Ett litet bevis på Sidners goda
minne förtjänar här att återgivas. Som lärare i geometri satt
han i allmänhet med ryggen vänd åt svarta tavlan; en hastig
blick på den därå uppritade figuren var nog; var denna aldrig
så full av uppritade linier och vinklar och bokstäver, läraren
höll den i minnet, och hur än eleven sökte krångla till de geometriska begreppen, så lyckades han aldrig sätta lärarens minne
på prov; svarta tavlan behövde han aldrig titta åt vidare.
Vintern 1873-74 gjorde Siclner sin första långresa å korvetten Balder; under sommarmånaderna 1876- 78 var han
kommenderad å sjömätningsexpeditioner, seglade sommaren
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1879 å korvetten Eugenie och gjorde vintern 1879-80 sin
andra långresa å Balder. Åren 1883-85 tjänstgjorde Sidner
som navigeringsofficer å Saga, utnämndes sistnämnda år till
kapten, tjänstgjorde mellan 1886-88 som äldste officer vid
mindepartementet i Stockholm och sommaren 86 som chef för
mineringsövningarna i Stockholms skärgård. Från 1888 till H\93
var han kommenderad som äldste officer vid sjöinstrumentoch sjökarteförrådet, deltog under tiden som ledamot i regle.
mentskommissionens samt i navigationsskolekommittens arbeten och seglade varje sommar på olika fartyg , varav åren 1892
och 93 som sekond å fregatten Vanadis.
År 1895 utnämndes Sidner till kommendörkapten av 2.
graden och förflyttades till Karlskrona station och gjorde vintern 95-96 sin tredje långresa å Balder - den gången som
fartygschef, men redan följande år återvände han till Stockholm som Inspektör för Rikets navigationsskolor, i vilken befattning han kvarstod till 1897, då han befordrades till kommendörkapten av l. graden och blev chef för underbefäls- och
exercisskolorna i Stockholm. 1889 lämnade Sidner denna post ,
utnämndes år 1900 till kommendör och chef för sjökrigshögskolan. Sidner seglade 1897 som chef å Drott, 1898 som chef
å Oden, 1899 hade han sitt befälstecken å Freja; tjänstgjorde
1901 som flaggkapten och 1903 som divisionschef samt ej
mindre än 4 gånger som chef för den ena av de i flottans
årligen återkommande krigsövningar ingående styrkorna . I
fem år upprätthöll Sidner den viktiga befattningen som chef
för sjökrigshögskolan, befordrades därunder år 1904 till konteramiral och kallades 1905 till den än ansvarsfullare befattningen som chef för flottans stab. Länge skulle Sidner ej kvarstå som stabschef, ty i november samma år inträdde han som
statsråd och chef för sjöförsvarsdepartementet i den förs ta
staaffska ministären, och därmed började han det skede av
sitt liv, varunder hans handlingar blevo utsatta för en kritik,
kanske hårdare än någon som kommit en sjöofficer till del.
Redan det att en sjöofficer inträdde i en liberal regering var
ägnat att fäs ta uppmärksamheten vid hans person. Landet
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~a de kn_appast återhämtat sig efter den allvarligaste yttrepolitiska kns det genomgått sedan ett sekel; vårt militärpolitiska
läge hade undergått en omvälvning, som givetvis måste inverka
på sjöstridskrafternas gruppering och flottans sammansättning,
och den misstro varmed man då betraktade ministären Staaffs
vilja att tillgodose de då rådande starka försvarskraven, drabbade därför även sjöministern såsom regeringsmedlem och flottans målsman vid Konungens rådsbord. Jämte dåvarande chefen för lantförsvarsdepartementet påbörjade Sidner nu planläggandel av arbetet på den nya försvarsordning , som måste
bliva en följd av unionsupplösningen och erfarenheterna från
rysk-japanska kriget. Men den Staaffska ministären avgick
redan följande år, och Sidner tillträdde då befattningen som
chef för marinförvaltningen, vilken post han innehade till 1907.
Arbetena med försvarsfrågan hade under tiden fortskridit så
långt, att dess resultat ansågs moget för granskning ur parlamentarisk och finansiell synpunkt, och Sidner fick därvid säte
i den försvarskommitte, som 1907 tillsattes av den Lindmanska
regeringen. Sedan representanterna för det liberala partiet
inom försvarskommitten på sommaren 1910 avsagt sig sina
kommitteledamotsuppdrag, var Sidner den ende kvarstående
ledamoten med liberal åskådning och väckte som sådan uppseende genom den reservation till kommittens betänkande vari
han dels skarpt kritiserade dennes finansiella beräkninga~ och
dels avstyrkte byggandet av den då framlagda pansarbåtstypen
med framläggande av förslag till ett svagare fartyg. Avstyrkandet av pansarbåtstypen torde hava bottnat i Sidners person liga uppfattning om svenska flottans strategiska och taktiska uppgifter och de fartygstyper, vilka för lösandet av dessa
uppgifter krävdes. Men denna del av reservationen ifråga
väckte inom vapnet ej blott uppmärksamhet, den framkallade
snarare en förstämning, som tog sig uttryck i en stark opposition mot Sidner.
D et har framhållits att Sidner varit den enda verkligt framsynte mannen inom vapnet, enär han redan då, 1910, ville förlägga huvudvikten av vårt sjöförsvar på u-båtar, utan att lik-
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väl beröva dessa och övriga torpedfarty g det stöd de måste
äga i artillerifarty g. Utan tvivel var han klarseende, då han i
u-vapnet spårade ett mäktigt försvars- och anfallsmede l, särskilt för en liten marin, och världskrige t till sjöss har även givit
honom rätt ända därhän, att u-vapnet förorsakat en viss omläggning i sjökrigförin gen. Men u-båten var vid tiden för här
åsyftade epok i svenska flottans historia ännu icke det vapen
det i dag är, och den ståndpunkt, särskilt motorindus trien då
innehade, ingav icke förhoppnin gar om ett snart lösande av
u-båtsprobl emets viktigaste faktor framdrivnin gsmedlet.
Den opposition som vid detta och senare tillfällen riktades mot
Sidner för hans fartygsbygg nadspolitik hade tyvärr ej sällan
en stark personlig anstrykning , men bakom oppisitionen och
kritiken låg dock en allvarlig strävan att tillföra vår flotta det
hästa av den materiel som då stod till buds, och med stöd av
erfarenhete rna från främmande mariner och från sjökrigshistorien, ansåg man sig icke kunna frångå principen att förlägga den viktigaste delen av flottans materiel till pansrade,
starkt bestyckade artillerifarty g; beträffande u-båtarna, skulle
alltjämt en avvaktande ställning intagas. Det var således tvenne åsikter, som här bröto sig mot varandra, och villigt må erkännas att den så gott som ensamt stående representan ten för
en visserligen framsynt, men ännu ej realiserbar åsikt, med
jämnmod och tillförsikt hävdade sin ståndpunkt, hur kraftigt
än vågorna slogo kring honom.
Är 1910 förflyttades Sidner till Karlskrona som befälhavande amiral, utnämndes följande år till viceamiral och återkallades av den andra staaffska ministären år 1913 till sin
gamla post som chef för marinstaben , i vilken egenskap han
kvarstod då världskrige t utbröt.
Sidner invaldes i Kungl. Örlogsmann asällskapet som arbetande ledamot år 1888 och förflyttades till hedersledam ot
1904. Under åren 1911-12 var han sällskapets ordförande.
Förutom förut omnämnda kommitteup pdrag m. m. var
Sidner år 1900 ordförande i kommission en för sjöfolkets pensionering, 1901 ledamot i kommission en för revision av krigs-
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lagstiftning en; 1910- 13 ordförande i flottans pensionskas sa
samt deltog 1914 som ledamot i kommission en för utarbetande
av u-båtstyper för kustflottan. Han förordnades slutligen som
ordförande i flottstations kommitten, från vilken befattning han
avgick under år 1917 sedan kommitten inlämnat sitt betänkande.
Av naturen var Sidner utrustad med ett skarpt förstånd,
snabb uppfattning , utmärkt minne och hade under sitt liv förvärvat sig en rik allmänbildn ing i historia, nationaleko nomi
och skönlitterat ur; har var dessutom en framstående musikkännare och musikvän.
Utan tvekan ställdes stora fordringar på Sidner, ej minst
från flottans män. Hans studom visade obenägenhe t att göra
sina ovanligt rika möjligheter gällande, torde hava härlett sig
från en viss passiv tillbakadrag enhet och i ej ringa mån kan
man spåra roten till en stor del av den mot honom riktade
oppositione n uti just detta förhållande .
Sidner sörjes närmast av sin maka, Elin Sidner, dotter
till den bekante publicisten Teodor Sandström, samt av syskon,
syskonbarn och många vänner. Vågorna ha för länge sedan
lagt sig till ro över hans grav; hans livsgärning är slutförd och
för Kungl. Örlogsmann asällskapet återstår blott att inför den
fordne ordföranden s minne än en gång framföra ett tack och
ett erkännande för den oväld varmed han i detta sällskap
skötte klubban.

'l'idsk1·ift i Sjöväsendet.

..
-- 5:20 - -

••

An en gång: "Naval War College".
En rättelse.

Vid redogijrelsen i föregående häfte för arbetsmetoderna
vid Naval War College kunde tyvärr, trots ivrig efterforskning,
icke fullgoda och moderna källor anskaffas, utan därvid måste
jämförelsevis gammal litteratur anlitas. Sedan emellertid en
medlem av den amerikanska legationen i Kristiania varit nog
välvillig lämna en del kompletterande upplysningar angående
nämnda akademi, anhålles härmed att få dessa införda i tidskriften.
Undervisningen vid Naval vVar College meddelas under
två skilda kurser, en mindre och en större.
Det var huvudsakligen för arbetet vid den mindre kursen
en kortfattad redogörelse Jämnades i samband med »Diskussionsmetoden >> . Den mindre kursen pågår endast under
sommarmånaderna , och så många ofiicerare som möjligt komenderas till densamma; en del officerare genomgår kursen upprepade gånger. I denna kurs lämnas undervisning i taktikens
och strategiens allmänna grunddrag, varjämte eleverna få lösa
en del jämförelsevis enkla militära problem.
Den större kursen är två-årig och betydligt mera krävande
och fullständig än den mindre kursen. Arbetet under denna
pågår i akademiens lokaler från 9 f. m. till 5 e. m., varjämte i
medeltal 3 timmar dagligt hemarbete beräknas erforderligt.
Undervisningen försiggår till en början föreläsningsvis i taktik,
strategi, internationell rätt, historia o. s. v.; därefter övergår
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man till uppsättandel och lösningen av taktiska och strategiska
spörsmål, berörande det egna landets intressen. Dessa problem bliva naturligtvis alltefter det kursen fortskdder alltmera
invecklade och omfattande, och allt emellanåt underkastas på
så sätt uppsatta och lösta problem ingående prov av flottan.
Vid avgörandet av de strategiska och taktiska frågorna
anvi{ncles krigsspelbordet i mycket hög utsträckning, och man
vinnlägger sig härvid om att åt lösningen av problemen giva
den mesta möjliga matematiska noggrannhet.
N a va l vVar College är beläget straxt utanför Newport R. l.
och står uneler officerarnes »Of naval operations » ledning samt
intager ställning likställd med »General Board of the Navy ».
N.

Kungl. Ö•·Iogsmannasällskapets tävlingsämnen för är 1918.
l.

2.
3.
-L
5.
6.

7.
8.

9,

Vilka erfarenheter lämnar v~irldskriget ifråga om vår flottas strntegiska och taktiskn uppträdande,
Vi !k a erfaren heter lämnar ·världskriget ifråga om vår sjökrigsmateriel?
Bör en s~irskild personalchef tillsättas för sjöofficerskåren?
Organisation , materiel och utbildning för marinens flygvapen ?
Organisation, materiel och utbildning för u-vapnet?
Huru böra våra fartyg konstrueras för att verkningarna
av skador i undervattenskropp en skola bliva möjligast
obetydliga?
Explosionsmotorer och deras anviindbarhet vid flottan ')
I\ustartilleriets am·iindning för rörliga försvaret inom
och utom kustfästningnrne. Organisation, utbildning och
utrustning för sådant ändamål?
Vilka fordringar böra ställas på våra gniststationer såväl
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10.

i land som ombord, och huru bör landets gnisttelegrafväsende vara organiserat för att motsvam de krav, som
ur försvarets synpunkt böra ställas på detsamma?
Fritt val av ämne liggande inom området för Kungl. Örlogsmannasällskapets verksamhet.

Litteratur.

Tävlingsskrift bör, åtföljd av förseglad sedel, upptagande
författarens namn och adress eller ock ett valspråk, vara ingiven till Kungl. Örlogsmannasällskapets sekreterare, Karls krona, senast den 1 nästkommande september.
Finner Sällskapet inlämnad tävlingsskrift förtjänt av pris,
lilleleJas författaren Sällskapets medalj i silver. Skulle inlämnad skrift anses vara av synnerligen utmärkt förtjänst, kan
Sällskapet besluta att tilldela författaren samma medalj i guld.
Tävlingsskrift, som icke kan belönas med pris men likväl
anses förtjänt av Sällskapets erkännande, erhåller på högtidsdagen hedrande omnämnande.
Skulle den förseglade sedeln, vilken åtföljer skrift, som
blivit prisbelönt eller erhållit hedrande omnämnande, endast
innehålla valspråk, tillkännagives detta under första hälvten av
november månad i >>Post- och Inrikes Tidningar» med anhållan att författaren ville till Sällskapet uppgiva namn och adress.
Såvida författaren av inlämnad tävlingsskrift icke tillkännagiver motsatt önskm1, förbehåller sig Kungl. Örlogsmannasälblmpet rättighet att i sin tidskrift offentliggöra densamma.

Världskriget, I 1914- 1915, av Sune BeTgelin, MilitärlitteraturFöreningens förlag; kr. 5: - .
Att nu, medan ännu vä rld skriget pågår, och innan tillförlitliga
uppgifter kunnat införskaffas angående vad som vorkligen timat på dc
olika krigsskådeplatserna, skriva on världskrigets historia är helt
visst en synnerligen va nsklig uppgift. Man tycker, att en sådan
historia skulle allt för mycket basera sig på de krigförandes egna
färgade uppgifter, och det skulle fordras tid efter kriget för att sofra
och kontrollera, inn an man kunde våga sig på försöket. Det var därför icko utan en v'iss betänksamhet vi satte oss att stuelera >>Världskriget I 1914-1915>>, ehuru givetvis Militärlitteratur-Föreningens förlag i viss mån borgade för bokens v ärde som vederhäftighet. Låt
oss då först som .sist erkänna, att kapten Sune Bergelin på ett förträffligt sätt löst sin uppgift, och att man ej behövt läsa många sidor
i hans arbete för att få klart för sig, att det är andra källor han öst
ur än tidningarnas krigstelegram eller krigskorrespondenternas skildringar av vad som visats dem.
I inledningen redogör författaren på ett uttömmande sätt för de
krigandes stridskrafter. Man får här i koncentrerad form en klar
inblick i de olika ländernas härordning vid tidpunkten för världskrigets början, en präktig' orientering, innan man gå1· att studera
sj älva kriget.
En avdelning i inledningen torde särskilt förtjäna att nämnas :
>>De bägge maktgruppernas operationsavsikter». På ett logiskt och
övertygande sätt redogöres härför, och så kort redogörelsen än är och vem kan väl begära en detaljerad sådan - är den dock tillräcklig
för att giva en god orientering.
Författaren övergår så till själva kriget, och har han därvid följt
den geografiska indelningen, i det att han skildrat den ena fronten
efter den andra, varje front från krigets början till slutet av år 1915.
Understunelom saknar man givetvis här till följd av denna indelning
sammanhanget mellan krigshändelserna på de olika krigsskådeplatserna, och ehuru detta i viss mån är avhjälpt genom antydningar

Karlskrona i november 1917 .
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här och där, är det dock en brist, och vi undra, huruvida det ej varit
lyckligare, om författaren valt ,e n indelning i vissa tidsperioder. Men
å andra sidan äro ju dels händelserna på en del krigsskådeplatser
tämligen oberoende av kriget i stort, och dels har författaren nått
rlen fördchm, att stuel er andet av en krigsskådeplats blivit lättare, då
man sluppit att -göra ny orientering å en annan, innan man studerat
ut den första. Hur som hälst: det är förträffliga och grundliga redogörelse författaren här lämnar. En särskild eloge förtjänar kapten
Dergelin för de synnerligen utmärkta kartskisserna, vilka i motsats
till dc flesta l.;:rigskartor hava den oskattbara förtjänsten att ej vara
överlastade mod onödiga namn, ut a n verkligen äro vad de skola vara
lättlästa.
Vad sl utligen stilen angår, så är den törhända onödigt tung.
Men det är ju ingen förströelseläsning Militärlitteratur-Föreningen
bjuder på. Och en stor förtjänst har stilen: den är fullt objektiv.
I ett som allt är det en värdefull och grundlig skildring, som
icke fängslar genom sin stil men desto mer genom sitt gedigna innehåll.
H . F-k.
>>Sjöslag·et utanför Skagerak» av kapten August Gi1'0n. Marinlitteratur-Föreningens förlag.
I Marinlitteratur-Föreningens serie >>Världskriget>> ingår med
nummer IV >>Sjöslaget utanför Skagerak den 31 maj och l juni 1916 >>
av kapten Aug. Giron. Som författaren alldeles riktigt påpekar i
förordet är det en vansklig sak att med nuvarande jämförelsevis ofullständiga tillgång på uppgifter skapa en kl ar och i alla detaljer riktig
bild av världshistoriens hittills väldigaste sjöslag, och under sådana
omst ändighete r är det så mycket mera förvånande, att författaren
lyckats lämna en så uttömmande framställning av sjöstridens förlopp .
som den han härmed framlägger.
Man erhåller en klar och livfull skildring av det väldiga slagets
alla faser från det spännande ögonblick, då de båda motståndarna
B eatty och Hippor, besjälade aY kamplust och under sina besättningars
dånande hurrarop få känning av varandra och drabba samman, till
dess den nattliga slutakten utspelats under intensiva torpedanfall.
Med spänt intresse följer man gången av själva huvuddrabbningen
nncler J ellicoes och Scheers ledning hur den tyska flottan är nära
att omfattas, men räddas ur det hotande greppet genom en, tyvärr ej
fullkomligt känd, men som det förefaller synnerligen skickligt utförd
manöver, samt genom en hänsynslös insats av torpedfartyg.
Den moderna teknikens alla h j älpmedel stå de stridande till buds
och de fö rstå att använda dem. Amiral Beatty söker utröna fiendens
styrka med tillhj.älp av flygspaning, som därmed visar, att >>flygbåtar
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under dyli1..::1 omständigheter äro utmärkt värdefulla>>, och den 1 juni
utsände tyskarna Zeppelinare för att uppsöka den engelska flottans
läge.
Gnistens ofantliga betydelse framgår vid flera tillfällen under
slaget. Sålunda uppgives det, att amiral Hippor under striden skiftade sin flagg från ett fartyg till ett annat endast därför, att gniststationen på h ans flaggskepp blivit sönderskjuten; medelst gnist hålla
de engelska befälhavarna varandra underkunniga om sina egna och
fiendens lägen m. m. Vidare framstår den oerhörda vikten av en
noggrann hestickfäring och nödvändigheten av att hålla de egna förbanden noga underrättade om varandras lägen.
Av författaren påpekas den förvånande motståndskraften hos
den moderna fartygsmaterielen gent emot vapnens verkan och han
tillskriver denna i hög grad den långt uppdrivna skyddstjänsten ombord.
Nödvändigheten av högt ställda fordringar på förmågan att utföra taktiska evolutioner och behovet under fredstid av dylika övningar framgår klart och tydligt av skildringen från slaget, och man
måste ovillkorligen beundra den djärvhet, varmed såväl styrkebefälhavarne som dc enskilda fartygscheferna manövrera sina fartyg under den infernaliska häxdansen. Följande stolta erkännande för en
utomordentligt vacker manöver länmar amiral Deatty en av sina underlydande befälhavare, den under striden omkomne amiral Hood:
>>Rear adrniral Hood bringing his squadron into action ahead in a
most inspiring manner, worthy of his great naval aneestors>>, och en
sådan manöver som amiral Scheers, att under pågående strid och dålig
sikt med hela slagflottan »göra en helomvändning och förändra formeringslinj ens riktning, vilket snabbast torde ha utförts genom en
samtidig svängning kring mittpunkten, därvid främre delen av formeringen gjorde diriktionsförändring med motsatt kurs mot de akterom nämnda punkt varande fartygen>> vittnar om ofantligt högt uppdriven evolutionsfärdighet hos samtliga fartygschefer.
Resultatet av slaget blev det inom historien icke okända: »båda
partema tillskrevo sig segern>>. Säkert är emellertid att jublet i
Tyskland var oerhört, liksom att, åtminstone till att börja med, en
·1iss misstämning gjorde sig gällande i England över att den tyska
flottan icke fullständigt tillintetgjorts. Dock har den sunda engelska
nationen rikt~t sitt klander icke mot amiral Jellicoe, som med sig
anförtrodd materiel gjorde så gott han kunde, utan »fastmer mot amiralitetets föregående försummelser att dels anskaffa ett för strategisk
spaning lämpat luftvapen, dels förse högste befälhavaren med tillräcklig mängd jagare>>. >>Aldrig har amiralitetets och regeringens
brist på förutseende varit för landet mera ödesdiger>>, klagar en engelsk
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sjömilitär fcrfattare, och önskligt vore att ha ns rop kunde höras långt
ut över Engl ands gränse r !
Efter studiet av den välskrivna, sakliga och fullt opartiska skildringen av slaget utanför Skaerak med dess många bevis på personlig
oförvägenhet och sj älvuppoffring, instämmer m a n med glädje i författarens slutord : »Slaget utanför Skage rak är ett lysande föredöme
för alla mariner s personal såväl beträffande den föregående fr edstidens
utbildningsarbete som i fråga om under drabbninge n ådagalagd skicklig lednin g, ok uvligt mannamod och beundransvärd uthållighet».
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