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Några få ord, 
egnade åt minnet 

ar C. A. PETTERSSON *). 

K. Örlogsmanna-sällskapets stadgar ålägga sekreteraren 
att Yid Sällskapets högtidsdag gifm Dess gärd af hågkomst 
åt, under sistförflutna arbets-årets lopp, bortgångna medlem
mar ar Detsamma. 

Afsigten med denna bestämmelse synes vara önskan att, 
genom en åskådliggörande skildring af den bortgångnes per
sonlighet, ännu en gång komma i besittning af denne, ännu 
en gång likasom bringa honom tillbaka inom deras krets, 
som egna honom minnet. 

Också har, mer än en gång, minnestecknarens ord, för 
stunden, lefmnde kallat tillhaka inför vårt inre öga bilder 
af män, väl ännu då qvar i vår hågkomst, men der dock 
endast dunkelt sedda: dragen Y oro bortskymda, döden hade 
bredt sitt täckelse öfver dem, och tiden, som förflutit sedan 
dödsstunden, hade gjort detta tälare och tätare, svårare och 
svårare för oss att genomskåda. 

Men teckningen har då varit uppdragen med mästare
hand, och penndragen, som af denna hand gjorts, hafva burit 
åskådliggörandets, sanningens prägel. De förenade egenska
perna, mästareskap och sanning, hafva gjort taflan lefvande, 
framställt bilden klar, i det, för ögonblicket, bortryckts den 
slöja, som för oss undangömde de eljest så kända dragen. 

*) Föredragna inför K. Örlogsm~nna-sällskapet på Dess högtidsdag, 
den 16 November 1863, ~r Sällskapets sekreterare. 
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Den nu ur denna krets bortgångne Ledamoten, för män
gen härinom vännen, CARL A'\'T0\1 PETTERSSON, Yore väl 

yärd att på sådant sätt blifva framställd, men - så kan 
ej ske: tecknaren är icke nu den, från hvars varma hjerta, 
fråu hvars rana hand, unde r de sednaste åren, så mången 
runa blif'rit oss gifren öfrer Yåra döda, af honom tecknade 
med klara, sanna drag. Och icke är det heller nn, i likhet 
med yid sednaste högtidsdag, "den siste Friseglarens" skald, 
som inom Örlogsmanna-sällskapet hiijer sin stänuna för att 
uttala Dess fanäl åt den bortgångne. 

Hvad nu deremot kan gifras, kan endast blifva någrn 
få ord, några enkla drag till en svag teckning af den, åt 
hvilken denna gärd af hågkomst är egna d: af Örlogsmanna
sällskapets, under sednast förflutna arbets-år bortgångne, 
Ledamot, Inspektören öfver Rikets Navigationsskolor, Läraren 
i Navigationsskolan i Stockholm, Kaptenlöjtnanten, Riddaren 
af Nordstjerne-Orden CARL ANTO~ PETTERSSON. 

Carl Anton Pettersson föddes i Carlskrona den 8 Febr. 
1818. Fadern Hr Carl Daniel Pettersson, löjtnant i flottans 
constructions-corps, riddare af Wasa-orden, under en lång 
följd af år skeppsbyggmästare vid köpmansrarfvet i Carls
krona, i hvilken sednare bllf"aitning hån, genom utmärkta 
fartygsbyggnader, förvärfvade sig ett väl fö rtjent namn för 
smak och skicklighet i sitt yrke. Modern var Antoinetle 
Sophie, född Fiirst, på fäderne t härstamrn~nde från en, till 
Sverige öfrerflyttad, tysk f<,milj. 

Sin första retenskapliga bildning erhöll Carl Anton Pet
tersson vid Carlskrona lärdomsskola, af dess utmärkte lärare, 
rektor C. Rääf_ 

Vid oYanligt tidig ålder böljade han att fatta båg för 
de mate.matiska retenskaperna och för astronomiens studium. 
Redan under skol-uren upptogs hans sinne snart sagdt ute
slutande af denna håg, och för dessa älsklings-studier fingo 
ofta öfriga underrisningsämnen stå tillbaka. 
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Hågen fortfor ät samma håll, anlagen utvecklades fort· 
farande i samma rigtning, äf\en under yngling-åldern, och 
de, som tillsammans med honom tillryggalagt denna, minnas 
säkert ännu, huru han, bland sina kamrater, stod högt i 
Yetande, så snart det gällde matematik och derpå grundade 
retenskaper, på samma gång han då i öfrig kunskap oftast 
stod på en underlägsen ståndpunkt. 

Men denna underlägsenhet uppvägdes mer än fullt ge
nom den högre flygt hans retande tog i de ämnen, som han 
med förkärlek omfattade; och om han också, under sina 
yngre år, ägde, om man så får säga, en ensidighet i kun
skap, rar detta, hos honom, en vacller ensidighet, väl värd 
att eftersträfra för lwar och en: det Yar bebådaren till en 
blifvande utmärkthet. 

Endast högst få torde det vara beskärdt att odeladt 
kunna egna sina krafter, sitt arbete, åt det håll, dit deras 
håg kallar, dit deras anlag hätwisa dem att verka. Så få 
torde detta vara gifvet, att det väl får räknas som en lycka 
att blott någon gång, samt innan krafterna svika, uppnå 
denna ståndpunkt. Äfren Pettersson Yar underkaslad ödet af 
splittralit arbete, men lyckligtvis endast för en kortare tid. 

"Min håg för astronomien", så yttrar han sjelf, "rigtade 
min lefnacbbann, och jag best ämde mig för Flottan". Han 
kom sålunda att åtminstone Yälja en bana, beslägtad till 
den, åt hvilken han framför allt, med hela rärman af sin 
själ, önskade att egna sig. 

För att förbereda sig för sitt tillämnade yrke, gjorde 
han år 1835, som jungman, en sexraånaders resa på Öster
sjön, samt år l 836, som konstapel, en på Nordsjön på 3 
månader; båda på handelsfartyg. 

Men icke lenmade honom under tiden hågen för hans 
älsklingsvetenskap. Hans jemnåriga visste att berätta, huru 
han under dessa år, vid de tider han då tillbragte i sitt fä
dernehem, mången stjernklar natt tillbragte timma efter 
timma under iakttagelser af himmelskropparne; huru han, 
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vid kamraternas be~iik, fanns fördjupad i arbete med beräk
ningar öfver planeters gång, öfrer stjernors läge. År l 835, 
således rid 17 års å i der, förut beräknade han den stora sol
förmörkelsen den 15 Maj 1836. 

Under en del af år hade, vid denna tidpunkt, flottans 
rustningar varit inskränkta till öfningsexped itioner på kortare 
tid, 3 ~ 4 månader, samt till Nordsjön och Östersjön. .tr 
1837 deremot rustades fregatten Josefine, då ny, samt kor
vetten Najaden, Inilken endast 2 år förut gjort sin första 
resa; båda för att tillsammans, och på omkring 12 månaders 
tid, utgå till MedelhafveL 

Samma år, kort före expeditionens utgående, undergick 
Pettersson, vid flottans läroverk i Carlskrona, sjö-officers
examen. För honom och för mången af hans medlärjungar 
lekte i hågen att få deltaga i det, för det ungdomliga sinnet 
lockande, tåget. Dåvarande befälharvande amiralen i Cat·ls
krona hade bestämt, att de fyra ynglingar, som vid årets 
sjö-officers-examen utmärkte sig framför de öfriga, skulle 
blifva kommenderade som extra kaeletter på de utgående 
Medelhafsfartygen, och Pettersson, som i betyg vann 3:e 
rummet bland de 12 examinerade, hade tillfredsställelsen att 
se sin önskan up pfylld: han erhöll kommendering a1t i 
nämnde egenskap tjenstgöra på korvetten Najaden, under 
befäl af kaptenen m. m. Ulncr. Ex.peditione11 varade 14 
månader. 

Ännu en gång - åren 1839 och 40, åt Vestindien och 
Amerika - kom han, då under befäl af kaptenen m. m. 
Puke, att, åter som extra kadett, segla i samma fartyg; 
detta fartyg, genom sitt mångåriga användande för öfning af 
unga officerare, så väll.Jekant inom medelålders- och den 
yngre generationen af flottans officers-corps, och från hvilket, 
ännu år framåt, för de fordna~ då unga, skeppskamraterna 
mången glad hågkomst torde fortlefva från det kamratlir 

' som förts inom dess relingar. De bittra minnena från ung-
doms-åren vika ju oftast snart bort· tilldra()'elserna som 

' "' ' 

l4L 

rtiranlcdt dem, komma att efterhand ses i en annan, mildare 
dager; men de glada minnena, från h vad under dessa år till
sammans upplefyats, förblifva, utgörande en kär förenings
punkt, kring hYilken man gerna samlar sig, för att än en 
gång i minnet och samspråket genomlefva det förflutna. 

Värdet af denna föreningspunkt. sattt~ Pettersson högt. 
Ffir honom var, under hela loppet af hans lefnad , hågkom
sten kär från hans ungdomsfärder, och sammanträffandet 
med deltagame deri var, ännu många år derefter, honom 
en, alltid välkommen, anledning att, genom utl.Jyte af minnen 
från det förflutna, ännu fastare åtknyta under dessa färder 
ingångna eller då befästade vänskapsband. 

År 1840 i Augusti utnämndes Pettersson till sekundlöjt
nant vid k. m. flotta. Samma år i Sep!emher utgick han, 
för första gången som officer, å fregatten af Chapman, un
der befäl af kommendörkaptenen m. m. baron C. Norden
skjölll, på en 12 månatlers expedition åt Medelh afwt och 

LcYanten. 
Påföljande år, några dagar e f! er a !'mönstringen från 

nämnde fregatt, kommenderades han på kon·et !.en Carlskrona, 
under kaptenen m. m. Frick, äfYen till Medel!Jafyet. 

Med denna sjöexpecl iiion, den sista hYari - han deltog, 
och från hvil ken han afmöllstrade i medlet af år 1842, hade 
han afslu tat genomgåendet af den van! iga exercis-kursen för 
unga sjö-officerare. Med densamma kan man också betrakta 
Petterssons egentliga tjenstgöring inom sjö,·apnet såsom slutad. 
Han medförde från denna: Yänskap, förtroende och aktning. 

Hans lynne, hans karakter och håg voro icke egnade 
för sjökrigarens yrke, och praktisk sjö-officer, i delta ords 
vanliga, allmänna betydelse, Yar han aldrig. Till högre mål 
stod hans håg: forskarens och vetenskapsmannens Yerksam
het framstod för honom, redan i hans yngre år, såsom en 
lockande framtidsbild. Åt detta håll lågo ju hans anlag, 
skarpt betecknade. oeh genom fast Yilja att gå framåt på 
den väg denna inneboende Yisare manade alt taga, i förening 
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med outtröttligt arbete, lyckades det honom äfven aH, inom 
icke lång tid, göra bilden till wrklighet. 

De år han tillbragt å k. flottans fartyg hade icke gått 
förlorade för hans utbildning i detta syfte. Han förstod alltid 
den svårlärda konsten att väl begagna sin tid. På samma 
gång han fortfarande hade egnat sig åt praktiskt och teore
tiskt studium af de honom ständig! , från fordom, kära Ye
tenskapsgrenarne, och till en stor del på grund af kärleken 
för dessa, hade han förstått ö1\eninna sin tidigare obenä
genhet för inlärande af främmande språk samt hunnit att 
tillegna sig icke obetydlig kunskap i ~tskilliga af dessa. 

År 1842, efter hemkomsten med korYetten Carlskrona 
' sökte och erhöll sekundlöj tnant Pettersson tillstånd att be-

gagna undervisningen vid högre militärläroverket å Marieberg. 
Efter föregångna pröfnings- och inträdes-examina, böJjade 
han år 1843 kursen derstädes, hvilken han år 1846 afslu
tade, med särdeles utmärkta afgångsbetyg. Ett erkännande 
af det förtroende, han ingifvit vid detta läroverk, erhöll han 
kort efter utgångsexamen, i det han beordrades att der 1jenst
göra i egenskap af repetitör i den högre matematiken. 

Efte~· att något mer än ett år bestridt denna befattning 
fö rordnades sekundlöjtnant Pettersson år '1847 att vara ordi
narie lärare Yid nnYigationsskolan i Göthebol'g, och samma 
år, 3 månader sednare, befordrades han, i sin tur, till pre
mierlöjtnant vid k. m. flotta. 

Hans vidsträckta kunskaper, hans oafbrutna forsknin o-ar 
o 

och arbe te, i förening med det förtjenstfu lla sätt, hvarpå han 
utfö rde nämnde lärarebel'altn ing, kunde icke undgå att till
draga honom uppmärksaltlhet, i första hand från det sam
hälle, tler han nu Yerkade, och hvars öfriga fiirhållanden be
tingade ett afgjordt deltagande för hans officiela verknings
krets. Han invaldes också år J 848 till arbetande ledamot i 

l :a klassen af k. vetenskaps- och vitterhets-samhället i 
Götheborg, år 1850 till arhc1antl ' ledamot i L örlogsmanna-
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sällskapet och år 1851 till ledamot i 2:a klassen af k. krigs

,·etenskaps·al<ademien. 
Inom det samhälle, dit premierlöjtnant Petterssons verk

ningskrets nu var förlagd, hade han tillfredsställelsen att 
upprepade gånger röna prof på tillgifvenhet för sin person, 
aktning för sina kunskaper. Ett bevis på sådana tänkesätt 
gafs honom af ordföranden i direktionen öfver Götheborgs 
naYigationsskola, brukspatron J. Dickson j:r, i det denne satte 
honom i tillfälle att år 1852, under Juni och Juli månader, 
företaga en resa till England och Kontinenten. Denna resa, 
som hufvudsakligen afsåg att förskaffa kännedom om naviga
tionsundenisningen i utlandet, bekostades af bemälte bruks
patron. Gåfvan hedrar på en gång gifvaren och ernot(.agaren. 

Ar 1853 hade - på föranstaltande af förestå ndaren för 

national-observatorium i \Vashingt.on, den bekante Maury -
Belrrien Dan111ark Eno·land Frankrike, Förenade St.aterna i 

o ' ' b ' ~ 
N. Amerika, llolland, Norige, Portugal, Ryssland och Sverige 
öfYerenskornmit att i Augusti s. å. till Briisscl sända ombud 
för att deltaga uti en inten;ationel naYigationskongress, Inrars 
föremål skulle Yara uppstäBandet af en allmän plan för me
teorologiska obserYationer till sjös. c ,\f sYenska regeringen 
utsågs premierlöjtnant Pettersson att å Sveriges Yägnar be
Yista denna kongress. Ctmärkelseu var förtjent; den, åt 
hvilken förtroendet gafs, gladde sig öfver detsamma, och den 
glädje, han af mötet lofvade sig, faun han der äfren. 

I uret' till en barndomsiän, deri han, efter återkomsten 
till Sverige, talar om förhandlingame Yid kongressen, yttrar 
han, ådagaläggande på samma gång sin vanliga anspråkslös
het och belåtenheten ö fy er sitt uppdrag : "S,·erige hade 
kunnat skicka en värdigare representant, men jag är glad 
öfver att ha fått resa med, och räknar med skäl de dagar 
jag passerade i Brussel ibland de angenämaste och intres

santaste i mitt !if." 
Kort efter hemkomiiten från nämnde möte utgaf Petters-

son "Lärobok i i\'aYigations-V clcnskapcn". Detma lärobok ut-
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märker sig genom sträng \ etenskaplighet i behandlingen; 
uppställningen och ordningen skilja sig väsendtligt från hvad 
af föregående författare blifrit följdt. Der astronomiska me
toder användas, hvilka förut förekommit i tidigare arbeten 
af detta slag, är urvalet gjordt med noggrannhet och omsorg, 
och åtskilliga af dem hafva af författaren blif'vit fullkom
nade, h varibland: sätt att finna tiden och sätt at.t finna kom
passens missvisning. Nya metoder eller behandlingssätt, till
höriga författaren sjelf, hafva de1jemte blifvit anförda, så
som: behandlingen af måndistansproblemet, sätt att finna af
ståndet till land, metod att finna latitud oclt longitud samti
digt samt behandlingen af problemet om storcirkelsegling. 

För att, till den utsträckning som kunde ske, göra na
vigations-vetenskapen tillgänglig äfven för sjöfarande, hvilka 
voro i saknad af för vanlig undervisning derutinnan nödiga 
förkunskaper, utgafs af honom år 1854: Praktisk Afhandlin<Y 

b 

i Styrmanskonsteu. 

Samma år uppdrogs åt honom att vara t. f. lärare i 
fysik vid Chalmerska slöjdskolan i Götheborg. 

Under sommaren 1855 var premierlöjtnant Petlersson 
kommenderad att anställa magnetiska deklinations-bestämnino-ar 

o 

utefter Sveriges Yestra kust, från Skanö.r till norrska grän-
sen. Mot slutet af samma år erhöll han förordnande att 
vara ordinarie lärare vid naYigationsskolan i Stockholm. 

Då han nu gick att lemna det samhälle, af hvilket han 
under en tid af 8 år varit en verksam och aktad medlem 

' hade han glädjen att än en gång ifrån detsamma erhålla ett 
bevis på dess välvilja , på dess erkännande af Yärdet af hans 
personlighet. Götheborgs samhälle hedrade honom och sig 
sjelf genom att till honom öfverlemna en heders-skänk. 

Icke föll det honom in, anspråkslös som han var, att 
han skulle gjort sig förtj ent af tacksamhet, af utmärkelse 
från ett helt samhälle; men detta samhälle förstod bättre 
än han sjelf att uppskatta hans för1jenst.er. 
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Icke Yar det det materiela yärdet af utmärkelsen, som 
gjorde denna till en glädje för Pettersson, äfyen om den ej 
obetydliga penning-gåha, som med heders-skänken Yar före
nad, icke kunde Yara 0\älkommen för en man, som, alltid 
frikostig, alltid hjelpsam, hjelpte suart sagdt mer än han 
förm ådde. 

Och dock var honom skänken kär: den Yärderades af 
honom högt, ty han såg deri ett uttryck på Yänskap, på 
tillgif\enhet; känslor, för lniika ju hYal:je menniska med 
hjerta är djupt emottaglig, och hYilkas betydelse just derföre 
Pettersson så Yäl förstod att uppskatta till deras fulla värde. 

År 1856 i Januari, i sin tnr, befordrad till kaptenlöjt
nant, begärde Pettersson kort derefter afsked från k. m. 
flotte1, men med bibehållande af tur och befordringsrätt, 
hvilket honom också i 1\'lars s. å. blef beviljadt. 

År 1857 utgafs af honom "Lärobok i Trigonometriens 
Elementer", ett arbete, som utmärker sig genom en full
komligt ny, egendomlig behandl ing af vissa delar af det 
ämne det omfattar. Helt och hållet afvikande från den väg, 
som dittils varit följd, nemligen att genom geometrisk kon
struktion uttaga de trigonometriska grundformlerna, am·ändes 
dertill här, på ett på engång enkelt och vackert sätt, läran 
om projektioner. Sinnrikheten i ämnets uppfattning på detta 
sätt tåflar med enkelheten i behandlingen. 

Under sammanskrifvandet af detta arbete lyckades det 
dess författare att finna ett högst enkelt och sinnrikt bevis 
för de Neperska och Gaussiska formlerna. Han insåg dess 
värde, använde beviset, men fästade för öfrigt Yid sin upp
täckt ingen vidare vigt. 

Ilenom en särdeles tillfällighet hade emellertid, nära 
liktidigt, alldeles samma beYis blit\it påfunnet af professor 
Grilnert i Greifswald. Större betydelse till ade denne berömde 
matematiker sin upptäckt, och i "Archiv der li'Iathematik", 
der han offentliggjorde sina beräkningar för uttagandet af 
nämnde formler, räknar han sig, genom åstadkommandet af 
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ifrågavarande bevis, hafva tillskyndat de matematiska veten
skaperna en stor tjenst. 

För att vinna enhet i undervisningen inom rikets naviga
tionsskolor samt bereda behörigt samhand dem emellan, 
hade år l 85: en Inspektör öfver dessa skolor hlifvit an
ställd. Vid den utmärkte mans bortgång, som först inne
hade denna befattning, erhöll kaptenlöjtnant Pettersson, år 
l 858 i Sept., förordnande att vara inspektör öfver rikets 
navigationsskolor. Sanuna år i Nov. begärde och erhöll han 
afsked från k. m. flotta. 

Det dröjde ej länge, innan till den omfattande verksam
betskrets, han redan ägde, lades ytterligare en. Norrland, 
föremålet för så stora förhoppningar inom det öfriga Sverige 
och dock derinom så föga kändt, blef det fält, der denna 
beträddes. Han blef kallad att i Norrbottens län verkställa 
astronomiska ortbestämningar, hvilka skulle tjena till grund 
för ett blifrande ekonomiskt kartverk öf\er detsamma. Som
maren 1 859 tillbragte han för detta ändamål dels i Jock

mocks och Quickjocks lappmarker, dels å kustlandet af 
nämnde län. 

De mödor och umbäranden, som han var underkastad i 

och för utförandet af sitt uppdrag, afskräckte honom icke 
från att, med vanlig värma, vanlig rastlöshet egna sig deråt; 
och äfven de 3 påföljande åren är han, så snart sonunaren 
börjar, åter på sin post - nu för att till andra delar inom 
Norrbottens lappmarker utsträcka en likartad verksamhet. 

Emellan tvenne af dessa norrlandståg utnämndes kapten
löjtnant Pettersson, år 1861, till riddare af Nords!jerne-orden. 

Om fältet för Petterssons offentliga verksamhet under 
de sednare åren af hans lefnad allt mer och mer vidgades, 
skedde detta icke på bekostnad af - om man så får säga -
.hans inre vetenskapliga arbeten. Allteftersom arbetsfältet 
blef större och större, syntes krafterna växa, tycktes hans, 
redan alHid ovanliga, arbetsförmåga tilltaga i omfång. 
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Än genomvandrande Nordlandens aflägsna trakter, der 
utförande besrärliga och kroppsansträngande uppdrag, pä 
samma gång han samlar värdefull stotr till egna, nya arbe
ten; än i lärosalen meddelande undervisning i de ämnen, 
som tillhöra sjömannens teoretiska uppfostran; än åter öf
vervakande de undervisnings-anstal!er, lmrrs målsman han 
var, och för !nars lärare han var förman i detta ords vackra
ste betydelse; hade han ännu tid, ännu kraft, ännu håg för 
studerkammarens mödosamma ansträngningar. 

· Det gamla och det nya, båda togo de honom der i an
språk; för båda hade han tid. Han rille förfullständiga sina 
redan utgifna arbeten, och han utarbetade till detta ändamål: 
"Tabeller tiii Lärobok i Navigations-vetenskapen". Hvad han, 
med sitt för naturen öppna sinne, med sin på en gång skarpa 
och snabba blick uppfattat under sina vandringar i Lapp
markerna, skulle ordnas. Det ena som det andra: arbete af 
icke ringa omfång. 

Nog förtjena de trakter Pettersson långt upp i vår nord 
besökt, och hvilka för den Yida största delen af Sveriges 
innebyggare äro fullkomligt obekanta, att göras kända. Med 
visshet kan antagas, att de anteckningar han fört öfver sina 
färder, i förening med de afhildningar han under dem tagit, 
Jemna rikt ämne för beskrifningen öfver dessa vårt lands 
nordl iga delar. Sådan var taHken om de samlingar, Petters
son från sina vandringar i Lappmarken hemfört; ett omrlöme, 
som mnn bekräftelse genom hvad redan af honom, i egen
skap af korrespondent till en af hufvudstadens större tid
ningar, otfentligt blifvit meddeladt; genom lJ.Vad af hans 
teckningar enskilt bl ifvit visaclt. 

Också uttal ades från flera håll önskan, att han ville 
gif\a offen tlighe t åt de teckningilr han utfö rt under sina 
vandringar; att han \iii e låta komma allmänheten till del de 
anteckningar !Jan då gjort Han åtog sig detta, och "Lapp
land, dess natur och folk, efter 4 somrars vandringar, i 

bilder och text skildrade af Carl Au ton Pettersson", blef 
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namnet på det arbete han, för att gå denna önskan till mö
tes, ämnade utgifra. 

Det sista offentliga af Petterssons hand är anmälan af 
detta arbete. Han omtalar der, huru han, vid sina resor 
inom Norrbottens läns vidsträckta omräde, varit i tillfälle 
att besöka och lära känna trakter, som hittils måhända al
drig varit af resande beträdda, och åtminstone icke blifrit 
beskrifn'a; huru han förvånats ö fr er de storartade vyer, som 
under dessa vandringar ofta mötte hans syn; huru han funnit 
naturskönheter än af den mest sublima storhet, än af det 
täckaste behag; huru litet vi Svenskar känna denna intres
santa del af den höga norden, och hvilken man vant sig att 
betrakta nära nog såsom en blott af vildar glest bebodd, 
dyster ödemark. Han säger der: det är sann t, naturskön
heterna omvexla ofta med ödsligheten; men äfven denna 
ödslighet bär icke sällan en storartad, imposant karakter. 
Han talar om Lapplands ofantliga, ännu outvecklade ekono
miska resurser; huru detta land förtjenar att blifva kändt; 
huru han sjelf, under intryck af allt det vackra, storartade 
och märkvärdiga, som under hans vandringar derstädes 
mött hans öga, så troget som möjligt aftecknat dessa vuer, 
för att kunna i framLitlen bättre minnas hvad han en gång 
sett och i tankarue omgöra sina resor; huru på detta 
sätt uppkommit en samling teckningar öfrer förut till större 
delen föga kända naturmärkvärdigheter, äfvensom derjemte 
skildringar af scener ur Lappames lif och resandes äfventyr 
i dessa nejder. 

Man gjorde sig förhoppning att snart få se utgifven 
böJjan af det arbete han sålunda åtagit sig. Denna förhopp
ning blef också verkliggjord i viss mån - i September d. å. 
syntes i bokhandeln en profplanch, föreställande "Midnatts
solen vid Stora Lulejaur" - men förfatfaren var dd icke 
mera till. Den 23 Juni detta år slutades hans verksamma !if 

' mistade fäderneslandet i honom en förtj ent son, vetenskapen 
en all\arlig idkare; gick 

"sLjernevänuen att pröfv~ ,. lärospånen 
utaf sin konst på solen oc.h på månen 
och glädja sig om han hdr räknat r~tt . " 
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Men var rorlusten stor för det allmänna - en djupare, en mera 
kännbar förlust ännu led Petterssons efterlefvande maka, 
Hilda Amanda Catharina Lundberg, gift med honom sedan 
den 22 Juni 1849, och vid hans död moder till fyra, fadern 
efterlefvande, minderåriga barn. Endast någya få timmar 
hade förflutit, sedan de sista klockslagen dött bort, som 
gåfvo. tiilkänna slutet af makames fjortonde gemensamma 
högtidsdag, årsdagen af deras förening, då hon hade den 
djupa sorgen att se sitt lyckliga äktenskap upplöst genom 
sin, för henne käre, mot henne kärleksfulle, makes bortgång. 

Om den man, ur lnrars lefnad, om hvars arbeten nu 
några få drag blifvit framställda, upptecknade utan anspråk, 
likasom mannen var det sjelf; om denne man med rätta var 
högt värderad för sin offentliga verksamhet, så var han det 
icke mindre i sitt enskilta lif. 

Ovanligt ljust lmfvud, stora anlag i bestämd rigtning, 
rastlös verksamhet i förening med ovanlig lätthet att arbeta 
gjorde Pettersson i mannaåldern till det, som hade utgjort 
målet för hans ungdoms längtan : till värdefull vetenskaps
man. En sådan var han i ordets sanna ·uppfattning, parande 
dermed egenskaper, oåtskiljaktiga från sann, lefvande kun
skap, nemligen enkelhet, flärdfrihet, mildhet i omdöme. 

En man med varmt hjerta, med öppen hand, förstod 
han och ömmade han för den lidande liken. 

Öppen och vänfast, redbar och frisinnad, måste han 
vinna menniskor fö r sig. Så gick honom också, hvarllelst 
han med dem kom i beröring, och han hade den välförtjenta 
glädjen att vara allmännt afhållen. 

Skämtsam och rik på lekande humor, på samma gång 
som på kunskaper, förstod han på ett lyckligt sätt i sitt 
umgänge fö rena allvar och skämt. Som ung ovanligt blyg, 
af hvilken egenskap spår qvarstodo ännu i hans sednaste år, 
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' 'ar det dock mest inom kretsen af förtroliga Yänner, med 
hvilka han kände sig rätt ltemmaslacld, som de gåf,~r frädd c 

i dagen, hvilka han ägde för sällskapslif'Yet. Men då wx

lade allvarliga samtal med humoristiska infall, uttryckta : 

än i lekande ord, ämnade endast att lefva för minu ten; än 

i pennritningar i den komiska genren, äfven de ögonblickels 

barn och afseelda endast för stunden, men hvilka, med be

gärlig hand tagna i fönar af hans omgifning, ännu bos dem 

utgöra minnen af hans förmåga i denna riktning. På detta 

sätt skämtade han gerna och skämtade qvickt; men hans 

skämt sårade icke, det Ya r frift från bitterhet; sådan Y ar 
stridande mot hans natur. 

Om Pettersson har blifYit sagd t, målande och sann t: 

anspråkslöshet, glädtighet och trohjertad vänlighet äro namn 

på de blommor i hans minneskrans, hvilka blygt sticka sina 

täcka hufvuden fram emellan bladen af ömsom medborO'arc-
"' förljenstens ek, ömsom vetandets lager. 

Och nu, till sist, må till dessa svaga minnesord öfver den 
förtjente hänsofne sluta sig ett farväl till honom, men nu i 

ord, h vars ursprung lätt kan skönjas; ord från skalden som få: 

Sof i ro, ty del ~ir orons stund er , 
Endast oron~, 30m pii jorden bo. · 
Hvilans stunder bötj <l först derund er, 
Sof i ro. 

Der bar menskohjertat glömt 3tt önska, 
Glädje glömt att vissna, hopp 3tt gro. 
Under täcket vlifdt af sommargrönska 
Sof i ro. 

Sof och drbm, ty drömm en var för detta 
Andeveridens härold öfver allt, 
Och i grafven sitter visst hans lätr.a 
Luftgestal t. 

Dröm om allt det goda, som du velat, 
Om den ban dig tycktes förestå; 
Hur du fyllt den, om din fot ej fel at 
Midt derpiL 

Och bur Mr du gladdes med de glade, 
Hur förtrolig du dig finna lät, 
Huru kär dig dina vänner hade, 
Dröm om det. 

Sof du man, merl varma, fria sin net, 
Man med tankens ljus, med hjertats tro J 

Dröm :ir menskans framtid, dröm tir minnot, -
Scff i ro. 

1 Sl 

T AL VID PRESIDII NEDLÄGGANDE l K. Ö. S. P Å DESS 

HÖGTIDSDAG, DEN 16 NOV. 1863. 

Mina Herrar! 

Kong!. Örlogsmanna-sällskapets högtidsdag står i oaf

bruten förbindelse med det förflutna och påminner om Säll

skapets nittiotvå-åriga verksamhet. i\'Ien dagen framkallar 

äfven våra varma förhoppningar, att svenska ilottan, i fram

tiden såsom under förflutna århundraden, må vara i stånd 

att medverka till vårt lands säkerhet, anseende och förkofran. 

Det är under dessa litliga förhoppningar, som jag i dag, 

på grund af våra stadgar, på öfligt sätt nedlägger det ord

förandeskap, som J, med så mycken vänskap och så stort 

förtroende, låtit fortfara en längre tid. 
De mekaniska och fysiska vetenskaperna hafva på se

naste tiotal af år omskapat en högst betydlig del af mensklig 

verksamhet, hvilket haft inflytande på icke allenast sam

hällenas närmande och förhållande till hvarandra, utan på 

deras förädling och ekonomiska utveckling. l\'Ien dessa veten

skaper hafva företrädesvis gjort krigsmaterielen till ämne för 

sina uppfinningar och förändringar. Den gamla enkelheten 

och mindre kostnaden hafva dervid måst vika för det mera 
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konstiga och mera dyrbara, och spekulationerna hafva åstad
kommit otaliga experimenter. 

Under denna vexling mellan lJegrcpp och sak går fram
skridandet ofelbart framåt, och t\ifyelsmålet, huruvida jcrn
klädda krigsfartyg är ett nrkligt framåtskridande, uppehåller 
icke de stora nationerna i omsorgerna om krigssjöväsendet 
England bekostar 7 millioner pund Sterling på befästamtet 
af kuster och hanmar samt på anläggamlet af en ofantlig 
central-arsenal för vapen; det utgifver 30 millioner för flotian 
och 2 ~ för artilleriet. Andra sjömakter följa dess exempel 
och anskaffa en ny sjökrigsmateriel, på samma gång den 
gamla göres tidsenlig och tjenstbar, hvilket sednare anses 
som en ren Yinst för det allmänna; sjökrigs-institutioner, 
armering och proviantering m. m. fullkomnas och organiseras 
så systematiskt, att besättningar och förråder kunna skynd
samt embarkeras från samma kaj, der skeppet rustar, och 
en eskader gå till sjös efter några timmars förberedelser, 
o. s. v. Med ett ord, man erfar af dessa och andra fram
steg, ntt krigssjöväsendet hlifvit i vår tid en samhälls-ange
lägenhet af största betydelse, som af ingen lemnas ur sigt.e. 

Men med alla dessa sträfvanden råder likväl största 
ovisshet och meningsskiljaktighet om krigssjöväsendets fram
tid, och allt som det gamla bepröfl'ade tränges undan, föres 
man in i en labyrinth af försök, uta n erfarenhetens be
kräftelser. 

Man frågar oupphörligt: h vad slags krigsfartyg skola 
hädanefter komma att finnas? Skola de byggas af trä eller 
jern? Skola ta kling och segel försvinna, och fartygen fram
drifvas endas' medelst ångkraft, hvartill icke finn~s bränsle 
ombord för mer än några dagar? Skola krigsfartygen ar
meras med endast några få kanoner af svår kaliber, ställda 
i skottfria, roterande torn, hvaraf skulle följa en mindre be
sättning, särskilta dimensioner och olika byggnadssätt? Skola 
besättningarnes bostad och krigsarbete ombord blifva under 
däck, utan annan luftvexling än som åstadkommes genom 

konstgjorda medel, ~5.som på MonHarerna r och, .&lutllgeu, 
,;kola sådana nya krigsfartygsklasser b1ifva lika användbara 
och ändamålsenliga, lika ekonomiska och sjödugliga som de 
förut brukliga? 

Men alla dessa frågor, och många flera, kwnna Icke 
nöjaktigt besnras för tillfället. De föranleda ett kaos af 
tankar, der man farniar bland satser och motsatser. 

Lik;äl, om man i närvarande ovisshet oförbehållsamt 
rådfrågar sjömanserfarenheten, kan man icke undgå att finna, 
det, med afseende på maklighet i hårdt väder och sjögång, 
snabbhet och manöver, i sanitära och ekonomiska förhållan
den m. m., hafva de äldre fartygen mycket stort företräde 
framför de nyare, hvilka på långt när icke tillfredsställa en 
sjömans fordringar på ett sjögående krigsfartygs egenskaper, 
lillen Yäl att dessa försök bana vägen till ett sjöförsvar, som, 
för olika ändamål, kommer att begagna både trä- och jern
fartyg. 

Då ett sjöförsYar omfattar icke allenast stora och små 
krigsfartyg, utan äfren kust- och harnubefästningar, så kan 
man föreställa sig, att de sjögående krigsfartygen byggas ar 
trä såsom det bäst passande ämne för sådana, hvaremot ' . de öfriO'a, Inilka afse hamnars försvar, byggas af Jern eller 
jernheklädas, efter för ändamålet passande form och sam
mansättning. - Att med tiden flere förändringar i krigsfar
tygen skola uppstå , är alltför troligt, och bland sådana torde 
en förminskad längd och lättare talding blit\a blancl de för
sta, för att göra ängskeppen mera nraktiga och händiga 
seglare; samt att kanonerna ombord blifva färre till antal, 
men af verksammare beskaffenhet m. m. 

Men om detta är krigssjöväsendets osäkra belägenhet för 
närvarande, så är Iihäl förhållandet emellan staterna och 
deras behof af försYarsmedel oföräudradt. 

Sveri()'es kringHutna läge är detsamma som förr, och 
8tällninge; till andra makter har på länge ej undergått för
ändring. Dess behof af en aktningsbjudande sjökrigsmakt 
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är icke allenast lika etort som t11Irorne, utan till och med 
större, 1 anseende till landets högre välstånd och större vigt 
i den politiska 'ågskålen. 

Nödrändighetcn häraf skall ej undfalla ett så tänkande 
och om sin frihet så varmsinnadt folk som det svenska. 
Denna sanning skall oek, förr eller sednare, tränga ned till 
nationens innersta tankar och åstadkomma bemödanden för 
framtiden. 

Sveriges belägenhet för sjöräsende och sjömakt är nu 
af så befallande betydenhet, att vi ofta finna Europas stats
män och statshandlingar taga denna vår egendomliga ställ
ning såsom paräknelig vid upprätthållande af jemnvigten i 
Europa och i det verkliga framåtskridandets sak. 

Också har det allmänna tänkesättet hos oss sjelfra, an
gående sjöväsendet och flottans sak, framträdt med mera ut
präglade drag. Detta har väl skett långsammare än önsk
ligt; men önskligt är, att medvetandet om Sveriges beskaf
fenhet och natur samt oundgängliga Ilehof blifvit mera ut
bildadt och bestämdt på den sednare tiden. Väl säga ri oss 
emellan: "flottans tid är förbi", men sådant torde härröra 
mera af ett naturligt och nitiskt bekymmer att se vårt lands 
gränsvärn - flottan - rara ofta föremål för ombytliga åt
gärder och stora reduktioner, som försvagat dess inre vä
sende, än af verkliga förhållandet. Ivertom visar sig af 
flere anledningar, att allmänheten inser allt mer och mer, 
att handelssjöfarten är Sveriges fruktbringande väg till eko
nomisk förbättring, och att det politiska inflytande, som deraf 
följer, erfordrar en, efter Europas mönster och våra behof, 
organiserad krigsllotta. 

Ett bevis på en sådan stämning i allmänna meningen 
hafva vi deruti, att sednaste Ständer anvisat ett någorlunda 
frikostigt penningebelopp till flottans behof och öfverlemnat 
det på ett förtroendefullt sätt till Regeringens fria disposi
tion. De opinionsyttringar och skrifter, som utgått ifrån 
<letta sällskap QCh andra personer, harva ock banat vägen 
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rör en allmännare kännedom af och intresse (ör vårt sjö
väsende, och nationen skall säkerligen mer och mer inse, 
att flottans frarngång är en lifsfråga, som mer än någon an
nan bar landets framtid i sin magt, derföre att den är den 
mest naturliga och enkla. 

Ta()"a Yi nu i betraktande vårt sjöförsvars förhållande e • 

till den spekulativa vändning, som sjökrigsmaterielen tagit, 
så befinna vi oss i samma ovissa läge som andra, men vi 
måste, som dessa, följa med i de nya förändringarne. Att 
stanna på Yägen och afstå från hafvet, som utgör vår egent
liga gräns och hjelpkälla, vore att vända ögonen från Euro
pas karta och förbund . Kostnaden får således icke afskräcka; 
den är en anvisning på framtidens lycka, på oafhäugigheten 
och national-äran. Dessutom förminskas utgifterna betydligt, 
om vi under tiden , liksom andra, med klokhet och urskilj
nin()" oöra oss till godo den gamla sjökrigsmaterielen. För "' e 
öfrigt, lwad är väl penningen vid beräkningen af nationernas 
framåtskridande och fria lif? 

Hvarje land har egendomliga förhållanden, hvilka an
gifva beskaffenheten af det nationeJa försvaret, och deraf 
beror en krigsflottas mer eller mindre naturliga tillvaro. 
Hvad är det väl som hindrar det rika Preussen att anskaffa 
en krigsmarin och blifra en sjömakt, och lnad är det som 
äfren hindrar det mägtiga Österrike att öka sitt inflytande 
genom en krigsflotta, om icke deras läge och otillräcklig
heten af naturliga hjelpmedel? Vårt land deremot har en 
omisskännelig kallelse i detta afseende, och det naturliga 
föF>dubblar både medel och styrka. 

Det må vara, att vårt folk, ända från medeltiden, visat 
mindre fallenhet för de längre sjöfärderna och förblifvit, 
oaktadt Amerikas och Indiernas upptäckande och andra na
tioners företag på sjön, fästadt ,-id sina berg och dalar, 
samt att det fordna vikingalynnets oroliga längtan efter verk
samhet på sjön tagit en motsatt rigtning, hvarigenom, oak
tadt det fördelaktigaste läge för sjöfart som ett land kan 



äg11, denna näringsgren hos oss icke uppnått den höjd oeh 
blomstring den bort. Men vi böra besinna trappstegen I ·;år 
historia: att kristendomens mildare ande, det stränga om
vändelscnitet, de fordua trostridigheterna, och sluiligen de 
ständiga landkrigen och landYinningarne hafva vändt hågen 
från sjöväsendet, som Ya cklat fram och tillbaka under ti de n. 
Ett folks historia slutar dock ieke medan de! fi nnes till, 
och framåtskridandets arbete går i Yår tid på djupet inom 
alla samhällen; derföre bör också SYerige fördubbla sina 
ansträngningar och bereda sig på kommande pröfningar. 

Den allm änn~ opinionen ger ofta åt händelser och för
hållanden en färg, som blir af största betydenhet och infly
tande på politiska ställningar. Då stenbock med sin bonde
llär tillinte tgjorde en stark och ,·äJ rustad fiendtlig arme, 
så upplyftades det swnska folkets brutna kraft och förtrö
stan, och nrlden erfor, att landet icke var förl oradt. Då 
svenska flottan brutit sig ut från \Viborg, fide Europa så hög 
tanke om dess stridsfärdighet, att den skaffade vårt land en 
allmän s ympat i; och då Gustaf nr, med Chapmans snille och 
omfattande fosterlandskärlek, återuppbyggde och ordnade lan
dets sjöförsvarsmateriel på kortare tid och på ändamålsenli
gare sätt än i något annat land hittills skett, så uppfylldes 
utlandet med känslor af fönå ning och beundran. 

Att således nu icke, genom kraftiga beslut, tillgodogöra 
oss den allmänna öfrertygelsen, att Sreriges starka, geografi
ska läge ytterligare förstärkes genom en väl ordnad sjömakt, 
och derpå bygga framtidens statskonst, YOre säkerligen ett 
ofantligt misstag. "N n turen har befallt oss att vara sjötllän, 
kvarförutan vi lwarken aga sammanhang med oss sjelfva eller 
ägde nllgot försvar", har en svensk tänkare sagt för l 00 
år sedan "). 

I England, der sjöfart och sjöförsvar 'anses som det stora 
medlet till landets oberoende och fortfarande kraft, och der 
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!lj1häsendet fortlefver i alla folkklasser:; deltagande, får man 
höra landets statsmän offeutligt förklara, "att England ställer 
sin flotia ö{ ve 1· ol!ling och atl den s!wll 1Jf11·r1 stnrli och mdg
tig"; en uppmaning, som förtjusar det engelska folket och 
som har sin stora betydelse äf1·en för andr:1. 

Som ett arf från äldsta tider har fa ll it på sYenska fol
kets lott att uträtta stora ting med små medel. He la Yår 
historia är full af beYis på, huru de t gamla folkets vilje
kraft förstod att till försYaret af sitt oberoende begagna och 
uts idga sina inskränkta medel, samt fönärf1a åt sig dessa 
lysande blad i tideböckerna. Men tiden har förändrat denna 
enkelhet hos oss och andra, och de erforderliga medlen 
ha!\a blifYit allt större oeh större, och torde ,;lutligen blifva 
så stora, om ej aktas härp~1, att nationen i sitt öfYerflöcl får 
sYårare att nå det eftersträf1ade målet -- sjelfständigheten 
och äran - än ford011 i all sin fa ttigdom. Något återhåll 
s mes derföre ounchi kligt, genom att Uinärfm den medbor
g.er!lga dugligheten framför den borgerl iga ~ranlåten. 

Der är dock anledning att hoppas, att landet , för att 
lättare fylla de stora sam hiillsbehoi\en, ll\ilka icke, utan 
skada för det allmänna bästa , kunna unfhikas, skall öfver
Yilma gamla betänklighett·r och fäst:J större uppmärksamhet 
Yid handel och sjöfart, samt ti llegna sig de fördelar, som 
ett naturligt handelsläge erbjuder ett upplyst och fönärf
yande folk, hvilket känner sin kran och går till mötes en 
virrtirr framti(l. lhad var Enginnd för 300 år sedan och 

"' o hvad är det nu, genom sin moraliska och soeiala ut\·eckling? 
Men tidehYarfYels förnämsta politiska argumentatörer 

äro soldaterna och kanonerna, och vårt land måste vara be
redt på en sådan vändning. Det är derföre som skärskå
dandet af vår sjöförs,·ar, och hvad dermed har gemenskap, 
är af intresse för oss, som tillhöra och som arbeta för 
detta vapen. 

För närvarande är visserligen krigsmarinens materiel 
hos o8 ~ i ett b ~?tydel»lllös!. iklck, lnll!Hlt mållt11 f9rvåna b~dt 
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närmare och tJermare betraktare; men det är just. denna 
brist, som vi hoppas att statskonsten skall inse, och som 
landets intressen och insigter skola afhjelpa genom patrio
tismens oafbrutna omtanka och goda Yilja. Flottan äger i 
denna häfstång sin förnämsta hjelpkraft. 

Då vi af seklers erfarenhet förnummit, aU faran för 
freden kommit från öster och alltid varit mot den på rår 
vakt, är väl icke skäl att nu öl\ergifva denna försigtighet, 
då största oro och våldsammaste inre skakningar pågå !Jland 
folken i dessa trakter, och då så många andra politiska 
tvistigheter uppröra vår verldsdel. Genom en tristande upp
märksamhet på sjöförsraret blefve landets försvar inskränkt 
och försvagadt, och vårt kringflutna läges traditioneJa Yärde 
skulle föga gagna oss. 

Sveriges politiska ställning har Yisserligen förändrats 
genom förlusten af dess fordna Ostanhafsländer, men icke 
dess mindre måste staten äga ett krigsväsende till vatten och 
lands för sitt sjelfförsvar och sitt politiska mål. Yårt land 
har gjort stora framsteg på sednare tider; det har vänd t den 
fordna fruktade eröfringslystnaden mot sig sjelf och förvärfvat 
många skatter; men utan trygghet för denna utreckling, utan 
makt att bevara den, sl,ulle samtiden nedlägga ett lönlöst 
arbete. Vi måste derföre ordna våra naturliga försvarsmedel, 
utvidga vår handel oc,4 i ökad mån odla vår jord. 

Det ligger för öfrigt i sakens natur, att kringflutna län
der nödgats inrätta kusterna för krigiska ändamål, och att 
kustbefolkningen blir en väsendtlig del af nationalbeväpnin
gen. Beträffande Sveriges kustland var ock i äldsta tider, 
som bekant är, bestämdt, att alla kringliggande härader och 
landskap, "så långt in i landet som laxen i strömmarn e kunde 
gd'\ indeltes i vissa s. k. hamn- och skeppslag med derunder 
lydande årlag. Dessa distrikt voro förpliglade att utan er
sättning anskaffa , rusta och underhålla ett bestämdt antal 
krigsfartyg till statens tjenst, bestående af s. k. långskepp 
och snäckor, hvars manskap beYäpnades med jernhatt, spjut 

och båO'e samt IHOtianterades t'tlr S månaders sjötåg; hvar-"'' . emot sådana skeppslag, som icke uppfordrades, !Jet.alte l 
krigsgärd för hvarje fartyg ett bestämdt belopp viktualier, 
spanmål och penningar. För öfrigt !Jerodde krigsfartygen, 
med sina uppsyningsmän, af konungames befallning, och 
sjömakten stod ständigt hos dem i stor berömmelse. Från 
statens barndom har Sverige således haft ett ordnadt sjö
krigsväsende och utruslnlngssystem, som deltagit i landets 
många utvecklingsperioder, fastän i förändrade former. 

Iakttagande krigssjöväsendets vidare framsteg och för
:ändrino-ar under den kristna tiden finner man 3:ne Yäsentliga o 

-perioder. 
Vid den fi'lrsta Yoro fartygen smärre oc'h grundgående, 

följande kusternas sträckning och framdrifna hufvudsakligast 
genom roclclmanskap, som hade föga andra sysslor att ut
rätta ombord. Striden afgjordes genom äntring, hYanid ett 
skarpt stötYapen af jern redan den tiden begagnades i bog~n, 
() eh fartygens antai, som opererade mot hxarandra, tlppgtck 
t'tll hundradetals och understun.dom till äfven tusendetals. 

Den andra perioden Yidlager med kompassens llCh kru· 
tets upptäckande, då, vid sligande i vetenskaper och handel, 
man företog sig att bygga seglande större krigsskepp, och 
slutligast vru· tids seglande fästningar, som ordnades efter 
:taktiska reglor o.ch beräknades att, med en flytande kropps 
största maklighet, uthärda stormar o-elt skyhöga YÖgor. Be
·sättningar, jemte allehanda inrättningar och red skap ombord, 
,uppnådde under -denna epok en stor fulikomligh~t. Sjö· 
,mannasnillet och sjeltförtroendet växte till stora krafter, och 
kriO'ssjöYäsendet tyckles stå på tinnarna af sin makt. 

"' Den tredje perioden var den, då den allsmägtiga äng· 
kraften tillämpades på krigsfartygen, hvarigenom dessa hlifvit 
vilkorligt oberoende af Yind och segel. Den medförtie stora 
förändringar i skeppsdimensionerna och i alla nautiska ln· 
rättningar. Och härtill må man mi yt~rligare tillägga äf· 
w n en fjerde pcri\HI. den niinarandt• , d~ ma~ försöke;r sit, 
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genom jernmetallens användande , g(! ra kr!gsfari ygen ogenom

trängliga för kanonernas verksamhet. Lyckas detta före ha r
Yande, sä kommer en nästan tota l förändrino- att äcra rm11 o o ' 
i Icke endast fartygens konstruktion, ulan i anneringen och 
krigsfä ringssättet m. m.; och inflytandet på sjövapnets framtid 

blir härigenom lika genomgripande, som upptäckten oc.ll in
föran det af krutet. 

Under så olika ti delnarf och bii rl ni ngsperioder har lik

väl krigssjöväsendet aldrig hos oss kunnat undraras, och 

kan det i?ke heller, så länge krig finnas till, och vi vilja 
tillgodonjuta rår belägenhet och lefra i fred. 

Jllen huru skall en krigsmarin hos oss Yara beskaffad? 
Skal! den bestå a.f stora eller små fartyg? Dessa frågor 
hafra i 140 år varit föremål för häftiga tvister, och tankarna 
härom barra racklat fram och tili!Jaka. Orsaken till detta 
besynnerliga förhållande torde förnämligast få sökas i miss
taget hos oss att icke, såsom andra, anse krigssjöYäsendet 
sim en enhet, ett helt för sig sjelf, ln·ars alla dellir och 
egenskaper verka till målet för a!ia flottors tillvaro - lan
dets värnande och hnndeins beskydd -, utan som tvenne 
skiljda klassordniHgar, med olika organisationer, ändamål 
och intr2ssen, lwilka uneler liden mota rbeta t hrarandra. 

Som bebnt är, har det ena förslage t efter det andra 
blifri t frmnstäldt om SJ.öl'örsrarels ordnande samt ansenii ohet. 

"' ' ocb om 'i jemföm endast det första och sista af dem ·-

eller att år 1722 ansågs flottan böra bestä af 36 skepp, 
1 O fr8gatJer och l5S armerade, grundgående fartyg, med 

till sammans omkring 2,740 kanoner och en besättning af 
30.700 man, samt år l 862 der e no t. af 6 pansarklädda äng
fregatter, 4 ängkorretter af tra oc!1 '1 skonertar af jern, 
med tillsammans 2! 6 kanoner och en besältning af 3,060 

man, hrmjemte fiiresiogs ett anslag af 6 millioner riksdaler 
t ill anskaffande nf grnudgåe nrl e fartyg och ba!te·rier för det 
s. k. inre försraret. --- så inses, lnilka stora förändringar 
orh oli ka åsigter gjort ~ig: ;::äll <!!Hl e under rldPn med af-

liH 

8eende på vllr tioltas ansenlighet och filrhällande till andra 
sjömakter. 

Emellertid, då sjöförsYaret, liksom värt krigsYäsende l 
allmänhet, inrättas och upprätthålles efter den europeiska 
krigserfarenheten, !Jöra vi, i fartygscerter och deras duglig
het, icke efterstå våra grannar, ihågkommande Konung Gu
staf I:s bekanta Yarning: att flottan, då han kom till rege
ringen, medförde ]l\·arken nhjelp eller tröst'' och "att soenslw 

hnndefs{arryg ble{vo erö{rnde i Öslersjön", der Yår flagga 

fö rlorat all aktning, hrarföre ock flottans återupphjelpande 
blef en af denne konungs förnämsta omsorger. 

Men h vilken grund kan räl antagas för Yår flottas styrka? 
Skall den grundas endast på det vi sjelfra kunna åstadkomma 
i folk, materialier och penningar, eller på tillhjelp af alli
anser? Båda dessa grunder vor o i föregående tider antagne, 
och Sveriges flotta rar då icke allenast aktningsbjudande i 

sig sjelf, utan kunde, i förening med annan makt, upprätt
hålla landets förde lar i Östersjön. Dessa bestämmelser för 
Yär flottas storlek äro likYäl högst Yigtiga, och erfordra, 
för att rält uppfattas, icke allenast dj upa krigs- och stats
manna-insigter, utan äfven nationens Y iii iga medverkan. 

Fö r några få år serlan räknade den svenska flottan, 
oaktadt fortsatta reduktioner, 1200 kanoner och en beman
ning af 33,800 man, inberäknadt sjöbeYäringen. En sådan 
sjöstyrka skulle, äfven nu, Yara ansenlig, då den understöd
des af vår tids fö rändrade krigsmateriel och förbä ttrad e ar
tilleri, samt kunde blifYa en käma i elt sol id ari skt-skandi
naviskt sj öförsrarsförbund, derest ett sådant blefve möjligt 

att. åstadkomma. 
Lihäl beror framgången på ett ändam ålsenligt ordnande 

af det hela och på öfvertygelsen, att rårt krigssjöYäsende 
icke bör \"ara olika andras .derföre, att Östersjön bildar rår 
gräns pä t!en ena sidart Sjömanskapet yar, för Yåra förfä

der. geme!JSamt för både den vidlyftiga oceanen och det 
!r?mga fanattnet kri ng Yä ra stränder ; ty det ligger i saken:;; 
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natur, att den stora sjllerfarenheten leder snarar-e den lilla 

lin tvertom. 
' 

Vår tids sjökrigsmateriel befinner sig visserligen i ett 

så outredt skick, att klokheten bjuder oss, som hafva spar

samma tillgångar, att vakta på tiden; men icke böra vi der

före stå stilla och försumma ögonblicket, eller oåterkalleligen 

bortkasta det vi hafva, hvilket vore både en stor förlust 

och ett stort steg tillbaka. - Vi böra, såsom alla andra, 

göra det vapen vi äga så tidsenligt och dugligt som möjligt, 

samt derjemte följa med i de nya formerna. 

I alln1änhet synes det vara ett misstag, att i förtid öf

vergifva det ma11 äger, innan man får något annat; men 

misstaget förefaller ä11 vådligare, om man oförbehållsamt 

borttager det, som finnes, och står sedan med torna händer. 

Om, till exempel, Sverige inrycktes i ett krig, elle1· tiderna 

blefve så krigiska, att l1varje folk i Europa måste stå på 

sin vakt, är det icke då klart, att rikets krigsmateriel, både 

den bättre och den sämre, måste i en sådan farans stund 

komma att tagas i anspråk; att äfren våra dyrbara sjöarse

naler, våra gamla skepp, fregatter och fartyg af alla slag 

,blifva bellötliga samt skyndsamligen måste försättas - så

som hos andra sjömakter - i bästa tjenstg{ljringsskick, :och 

'lie passande fartygen förses med ångmachiner och tidsenngt 

artilleri? Säkerligen skulle i så trängande belägenhet det 

svenska fo1ket uppbjuda alla krafter till att vinna rml.let, 

men äfven komma att inse nödvändigheten af att underhålla 

t:Jch förkofra sitt sjökrigsYäsende. 

Men materielens upprätthållande är endast hälften af 

det hela. Sjöfolk är hrad som behöfs för en flotta, och 

ltillgången härpå måste rara tillräcklig oeh naturlig, för att 

~lafva framgång. Ehuru någon statistisk beräkning öfver 

Sveriges egentliga kustbefolkning icke finnes, kan dock an

li.agas - efter Hammars uppgift år 1860, deri kustsocknar 

iOCh kuststäder UJ)ptagas till nära ~ af Sveriges hela folk

iln?.ngd - att den manliga kustbefolkningen; frän t s till 50 
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är, uppgår Ull omkring 120,000 personer. De fördelar, som 

tillskyndas oss genom en sådan tillgång på härdadt kustfolk, 

äro ovedersägliga och så betydelsefulla för vår handel och 

rårt sjöräsende i allmänhet, att en framgång i denna rigt

ning är utan trifvel, om den systemat is k t ordnas. 

Men om Srerige således har ymnigare tillgång på sjö

folk än flere andra maritima länder i förhållande till folk

mängd, så följer ej deraf, att flottans stamtrupp eller det 

indelta båtsmanshållet, som är en god och mllngbepröfvad 

inrättning; och som drssutom förser flottan med nödigt artil

lerimanskap, bör upphöra eller ens reduceras. En sådan 

folk-klass är trertom oundgänglig för rout:inen och discipli

nen i rår tjenst, såsom bättre sammanfogad med flottans 

wrksamhet och förhållandet1 i både fred och krig, än det 

lösa kustmanskapet, lnilkel för öfrigt skulle kosta rida mera. 

England, Frankrike och Danmark haf\a fasta kårer för både 

tjensten ombord och arbetena på ym·fren, oak(adt dessa län

ders tillgångar på kustsjöfolk; och hos oss synes som Yissa 

delar af flottans stamtrupper snarare böra ökas än förmin

skas, hurudan förändringen och organisationen af krigssjö

Yäsendet än må blifva. 

På den Yäl ordnade sammnnsättningen af flottans perso

nal beror, till stor del, dess krigsduglighet. Uppmärksam

heten härpå bör således hafya framtiden till mål, men icke 

ledas af dagens hugskott och af det skadliga hushillls

system, som förlamar andan för att spara riksdalern. Och 

att skilja eller sönderdela flottans befäl - hYarom varit ta

ladt - vore en upplösnJjllgsåtgärd, som skulle medföra en 

säkrr skada, måhända olycka, för det hela. 

Flottans angelägnaste del är derföre personalen. EU 

skepp bygges på ett par år, men sjömannen, som skaU 

styra det:, erfordrar mångfalldiga år för att danas. Perso

nalen måste derf(iire dugliggöras i unga år och Yårdas i 

äldre. De känslor af belåtenhet och patriotism, som råda 

inon1 personalen, äro en kraft, som besegrar alla hinder. 
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Det är pä denna kraft en styrelse mäste f~sta oanätllg upp
märksamhet, icke endast af hjerlats, utan af förståndets be
vekelsegrund. Den angår hela landet, ty sj ömännen äro lan
dets söner och oskrymtade vänner, l11ilka ona blödt . och 
ofta lidit nöd, men oförlröttadr fullgjort fäde rn esland ets tjenst, 
och vid alla iillfällen uppehållit svenska flaggans heder. 

Hvacl jag vid detta tillfälle yttrat, är kända satser. De 
innehålla intet nytt och hafva ofta blif\"it 11t1alade; men vid 
nedläggande af ordförandeskapet inom detta aktade sällskap, 
l1afra de återkommit som återljud från en lång ljenstebana, 
med anmaning, att i sista stunden arbeta för det mål -
Sveriges sjömakt -, som är allas vår uppgift att upprätt
hålla efter förmåga. 

November 1863. 

C. NORDENSKJÖLD. 

Hvarj e !z anda. 

statssekreteraren M:r Stanton i Norra Amerikanska Fe
derade staterna rapporterar till presidenten Lincoln, att från 
krigets böJjan och till midsommaren 1863 har frän kri<Ys-

o 
departementet utlenmats till ann e en följande: 

1,550,576 infanterigevär; 327~ 170 karbiner och pistoler 
för kavalleriet; 271,817 sablar; l ,7 45,586 kanonkulor och 
bomber; 2,27 4,490 skarpa skott för artilleriet; 378,036,470 
tändhattar; 6,082,505 friktionsrör, och att härtill åtgått 
bland annat: 50,045,515 skålp. bly och 13,071,073 skålp. 
krut. Derjemte harva blifrit förfärdigade och utlenmade full -

16S 

ständiga utrustninglir till l ,608,920 Infanteri- och 196,298 
kavall er i -so l dater. 

Om man antager, att de Federerade staterna i medeltal 
haft 500,000 infanteri-soldater uneler vapen, så ser man, att 
för denna styrka, under loppet af 2 år, åtgått 3 gevär och 
3 fullständiga utrustningar för hvarje man. 

SAMMANDHAG AF ÅTSKILLIGA KONGL. BREF, FÖRORD
NINGAH, GENERAL-ORDER m. m., UTGÅNGNA FRÅN SJÖ

FÖRSVARS-DEPARTEMENTET. 

(Kongl. Bref.) 

Den 1 O NoYember. Premierlöjt nanten grefye A. T. P. Cron
hjelm beri lj as 2 års tjenstledighet, att ingå i kejserlig fran
sysk ör l ogstjenst. 

Den 17. Rektorn och kollegerna vid Carlskrona stations 
skeppgosseskola tillerkännas såsom inqvarteringsersättning 
h1arclera 72 rdr, samt biträdande läraren Yid nämnda 
skola 36 rdr nut årligen, att utgå från och med näst
instundande år. 

Den 25. Af de vid flottans i Carlskrona förråd befintliga, 
till krigsbrnk odugliga, men till exercis tjenliga, gevär 
må, såsom lån under ett års tid, till Carlskrona stads fri
villiga skarpskytteförening ytter! igare utlemnas 200 st., 
mot förbindel se för föreningens styrelse att dessa gevär 
återställa samma ski~k, hvari de vid utlemnandet be
funnos. 

(General-order.) 

Den 4 December. De i flottans exercishus ä Skeppsholmen 
befintliga exercisgevär må af stockholros 8:dc skarpskytte-
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kompants manskap, vid drss öfnlngar inom nämnde exer
cishus, begagnas. 

Den 9. Kanonångslupen "Aifhild" skall hållas i beredskap 
för att biträda Yirl transport till Rindö af för den derstä
des belägna fästning arsedda kanoner. 

Den 16. l 00 st. belgiska gevär, salllt 360 st. slätborrade 
af l 845 års modell , få från flottans förråd utlemmts till 
marinregementet för manskapets öfvande i skjutning. 

S. ,d. Kaptenen vid flottan A. V. Zethelius skall stälias till 
chefens för k. ingeniörkåren förfogande, för vidtagande af 
nödiga åtgärder till förstärkande af försvaret af åtskillio-a 

"' orter på rikets kuster. 

Den 17. Distinktionsteck&n för skarpskyttar af 1 :a klassen 
vid marinregementat skola vara: två i kors lagda geYär 
med en krona öfver, båda delarue af rödt kläde, att bäras 
på öfra delen af vapenrockens Yenstra ärms utsida; och 
för skarpskyttar af 2:a klassen: äfYenledes två i kors lag'da 
gevär af rödt kläde utan kronan, att bäras på ena
handa sätt. 

Den 21. För att, med särskildt afseende å hYad sjöförsYaret 
angår, egna odelad uppmärksamhet åt de snabbt på hvar
andra följande framstegen inom artillerivapnet, och för att 
granska de förslag, som, i sammanhang härmed, under en 
eller annan form varda framställda, och för att yttra sig 
rörande desamma, skall bildas en kommitte, under namn 
af "Flottans Artilleri-kommitte", uti hvilken kommendör
kaptenen m. m. J. B. Kleman skall vara ordförande och 
kaptenen m. m. F. H. Didron och premi€\rlöjtnanten m. m. 
C. C. Engström ledamöter. 

Den 23 . . sekundlöjtnant .~. G. Ericson erhåller 1 års tjenst
ledighet från och med l Februari l 864, för att idka In
och utrikes sjöfart. 
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Den 23. Kommendörkaptenen m. m. A. Adlersparre skall 
t. v. vara chef för sjöförsvars-departementets kommando
expedition, efter kaptenen m. m. C. J. A. Skogman, som 
på sin derom gjorda underdåniga anhållan från samma 
befattning i nåder entledigas. 

Den 24 Kaptenlöjtnanten vid flottan C. G. Lindmark skall 
ställas till chefens för k. ingeniörkåren förfogande, för 
vidtagande af nödiga åtgärder tiii förstärkande af försvaret 
af åtskilliga orter på rikets kuster. 

FÖRÄNDRINGAR INOM KONGL. MAJ:TS FLOTTA. 

Befordringar: 

l December l 863. Vid marinregementet, till major: 
kaptenen A. L. Willrens; tili kapten: löjtnanten A J. von 
Bore/r; vid mekaniska kåren, till kapten: löjtnanten A. G. 
H. Virgin. 

22 December. Till sekreterare hos lotsdirektören: re
gistratorn och kanslisten i lotsdirektörs-expeditionen A. E. 
Johansson. 

Transport: 

15 December l 863. Till lotslöjtnant och chef för Sunds
valls fördelning af norra lotsdistriktet: premierlöjtnanten L. 
J. Cronstrand. 

A{slred med pension: 

22 December. Kommendörkaptenen, ridd. af k. Svärds
orden C. F. Freidenfelt. 



Tryelifel i 5:te lläftet af Tidskrift i Sjöväsendet for tlr /863. 

Sid. 85, 

n , 

.. 90, 

, 97, 

406, 

t:a och 2:a 

13:e rad., 

5:e rad., 

8:e rad . , 

4:e rad., 

rad., står: "Dungeness redd" · 
bör vara: Dungeness udde 

stilr: "Vid anlodning ~f djupa rännan" 
bör vara: Vid angöring af djupa rännan 

slfir: "S<J ki>Jra att de h~stigt kunna fällas" 
bör vara: Så klara att hastigt kunnd fällas. 

står: "och förbramst~nger nere - -• 
bör var u: och bramstänger nere - . -" 

sl:'\r: "Sall" 
hör v3ra: Sau. 

, 1081 6:El rad., står: "Lörwaag" 
bör vara: Söt·waag. 

,. 109, 3:e rad. nedi fr., stå r: "Vs ag ö" 
böt· vara: Waagö. 

11 111, 1 O:e rad., slår: "Vidare" 
bör v~ra; Vadare. 
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