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Kong l. Örlogsmanna-sällska pets 
sekularfest 
den 3 Maj 1872. 

Helsningstal till Heders-preses H. K. H. Prins Oscar,*) 

Det är icke blott siLdana stora verldshistoriska till

dragelset som dem vi nyligen upplefvat, hvilka m ed 

hela styrkan af krigets åskor förmå lifva och uppväcka 

våra under en lång och lycklig årsföljd uti fredsdrömmar 

invaggade sinnen till betänkande deraf att äfven vårt äl

skade fosterland kan för försvaret af sin sjelfständighet 

lJehöfva åter kalla sina män under vapen, och sällan har 

alltifrån Kongl. Örlogsmanna-sällskapets stiftelse något 

år varit i detta hänseende betydelsefullare än det sist

förflutna., då den hundrade årsd:cJgen af detta samfunds 

tillvaro inträffade, men med nästan lika oemotståndlig 

makt tränga sig dessa uppmaningar fram på en dag så

dan som denna, hvilken vi egna åt minnet af sällskapets 

verksamhet under denna tiderymd. Vid ett dylikt till

fälle framträda nemligen för oss det förflutna seklets öden 

klarare och starkare än eljest, och hvilket fosterländskt 

bröst skulle icke dervid känna sig vidgas? ty dessa håg

komster bevittna en äfven på hafvet tillkämpad ära för 

det Svenska namnet. 
Vid tanken häruppå måste ock det Svenska folket, 

som sedan urminn es tider högst af allt älskat sin frihet 

och sjelfständighet, och som, sedan dess lands gränser 

blifvit sådane som naturen sjelf synes bafva utstakat 

dem, numera blott vill draga svärdet för försvaret af 

*.l af Ordför~ndeo . Am ira l Sundin. 
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egen härd~ kunna förhoppningsfullt se framtiden an i 
detta hänsende, så snart det kommer till en klar insigt 
om rätta sättet att ordna försvarsmedlen och till en fast 
vilja att för det höga målets vinnande göra nödvändiga 
uppoffringar; minnena af förfädrens bedrifter böra härför 
utgöra en säker borgen, och Svea eger ju ännu tillräck
ligt jern i sin egen barm och i sina mäns viljekraft att 
slunga inkräktaren tillbaka från sina stränder. Och 
dessa minnen, så vidt de närmast röra detta sällskap, 
hvilken skald har på ett varmare och ett mera foster
ländskt sätt besjungit dem för sitt land än den Furste, 
som i dag med Sin höga närvaro behagar hedra denna 
fest och hvilken genom enhälligt val är anmodad tolka 
dagens betydelse! Låtom oss då mina herrar, innan våra 
förhandlingar på denna dag taga sin början, helsa H. 
K. H. Prins Oscar välkommen! i denna krets af hän
gifne vapenbröder, och må vi med tillfärsigt sluta oss 
omkring Honom, tacksamt erkännande att Han aldrig 
haft någon möda sparad, vare sig att Svenska Flottans 
minnen skola värdigt tolkas eller dess välgång för kom
mande skiften befrämjas! 

H. Kongl. Höghet Prins Oscars tal. 

Mina Herrar ! 

Då Konung Carl XI på det nyförvärfvade Blekinges 
strand utvecklade vår tretungade örlogsflagga, och anlade 
den Svensim örlogsflottans hufvudstation, utförde Han 
ett statsmannavärf, värdigt den klokaste bland förflutna 
seklers Svenska Konungar. Carls-krona var det beteck
nande namn, som Han gaf åt den unga staden. Ur klip
pans hårda famn sprängdes dockan, hvarest Sveriges ör
logsskepp kunde erhålla iståndsättande och vård. På 
klippans strandsluttning uppfördes de mångfaldiga bygg
nader, hvilka tillhöra en örlogsstation af betydenhet, och 
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i klippans trånga klyftor funno de enkla sjömanshemmen 
en ofta ojemn, men dock kär grund. 

Östersjöns bästa hamn omgjordadD staden och varf
vet med sina djupa vikars bälte. Östersjöns blåa vågor 
sjöngo vid stranden de herrliga sångerna om nordmanna
kraft och vikingalust; och Erik Dahlbergs fästen slöto 
inom starka murars hägn de dyrbara ädelstenarue i Carl 
den Elftes krona. 

Tvenne sekler hafva i det närmaste tilländagått se
dan denna krona första gången glänste öfver den fordom 
vilda Trotsöstranden, och under dessa tvåhundrade år 
har Sverige genomgått många öden, både lyckosamma 
och vidriga. 

De hafva medfört mången förändring i åsigter och 
maktställning; de hafva framkallat föryngrade former 
och nya krafter i nästan alla rigtningar, men ännu är 
dock Konung Carl XI:s verk oruhbadt beståndande på 
sin klippgrund, och ännu dyrkar den Svenska flottan här 
förfädrens blida Husgudar. Måtte dessa aldrig flytta ifrån 
den kära plats, hvilken varit ett hem för män sådana 
som Wachtmeister, Trolle, Ohapman, Nordenskjöld, 
Klint och Puke ! 

lVIera än något annat yrke fordrar sjömannens af sin 
utöfvare en sammanfattning af vetande och handlings
kraft. Då den lemnade kusten synes sjunka under sti
gande vågors skumkrönta kammar och seglaren lenmas 
på det spårlösa hafvet utan landkänning, skenbart öfver
gifven och i saknad af ledning för sin vidare färd, då 
gäller det att kunna föra h vad man kallar : "säker räk
ning"; då gäller det atL kunna rätt tyda himlens tecken 
och utforska djupens dolda vägvisning. Loggen och 
kompassen; lodet och sextanten äro hjelpmedel härvid. 
Men, huru rätt begagna dem ? Huru iakttaga magnetnå
lens mångfaldiga nycker? Huru förklara djupens my
stiska orakelsvar ? Huru tvinga dessa aflägsna stjernor, 



hvilkas ljus behufver åratal för att träffa våra skummn. 

blickar, att icke blott uti instrumentets spegel bringas 

ned till horizonten, utan äfveu der bjuda de upplysnin

gar dem seglaren behöfver under sin resa på den vid

sträckta Oceanen? Och, när så stormen skakar sina 

mägtiga vingar, och sjön spo1ar öfver den bräckliga far

kosten, och bränningar från alla håll ryta sina dödssån

ger, och öppna sina afgrunder - clå behöfycs det, i 

sanning, en man vid rodret, en man med klar och säker 

blick, en man, också, med fast vilja och kraftig hand. 

För örlogssjömannen erfordras, utom el en allmänna sjö

mannabildningen och det äkta sjömannasinnet, än ytter

ligare egenskaper, hvilka icke utan möda förvärfns. Han 

måste hafva vapenkunskap, och han måste besitta vissa 

militäriska insigter till lika hög grad, som krigaren till 

lands. Dertill komm er slutligen, att de uppgifter, dem 

ban vid vissa tillfällen kan få att lösa, kräfva förmåga 

hos honom att uppträda såsom sitt lands officiella repre

sentant, och detta sannolikt under förhållanden, hvilka 

äro försv årade genom hemmets aflägsenbet och den der

af härflytande o~nöjligheten att inhemta nödiga förekrif

ter till ledning ±ör omdöme och handlingssätt. 

Skarpt utpräglade anlag och en trägen praktisk öf. 

ning äro sålunda oundgängliga viikor för fullgoda sjö

krigsmän, men dessa viikor göra dock icke tillfyllest. 

Vetand e, theoretisk underbyggnad, se der ett icke min

dre vigtigt viikor för att med utmärkelse kunna motsvara 

fordringarna på en örlogsman, särdeles inom öf\'erbefäls

graderna. 
I skolan inherntas grunderna för menskligt vetande, 

men längre än till grundt-!rna hinner hon, noga räknadt, 

icke, kan hon ej hinna. Den som med sin sista skol

examen förmenar sig Lafva uttagit sitt sista steg på bild

ningens uppförsbacke, han kan sägas hafva tagit alla de 

föregående förgäfves. Sanningen häraf är ovedersäglig. 

Dz 
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'1\ll mensldighotens lycka har don ock blifvit erkllnd. 

Vi finna häri en förklaringsgrund, hvarföre mognade män 

till fortsättande af bildningsa~·betet, till förökande af kun _ 

Rkapsmåttet, och till inbördes undervisning, tid efter an

nan, förenat sig uti särskilda vetenskapliga samfund. 

Dessa hafva naturligtvis, hvart för sig, valt det område 

af vetandets fält som bäst passar medlemmames samhälh 

pligter och lefnadsnppgifter. 

Ett sådant sarnft111d ,,·• t· d tt l "Jl t · d 
• e a, 1n 'e 1 ag man-

grannt församlat sig för att högtidligen fira sin första 

sekularfest! 

Till sjökrigsvetenskapens befordrande stiftades det 

Svenska Örlogsmanna-säll skapet år 1771 den 1:) N o vem

ber. Det s~mmanträdde fiirsta gången uti hufvudstaden 

hvarest då en stor mängd af amiralitdets officerare bc

funuo sig, dels såsom riksdagsmän. dels kommenderade 

till tjenst på galere-eskadern. Såsom ålclerspresiJen~ 

förde, vid första sammankomsten, am iralen fri herre Fal

kengren ordet. Säll~ kapets förste valde ordförande blef 

major von Stauden. Efter några fft år flyttade Örlo<>s

manna-sällskapet till Carlskrona, Svenska flottan s h~f

vudstation, och har der allt sedan dess förblifvit. Dess 

stiftelse och, än mera, det verkliga interesse, h varmed 

det alltifrån början omfattades, bära hedrande vittnesbörd 

~erom att det Svenska sjöbefälet redan sedan lång tid 

ttllbak_a egt öppna ögon och hjertan för vetandets bety

delse 1 örlogsmannens yrke. 

N är man talat om vårt fäderneslands försvar och 

dervid velat jemförelsevis uppskatta betydelsen af landt

lJär och flotta, så ha1· man, icke sällan, betecknat och 

behandlat elen förra såsom den i försvarets syskonpar 

~vilken förstfödslorätt tillkommer. Men "Yngre " bord~ 

hkväl flottan ej kallas, emedan våra äldsta förfäders 

kr~gsförfattning, tvert_om, visar månget omisskänneligt 

spar af att hafva vant beräknad just för sjökriget. Hos 
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det gamla Manhems söner var ordet hämad liktydi()'t • b 

med sjötitg, och detta torde icke heller förundra, då man 
besinnar, att det var trakten närmast kusten, som tidi
gast befolkades. Till sydligare och rikare länder fanns 
endast en väg -- vägen öfver hafvet. Endast vikingen, 
pa sin drake, kunde förvärfva de skatter och den ära, 
som m~tste sökas å denna väg. Och så blefvo den skan
diska halfäns krigare i främsta rummet sjökrigare. 

Väl har Svenska flottan under tidernas lopp oftast 
spelat en mindre betydande roll än landthären. Mången 
gång har sjövapnet varit det styfmoderligt behandlade 
bland syskonen; ja, stundom hafva dess interessen blif
vit alldeles förbisedda, hvilkot beklagliga förhållande 
äfven påtagligen vållat olyckor. Men det bör tacksamt 
erkännas att några af våra stora konungar hafva förstått 
att uppskatta sjövapnets värde för vårt hafomflutna land, 
och Sveriges häfdcr från de trenne sist förflutna seklen 
bevittna, att rikets makt näppeligen någonsin varit större 
än under konungarne Gustaf 'Vasas, Carl den Elftes och 
Gustaf den 'rredjes regeringstider. 

Hvad som här blifvit sagdt om den historiska först
föclsl&rätten gäller ock om den vetenskapliga. Kongl. 
Svenska Örlogsmanna-slillskapet är nemligen ett fjorde 
dels sekel äldre än det samfund, hvarur sedermera den 
n. v. Krigsvetenskaps-akademien utvecklat sig. Ett dy
likt försteg bör alldeles icke gifva anledning till förun
dran, än mindre till klander. Af krigsbefälet vid land
hären har alltid begärts personliga egenskaper hvilka 
väl pryda mannen, såsom tapperhet, konungatrohet och 
fosterlandskärlek ; men under förflutna iirhundranden be
gärdes deremot icke, af det stora flertalet bland dem, 
niigra vidsträcktare och djupare gående theoretiska kun
skaper. Det har blifvit sednare tider förbehållet att på 
allt krigsbefäl shilla fordringar, i sitt slag antagligen lika 
stora med <lem, hvilka det legat i sakens natur att 

.. 
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redan af sjöbefälet förvänta alltsedan do aflägsna dagar, 
då detta först vågade öfverfara verldshafven och till dit
tills okända verldsdelars kuster bringa den Christna tron 
och den Europeiska kulturen. 

Under de l OO:de år som Kong l. Öl'logsmanna-säll
skapet verkat har det troget och träget sökt uppfylla sitt 
af värdige stiftare ålagda värf. Det är sannt, att myc
ket icke kommit att motsvara afsigtcrna, att mycket ännu 
återstår att önska. D et är sannt, att desse högtförtjcnte 
män, h vilkas namn Svenska flottans häfder vördnadsfullt 
bevara, såsom Örlogsmanna-sällskapets stiftares, skulle, 
- derest de kunde bryta grafvarnos insegel och i dag 
ånyo inträda i det samfund de bildat, - helt visst finna 
gäckade många bland do kära förhoppningar, de hyst 
om det Svenska sjövapnets utveckling. De skulle finna 
huru mången förmåga blifvit fruktlöst ansträngd och bru
ten, mångot ba~d löst knutet och iiter gagnlöst sönder· 
slitet, utan att derföre den gordiska knut blifvit lossad, 
hvilken i sig innesluter gåtan om den Svenska fl ottans 
framtid. lVIen det är ej mindre sannt, att de dock skulle 
finna trohet i kallet, samt kunskaper i yrket hos det 
sjöbefäl, som efterträdt stiftarue och deras samtida Och 
just häruti skulle de - jag älskar att tro det - skåda 
löftet om ännu ouppfyllda önskningars ernående; de 
skulle häri erkänna stålet i det Aloxanders-svllrd, af 
h vars klinga denna gordiska knut en gång skall klyfvas! 

Att fortfarande verka till bibehållande och till allt 
större utveckling af de egenskaper och det vetande hos 
det Svenska örlogsbefälot, hvilka betinga en lycklig och 
ärofull framtid för det Svenska sjövapnet - se der 
Kongl. Örlogsmanna-sällskapets stora och vackra uppgift! 
Och, då nu åt mig, på grund bäde af min grad inom 
sjövapnets befäl, och af min plats inom sällskapet, det 
hedrande uppdrag blifvit lemnadt att öppna denna hög
tidsdags förhandlingar, så. m1t detta ske mod on väl-
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önskan till ett lyckosamt arbete i sådan rigtning. Jag 
kan ej bättre tolka allt hvad jag i denna önskan inne
fattar, än då jag dertill knyte1 den: att det Svenska fol
ket måtte med välvilja omfatta och ttnderstödja sina 
örlogsmän. 

Då skall ock det vapen, åt hvars tjenst desseegnat 
sig, komma att alltbättre motsvara hvad af detsamma 
rättvisligen fordras kan; och den stolta flagga, under 
hvars korsprydda dukar vi, efter förfädernas exempel, 
slutit vår lilla hop tillsammans, skall då, alltintill tider
nas yttersta gräns, värnande svaja omkring t:Jtt älsk~tlt 

och äradt fosterlands fria kust! 

-

Jul 

Vid 
}{ongl. Örlogsmanna-sitllskapets sekularfest. ") 

Bland alla gåfvor, hvilka Skaparn skänkte 
då verlden nyfödd för Hans fötter låo-o' 
jag sätter högst att menskan, frambragt, tänkte 
och kunde minnas hvad dess tanke såg. 

Förnuftet menskan fick att rätt bedömma 
hur kärleksfull och vis Försynen var; 
men minnet fick hon för att deri gömma 
den verldens vishet tider vunnit har. 

Det är kring minnets altar vi oss samla 
med offer från det sekel som nyss flytt, 
som sett. systemer, som sett riken ramla; 
Hvad månd' det nästa bära utaf nytt? 

Den pligten är oss kär, det lifvar sinnet, 
att på den dag vårt samfunds grund blef lagd, 
få återföra tanken, väcka minnet 
af vapnets öden och af fädrens bragd. 

I gråa forntid snäckor plöjde sunden 
och råa styrkan var den enda lag; 
åt hedna gudar offrades i lunden 
af Vikingar för lyckligt vunna slag. 

Men hyfsning kom med civilisationen, 
uti hvars fotspår vetenskap går fram; 
vårt land blir nyfödt med reformationen 
se 'n emot våldet lagarue byggt dam. 

•) Dessa verse r upplaslrs af författaren , Kommendör-kapten Amee1. 
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Ej hafven bära mer en enda drake; 
den blåa flaggan syns från högrest tom 
af Bagges chefskepp, som ej har sin make*) 
och flottan fruktas , då den förs af Horn. 

![ed säker blick på halfdäck som på fältet 
har Wrangel ärft af Flemingen befäl, 
han jagar fienden mot Stora Bältet 
och sänker, bränner, hvad ej skjuts ihjäl. 

Väl mindre lycklig, men ej mindre modig, 
förtviflad Uggla fåfängt gör försök 
att rädda "Svärdet"; bland dess spillror blodig 
han dör med fröjd, ty flagg han aldrig strök. 

Så kom mo olycksåron, bittra, långa; 
mot öfvermakt ej mannamod förmår; 
för Elfte Carl är lärdomsrönen många, 
den tid han uti motgångs skola går. 

Han hade mistat ''Nyckeln", "Äpplet", "Svärdet" 
och "Kronan" söndersplittrad gått i qvaf, 
men känner utaf spirans enväld värdet; 
hör derför nu befallningen han gaf! 

"På denna holme bygg mig än en krona" 
"och bygg mig rangskepp rund om denna kust", 

t O k {!oo "· "ty nva dater mo gang an wrsona , 
. d " "mig lyster än mot fienden en ust. 

Då skapte lVachtmeister med trogen ifve.r 
h vad Kungen bjöd och mycket mer de.rhll ; 
väl fyrtio rangskepp, så~om häfden skr~fver, 
fanns qvar när Kungen ICke mer var t1ll. 

För kri"'ets vetenskap och för dess lagar, 
för fredlig handelsbragd gifs båg och lust 
och männer ammas opp för stridens dagar, 
så på vår ogen som pEt främmancl' kust. 

*) Makalös. 

Hell Careliner! Hökenflykts exempel 
af Löschern följs, han sprang i luften nyss; 
Psilander hängt sin sköld i ärans tempel, 

lGJ 

och Ehrnsköld vaknar vid C11ar P t>ters kyss.*) 

I hälleberget Polhems hand vet dana 
ett verk, som samtidens beundran vann i 
två flottor skapas, som ha lwar sin fana, 
och Ehrnsvärd blir den onas höfvidsman. 

De skapades att "bättre kunna trifvas", 
ty Kungens ord i brefvet lydde så. 
Gud vet ändå, om icke mindre kifvas 
u ta f en enda, än det görs af två? 

På varfvet sträckas kölar, gamla unga 
beundra segern Chapman vunnit har i 
hans "nya former" mjukt på vattnet gunga; 
Skeppsbyggnadskoust i honom fick sin far. 

Hans trägna rön och hans kalkyler lyckas ; 
de nya skepp, som formats af hans hand, 
de utaf Thornqv·ist allihop bestyckas, 
och Thunberg ger dem plats på torra land. 

Med kraft och sinne och med lust att leta 
i outredda schakt af vetanden, 
för vapnets väl och fosterland arbeta, 
sig samlade en liten flock af män. 

Från Lagerbjelke, Ruuth och L eyonankar, 
från Stauclen, Franeken och von Stapelmoh·r, 
från Norclenskjölcl de kommo dessa tankar, 
som vi nu fira efter hundra år. 

Men - krigets åskor rulla öfver norden, 
då fröet .T utsått just i sprickning stod, 
och plantan långsamt skjuter upp ur jorden 
der hennes hjertblad närs af fädrens blod. 

*) Ekrenskötd sv51'l s5 t·ad fördes, sPdan han med stor lapp<Tbct fo r
svarat sil{ mot rn Mverliit_;st·n rysk es lia<l•·•·, sansli"•s ombord pil r~sliu 
chd'skeppel, der Czar Peter, d5 ban fauu hjcllcn vid lif, kysste bonom 

l 
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Hell Er J fäder! Hell Er gångne andar, 
som träda fram i minnets tempelgård! 
i Edert lof vår svaga röst sig blandar; 
vi biija knä vid Eder minnesvård. 

Historien pekar på Ert namn att prisa 
de män, som häfdat äran af vårt land, 
som dubbades på torget i J..Jovisa 
till riddersmän af Kungens egen hand 

Men icke alla då de kallats svarat, 
ej Horn, ej F'ust; de tala icke mer, 
sen Chefens ord för löjtnanten förklarat : 
"du svara skall för Gud, om du dig ger". 

Han trofast lofvade sin chef att hämnas ; 
tryggt svajar flaggan på sin gafl:'elnock. 
När derför efterverld hör "'Vasa" nämnas, 
det namnet Lagerstråle nämnes ock. 

Der komma Puke, Stedingk uti teten, 
.åt döden, långskepps, djupa fåror plöjs ; 
der, "Enighetens" rop går till odödligheten: 
"se opp, jag springer"! - så af F'eiff det höjs. 

'l'ill gamle chefen på "Lovis-Ulrika" 
skref Hertig Carl: "J Eder trösta kan" 
"Herr öfverst, jag har sett er lycka svika", 
"men J har fäktat som en ärlig man." 

Så blodig sjunker Julisolen neder 
då Kungen gör kring "Sluparne" sin rund; 
ät härars Gud ban tackoffer bereder 
för segerrika dagen vid Svensksund. 

Likt stilla norrsken, som från himlen leder 
de strålar flammande åt fjerran hän, 
med nordmans kraft och med dess enkla seder 
har namnet Klint oss lyst och lyser än. 

Parfadrens, en af flottan s patriarker, 
och sonen Gustafs; lugn och hög han går 
höljd utaf ära, stjernor af Monarker, 
hans egen hand don egna tegen sår. 

När, hvar och hunt skepp p& våg skall föras, 
farfader, son och sonsonen oss lärt; 

1 Gf> 

ej vindens sus från skeppsdäck mer skall höras, 
då deras namn hos oss ej hålles kärt. 

Hvad säga dessa vapensköldar blanka, 
som pryda häfdens blad för längesen, 
som siras nu af minnets friska ranka? 
jo! 1'rolle, Platen, Cederström, TVirsen. 

Hvar äro häfdatecknarne vi mistat, 
dem döden längesedan mejat ner, 
som uppå fädrens hög mång' runa ristat? 
Gyllengranat och Tornqvist finns ej mer. 

Hvad minnen utaf män, som troget gömmas 
i detta samfunds, som i jordens famn! 
Så länge Seandien hafs-sköljs, J ej glömmas, 
och Sveas söner vörda Edra namn. 

Och efterlängtade korn fredens tider 
- de varat under halfva seklets lopp 
och sen hon hvilat efter gamla strider 
omorgnad Svea ser halfvaken opp. 

Hon ser de glesnat hennes kämpars leder; 
Till nya värf, hon kallar andra fram. 
I Aschlings, Thornqvists, Chapmans fotspår träder 
den arbet:oamme, milde Ehrenstam. 

Stig fram i ädlingar med snö i håren, 
men blick så värmande i nordens köld. 
Vi känna än af skördarns lie såren, 
J bröder Ca~·l och Otto Nordenskjöld. 
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Till snillrik skildring utaf andra zoner 
g ur Gosselrnan till ~jerran trakter ut; 
till värn tar Svea Syclows bombkanoner, 
och våra skepp de tacklas utaf Rutdh. 

Mångkunnig, frisinnad, mod krigarsinne, 
af forntids-storhet, minnas vi Laven, 
han ledde ihärdig, ty han var finne, 
viht unga slägte - och han lefde ren. 

På ödsligt fjäll, längst ner i nya verlden, 
står hafvets gud och gläds åt stormens kyss, 
han ser den djerfve seglarn våga färden, 
och knappast förr han skådat sådan kryss. 

Väl är fril.n krigets tid mång runa vorden 
af saga skrifven uti häfden in ; 
skrif nu, att han som styrde kurs kring jorden 
med tretungsflagg - hans namn det var Yirgin. 

Åt krigs-skepp nutid andra former gifver; 
mot vind- Skidbladner likt- styr ångskepp ut; 
att tjensten ordna med otröttlig ifver 
tar Anner5tedt sig ro - ej en minut. 

Der förr en jungfru friskt utöfver viigen 
i hvita drägten glädtigt dansat fram 
med barmen svälld, med mod och lust i hågen, ~ 
der förr en fiskmås öfver hafvet sam -

der se vi nu den tunga riddarn draga 
sin tjocka pansar, kraftfull fastän plump, 
och ifrån hafven skapelser förjaga 
af menskosnillets skönaste triumf. 

Men vakna opp O ! moder - tiden ilar, 
och egennyttan köpslår om vår frid, 
spetsfundigt hvässade skjuts ordets pilar 
O! kunde ovän slås med denna strid. 

N og vakna vi, när en gång stridsrop skalla 
- försent - att höra Sveas bjertskri då: 
"se hafven skölja mina gränser alla", 
"men mina söner aktat ej clerpå." 

Hvad återstll.r för oss af dunkla öden, 
vi veta ej - det styr en annan hand. 
men komme ära, komme sorger, döden, 
Bevare Gud vår Kung, vårt fosterland! 

l(j'i 
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Återblick på Artilleriets utvedding i Sverige um:rer 
tiden för l{ongl. Örlogilmanna-sällskapets tillvaro.") 

Den minnesvärda fest, Kongl. Örlogsmanna-säll
skapet i dag firar, torde gifm en osökt anledning att ka
sta en flyktig blick på ATtilleTiets -- donna, om än ej 
alldeles orubbade, tyngdpunkt i så väl anfallet som för
svaret - utveckling under det århundrade, Sällskapet 
räknat sin tillvaro. 

Stora vexlingar hafva derunder inträffat. Från att 
vid bö1jan af detta tidelwarf vara en stormakt till sjös, 
som kunde bjuda vår mägtiga östra granne spetsen, från 
att 1770 hafva flottan fastställd till 21 linieskepp och 8 
freo-atter hvilken flotta under 1780-talet ökades till 26 

b ' 

af de förra och 14 af de sednare, sedan Chapman emot-
tagit öfverinseendet vid skeppsbyggandet i Oarlskrona 
och uppgjort den plan, enligt hvilken 3 linioskopp och 
3 fregatter om året skulle byggas - har vårt fädernes
lands sjömakt nu nedgått till de minsta dimensioner -
ja så små, att fosterlandsvännen med oro, vid tanken på 
dess hafomflntna landamärens trygghet mot yttre våld, 
fordrar det gamla värnets tidsenligare återupprättande: 
ett kTaftigt sjöförsvcw. Det kanonernas mångtal, som 
vid början af det tidskifte vi nu afhandla, utgjorde be
styckningen å två- och tredäckslinieskeppen har ncdgKtt 
till ett fåtal, men af kraftigaste slag i monitoTen eller 
tornfartyget, och detta fåtal i sin förr ej anade kraft ut
slungande en jernmassa, fullt jemfiirlig med, ja öfversti
gande hela vigten af linieskeppets ''glatta lag". 

Det var en den store Chapmans regel i skopps
byggnad "att faTtygen böra lconstTueras efter kanonerna 

och icke tvärtom, som gjorde, att vårt land då kunde 

*) Anförande "irl Kon1:1. Orinv,smanna·sällsbpets s .. JwlarfesC den 3 

'\!aj 1872 af Kaplen G. ll!fl. 
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uppvisa typen af ett välseglande och väl manövrerande 
fartyg, - ett för sjöartilleriets användande i alla tider 
vigtigt moment - h varföre ock hans konstruktionsmetod 
hos alla sjöfartsidkande nationer väckte den största upp
märksamhet och manade till efterföljd. Våra kanoner 
af ett ypperligt materiel voro - då fullt jemförliga med 
andra mariners i pundigtal Den skyndsamhet, hvarmed 
flottans utrustning och armerande vid nämnde tidpunkt 
bedrefs, gjorde dock, att styckebruken icke kunde åtaga 
sig tillverkning af de betydliga beställningar behofvet 
kräfde, utan måste till skoprens bestyckande en mängd 
kanoner samlas från spridda ställen inom I'iket, der de 
ansKgos kunna undvaras. Lavetter och annan artilleri
materiel bura ock spår af den skyndsamhet, som den 
tiden rKdde i våra arsenaler. 

Granskar man bestyckningslistorna för den tidens 
örlogsfartyg, finner man en mångfald af pundigtal och 
modeller, hvaribland företrädesvis efter tygmästaren Torn
quists på 1750 talet uppgjorda ritningar samt en mindre 
del lättare kanoner efter Aschlings modell. Så hade ett 
linieskepp på sitt undre batteri vanligen 24 och någon
gång 36 pundingar, på öfre lättare 24, 18 eller 12 pund., 
samt på däck 12, 8 eller 6 pundiga kanoner, hvilka med 
skäl befunnas alltför tunga relativt till den verkan, de med 
sina små kulor kunde åstadkomma. Andra modeller tillkorn
moäfven. Amiral af Chapman utsträckte sin outtröttliga 
verksamhet äfven härtill och uppg-jorde 1797 och 1799 
förslag till ett nytt bestyckningssystem för flottan, hvil
ket i mån af tillgångar sedan antogs vid armerandet af 
åtskilliga bland våra fartyg. Den svaga däcksbestyck· 
ningen hade i åtskilliga mariner varit öfverklagacl och 
gaf anledning till införandet &r 1790 af karronader, så 
benämnda efter Oarron-gjuteriet i Skottlancl, med förbi
gående af deras uppfinnare, en general Melville. Vid 

13 
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ett besök af Engelska fregatten "Latona" härstädes 1802 
togs ritning af så beskaffade pjesor, med hvilka följande 
året fregatten "af Chapman" och kutterbriggen "Vänta 

litet" förseddes. JYian afsåg att, medelst deras stora 
kaliber, erhålla kraftig verkan på nära håll, men tillfölje 
af deras små krutladdningar och ringa initialhastighet 
v oro de på längre håll af föga värde. - Korvetten "J ar
ramas" var det sista fartyg i vår :flotta, bestyckadt med 

dessa pjesor, hvillm nu blifvit utrangerade här, liksom 
de redan voro det i frommande mariner. 

I stället för karronader antog man på 1830-talet 
s. k. lätta kanoner om 100 kulors vigt af enahanda ka
librar, som i öfrigt med det nya kalibersy:stemet blifvit 
antagna. Flerfaldiga olägenheter hade nemligen föror
sakats af den stora olikheten uti de vid såväl Svenska 
som Norska landt- och sjö-artilleriet befintliga kanoners 
och mörsares pundigtal, äfvensom af de inom ett och 
samma pundigtal befintliga skiljaktigheter, hvarföre det 
blef åt utsedda kommitterade uppdraget att, med upphäf

vande af 1705 års system, utarbeta förslag till ett enkelt 
och fullständigt kalibersystem, innefattande nödiga be
stämmelser för kalibrames och projektilernas diametrar 
efter en gemensam princip för allt Svenskt och Norskt 
artilleri, hvilket förslag af Kongl. :Maj:t gillades under 
den 17 September 1831 och förordnades derigenom att 
3, 6, 12, 18, 24 och 30 R:iga kanoner samt 7 tum·s 
bombkanoner borde utgöra :flottans artilleri, hvilken för
ändring visade sina välgörande verkningar i det bestyck

ningssystem, som sedan blifvit följdt. 
Frågan om det förmånligaste val af pjeser till be

styckande af linieslcepp och anclra krigsfartyg hade länge 
utgjort ett föremål för stridiga åsigter. Denna fråga 
vann ett ökadt intresse, sedan uppmärksamheten blifvit 
allt mer fästad vid bruket af ihåliga projektiler f8r äf
ven krigsfartygens horizontal-eld, och äfven hos oss dröj-
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de denna fräga ej att blifva allvarligt begrundad och di
skuterad, synnerligast af den man, hvilken :flottan och 
detta sällskap raknade för en af sina prydnader -- Ehren
stam. 

Af honom framhölls i ett vidlyftigt och på en 

mängd försök grundadt betänkande redan år 1834 vigten 
af att antaga bruket af bomber och granater i samman
hang med ett nytt bestyclmingssystem, hvilket hade till · 
följd, att de första bombkanoner af 7 tums kaliber enlio-t 

o b 

v. Sydows modell beställdes vid Akers styckebruk 1838 
för ångkotvetten "Thor" och kanoniingslupen "von Essen" . 

Sedan Frankrike år 1838 antagit ett nytt bestyck
ningssystem, deri 80 pundiga bombkanoner, (i det alclra 
närmaste lika med våra 7 tums), i enlighet med Paixhans' 
redan 1822 i sitt verk "Nouvelle force maritime" framhiillna 
ideer ingingo framhöll Ehrenstam iinyo vigten af att hos oss 
antaga det nya Franska bestycknings-systemet, modifieradt 
efter våra förhällanden. Det är denna Ehrenstams 
bestyckningsplan, deri hvarje batteri jemte 30 punclig·a 
kanoner erhöll 2 a 4 bombkanoner sig tilldelade, som 
sedermera hos oss blifvit följd intill sednare tider. 

Sedan å.ngkorvetten ''Thors'' kanoner visat sig ända
målsenliga, följde tillverkning af denna modell i större 
skala, så. att intill 185G 120 st. 7 tums bombkanoner 
blifvit till denna station loyercrade. För fregatterna Yi
sade sig snart behofvet af en lättare bombkanonsmodell 
af mindre kaliber, i öfverensshimmelse mecl elen Norska, 
hvarför 1844 konstruerades en modell kallad 6 1

/ 2 tums 
bombkanon om 103 kulors vigt, hvaraf inalics 25 för 

denna station blifvit tillverkade. Redan 1839 hade för
sök gjorts att utborra 3 st. 31:i pundiga Aschlingslmno
ner till 6 1 /

2 
tums kaliber, men, ehuru de vid profskjut

ning visade hållbarhet, ans§,g man icke skäl att dermed 

fortfara. 
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184G tillkomma 2 st. 6 1/l tums bombkanoner om 

175 kulors vigt för såväl massiv kula som bomb, af

sedda för ångkorvetten "Gefle", hvilka dock sedan blifvit 

utbytta mot lättare af samma kaliber och 1860 6 1
/ 2 tums 

bombkanoner af olika modeller för iingfregatten "Va

nadis". 
Mod bombkanonernas införande framställde sig be

hofvet af bomber, hvilka utan brandrör, men med sär. 

sldld perkussions-antändning kreverade vid genomträng

ning, och hade Sverige lyckan att genom amiral v. Sy

dows nit till vapnets förkofran erhålla en, ursprungligen 

i Narige af kapten Fredriksen uppfunnen, antändnings· 

metod, som af andra mariner icke blifvit öfverträffad. Gra_ 

nater för 30 pundiga kalibrar infördes redan år 1840. 

Äfven hos oss utkämpades heta strider om bomb

kanonens företräden, men småningom tillvunna sig de 

nya pjeserna allt större terräng, så att 1862 hela batte

riet p ii fregatten "Vanadis" försågs med bom bkanoner, 

såsom redan länge egt rum i England. Riktigheten af 

dessa nyare å~;igter vann sin fulla bekräftelse i striden 

vid Sinope, der bomberna inom kort afgjorde dagens 

öde och ledde till en revolution i hela sjökrigsväsendet 

genom införandet af pansat·. Utvecklingen af denna vig

tiga faktor i nutidens fartygsbyggnad, de deraf stegrade 

fordringarna på ett kraftigt artilleri, hvaraf kong!. flottan 

1864 för sin l:a monitor genom vår store landsmans 
' 

John Briessons frikostighet erhöll ett prof uti 2:ne st. 

12,R3 dec.-tums kanoner och sedermera 1866 9-tums full· 

goda slätborrade kanoner ; införandet, efter de afgörande 

jemförelseförsöken vid Finspang 1869, äfven till sjöbruk 

af det långt kraftigare reffiade artilleriet, i såväl träff

säkerhet som effekt öfverträffande alla forntida föreställ· 

ningar; de märkliga företeelserna i den oaflåtliga striden 

mellan pansarn och kanonen, dervid den förra hunnit 

till 12 å 14 tums massiv tjocklek och den sednare till 

• 
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12 a 14 tums kaliber med 700 a 1100 pundig projektil; dc 

nya krutfabrikaterna och deras stora betydelse för uthål

lande skjutningar och grofva kalibrar - äro allesamman 

frågor för dagenl af en bvar ihågkomna, för en bvar 

välbekanta, hvarföre de ej här torde af mig behöfva när

mare afhandlas. - Endast det må nämnas, att liksom 

vårt fädernesland förr kunnat med ett utmärkt artilleri 

uthärda täflan med andra nationer, hvilka äfvcn deraf 

sökt att begagna sig, äro vi nu, efter någon tvekan och 

betänksamhet vid valet, åter på väg att relativt till våra 

resurser, intaga en aktningsbjudande ställning. 

I lavetter hafva vi sett den gamla fyrarull a lådan, ge

nom Ehrenstams initiativ, efterföljas af den i England 

förordade Marsballslavetten, hvilken år 1832 försöktes å 

fregatten "af Chapman", och efter att bafva blifvit för· 

sedd med en af E. uppfunnen, lämplig förbättring för 

rekylens hämmande, antogs på alla nya fartygs batterier 

för att åter på sednare år utdömas och lemna plats fur 

den gamla bepröfvade fyra-rullalådan. 

Bombkanoners användande på öfre däck för skjut

ning och kastning i h varje önsklig direktion föranledde 

konstruktion af kursörlavetten, hvilken hos oss samtidigt 

infördes efter Engelsk modell. Det är helt naturligt att 

utveckling af lavettaget, ~åväl i styrka som i mekaniska 

inrättningar för åstadkommande af önsklig sn::tbbhct och 

noggrannhet i rigtning, måste åtfölja artilleriet i dess 

framåtskridande och fartygskonstruktionen i dess ändrin

gar. Stora äro i sanning de framsteg, som vunnits i 

detta afseende liksom i allt, hvarpå det mcnskliga snil

let kastar sin kraft och sin erfarenhet. J ernet har äf 

ven här utträngt trädet som materiel, och olägenheten 

af de grofva pjesernas rekyl har man öf\7 ervunnit, der 

denna ej till och med blifvit vänd till en fördel. 

Vända vi oss till handvapnen under den furflutna 

tiden , så so vi att de rafflade ,gevären fingo några års 
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försprång framför kanonerna. 1854 försågs flottan med 
de första reffiade kammarladdnings-gevär af Norsk, i 
Sverige af öfverste v. Feilitzen förbättrad modell· 1855 

' ' 
tillkomma i Belgien upphandlade minie·gevär, och 1870 
den nu för armeen och flottan antagna 18G7 års modell 
af Remington-gevär. 1864 erhöll kongl. flottan revolvers 
af Lefaucheux's modell och 1866 reffiade 2,25 tums ka
noner för båtbestyckning och landstignings·artilleri. 

Hand i hand med artilleriets storartade utveckling 
under de sednare decennierna gjorde sig behofvet allt 
mer kännbart af en i vapnens bruk väl exercerad trupp. 
Kongl Örlogsmanna-sällskapet har i denna vigtiga fråga 
vid flera tillfällen, i enlighet med sina stadgar, ej utan 
framgång arbetat till vapnets och tjenstens förkofran. 

År 1823 gillades och antogs ett inom Kongl. Örlogs
manna-sällskapet utarbetadt Sjö-artilleri·reglemente för 
örlogsflottan, hvilket fortfor att vara gällande till Kr 1841. 
Någon fritga om dess förändrande uppstod icke förr än 
år 1833, då H. K. H. storamiralen täcktes i nåder för
ordna, att förslag skulle uppgöras till nödiga förändringar 
uti reglementet, såväl med afseende på bruket af de 
Marshallska lavetterna, hvilka då till framtida begag
nande blefvo antagna, som och riktning förmedelst upp
sättningsinstrument jemte öfriga förbättringar af ma
terielen, hvilka tid efter annan blifvit antagna. Till följd 
af denna nådiga befallning utarbetades af en dertill för
ordnad komite ett uytt förslag till Artilleri-exercis-regle
mente, h vilket blef på försök användt å 1834 års exercis
eskader, h varefter vederbörande fartygschefer afgåfvo dels 
gillande, dels ogillande yttrande angående dess användbar
het. Under de 7 derpå följande åren var kongl. flottan i 
salmad af ett till fullo antagligt och användbart regle
mente, emedan förändringarne i materielens beskaffeuhet 
icke medgifvit tillämpandet af det fastställda reglementet 
af 1823, och förslaget af 1834 dels icke var fastställdt, 
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så att det genom tryck kunnat blifva allmänt känd t, dels 
ock befunnits ega vissa ofullkomligheter, uppkomna der
af, att en högst ringa erfarenhet kunnat läggas till grund 
för bestämmandet af den nya materielens beskaffenhet, 
hvarför Kongl. Örlogsmanna-sällskapet beslöt, för att af
hjelpa dessa kännbara olägenheter, att utarbeta ett för
slag till Artilleri -exercis-reglemente, h vilket, uppsatt af 
d. v. kaptenlöjtnant Ehrenstam, inlcmnades till befäl
hafvande amiralen den 29 Mars 1841 och erhöll nådig 
fastställelse den 29 April s. å. 

Kongl. Örlogsmanna·sällskapet uttryckte ock i det 
betänkande, som åtföljde detta reglemente sin öfverty
gelse, "att ehuru ett goclt och användbart reglemente 
nödvändigt erfordras för personalens öfuing uti artilleri
exercis, så torde dock ändamålet icke till fullo kunna 
vinnas och färdigheteu i artilleriets bruk fortfaraude kom
ma att hos oss förblifva på en lägre ståndpunkt äu inom 
de större marinernas, såvida icke en Exerc,isskola, der 
öfver- och underbefäl samt en del gemenskap bildas till 
skickliga instruktörer, blir inrättad efter det mönster, 
som derföre finnes vid Eugelska och Franska flottoma", 

I enlighet med uådiga cirkuläret af den 25 N ovem
ber 1845 stiftades artilleri-båtsmanskåren den l Maj 
184G och i sammanhang dermed en permanent exercis
skola med ordnad undervisning för utbildamlet af kanon
kommendörer. l förnyadt nådigt reglemente för artilleri
båtsmanskåren af 1853 och 18GO bar dem1a institutiou, 
som till en början endast omfattade l :a, 2:a och 3:e 
Blekinges indelningskompanier, genom lika fördelning 
inom alla kompanierna, relativt till deras styrka, jemte 
andra tidsenliga förbättringar, vunnit i ub'cclding, så att 
kåren med rätta kunnat anses som en förhandstrupp 
inom den del af bemanningen, som utgöres af b~Usmän . 

1846 och 1861 p?tkallade tiu<'ns fordringar nya oxer
cisroglementcu, af h vilka det sednare ännu länder till 
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efterföljd, men den nya materielen påkallar nu en ge
nomgripande förändring och förslag äro i sådant afseende 
afgifna. 

Blickar man tillbaka på det flydda tidehvarfvet, 
visar det sig alitså, att artilleriets utveckling stått 
nästan stilla intill 1830-talet, då vid dess början ett 
högt af behofvet påkalladt kalibersystem och vid dess 
slut det nya vapnet, bombkanonen och sprängprojekti
lerna blef infördt i vår marin. Denna märkliga förän
dring i sjökrigsföringen blef liksom en signal till alla 
de öfriga un timade, hvilka trängt sig på det sednasto 
decenniet och lyftat artilleriet till dess nuvarande höga 
ståndpunkt. 

Pansar eller icke icke pansar är ock en af dagens 
frågor, framkallad af denna oerhörda utveckling som nu 
pagar. Man sträfvar äfven att förflytta kanonstriden un
der vattnet för att, trotsande all verldens pansar, sänka 
motståndarens kolosser i djupet; torp e el on söker att svin
ga sig upp till en ledande plats i striden och att för
minska de storartade förhoppningarne på rammens ho

tande välde. 

Vi stå vid en afgörande vändning i krigföringen till 
sjös, - en lycklig vändning, om den, såsom vi tro, gif
ver den svagare större krafter, än någonsin tillförene att 
med framgång bekämpa det öfverlägsna antalet. Men 
dessa förvånande framsteg erfordra motsvarande kunska
per och lefvande intresse hos dem, som skola handhafva 
de nya vapnen och föra dem framåt. Öfverallt fram
träder denna fordran och uppmärksammas i fremmande 
mariner och vår egen måste följaexemplet för att värdigt 
kunna upp bära den aktade ställning, våra förfäder för
värfvat och lemnat oss i arf att väl bevara, - ty, så
som det i detta sällskap en gång framsades: "den san
mugen står dock fast , att den som är verklig vän af 
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sitt fosterland, den som är öm om sin egen frihet, mi'i
ste erkänna,, att i sjöförsva1·ets fullkomlighet ligger grun
den till Sveriges sjelfstänclighet". 

Anförande af Föredragande för 5:e Vetenskapsklassen ") 
vid Sekularfesten den 3 1\'Iaj 1872. 

De ämnen som utgöra föremål för 5:te vetensb.ps
klassen äro: Reglementen, krigslagfarenhet, inre styrelse 
v~d sjöetablissementet, vården af skepp och inventa
rier m. m. 

Alla dessa olika grenar, med sina författningar och 
bestämmelser, nödvändiga i och för vapnets utveckling 
och tjenstens ändamålsenliga gång, hvilka upprunnit ur 
dess eget sköte, och med dess öden sammanväfda, tid 
efter annan, utvecklat sig ur erfarenheterue och behof
ven, stå dock oafvisligen uti ett nära och beroende för
hållande till den verksamhet och lifaktighet, som före
finnes inom sjövapnet. 

Är stammen god, utgår derifrån lifskraft, styrka 
och belåtenhet, då i motsatt fall vacklande svaghet 

' ' missförhållanden och oro blifva en följd. 
Vissnade och förtorkade grenar, som hämma det 

unga, friska, framsträfvande lifvet, kunna väl från
skiljas och nya skott framskjuta, men stammen bör be
varas och måste förblifva densamma; den måste blott 
föryngra sig efter sin egen inneboende lifsprincip. 

Alla reglementerade föreskrifter, alla författningar 
och lagar äro - starka eller svaga efter lcaralcteren, 
kraften, andan bos folket och de män, som verka ge-

*) Konnnrndiir-kaplcn A. Cronsledt. 
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nom lagarne . Om dessa män förmå lif'va, gif"va själ åt 
de döda anstalterna, om de fiirstå den ticl i hvilken de 

verka, om de äga -ins·igt och lcraf't att leda strömmen af 

sträfvandeu och meningar, då blifva dessa bestämmelser 

och lagar starka. Det mesta beror dervidlag alltid mera 

af personl·igheterna än af {'at·mcrna. 

Skall derföre en god anda finnas, fortgå och till

växa bland sjövapnets personal , måste stammen och huf'

vuclgnmden, det är sjölerigsvapnet sjelft, hvaruppå dessa 

goda egenskaper grunda sin tdveckling och erhålla 

näring, upprätth ållas och hafva lif. 

Men - vigten och betydelsen häraf stannar icke vid 

sjövapnets personal och institutioner, den sträcker sig videt 

längre, den rör hela svenska nationens innerligaste in

tressen, hvadan i största korthet här skall framhållas, 

hvilka ställningar och förhållanden nationen skulle iråka, 

1 den händelse vårt land iclce ägde något sjöförsvar. 

Utan sjöf'örsvcw vore det icke möjligt, att ens i nå

gon mån kunna förbindra eller försvåra fiendtliga anfall 

och landstigningar å de betydliga kuststräckor af vårt 

land, som befinna sig utan något slags försvar af fäst

ningar, batterier, minor, stängsel, försänkningar eller sam

lade trupper. Ett enda fi endtligt krigsfartyg skulle kun

na brandskatta och sköfla dessa delar, och man,kan lätt 

inse, huru stor skada ett flertal af dylika fartyg skulle 

kunna åstadkomma. Att så till förstöring blottställa en 

del af landets, på de flesta ställen, bebygda och odlade 

kuster, kan icke vara öfverensstämmande med nationens 

sanna intresse. 

Utan sjöf'örsvar vore det icke möjligt att under 

krigstid , med någon trygghet, kunna företaga transporter 

af trupper, krigsmateriel och öfriga förnöden heter, från 

ett ställe af kusten till ett annat, h vilket m?Lsto vara af 
högsta vigt för oss, som hafva ou stor areal och 1rid-

• 
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sträckta kuster att försvara, men deremot jemförelsevis 
en liten arme. 

Vår ansenliga handels-ångbåtsfl.otta, som, d& fara 

hotar, genom verkställandet af dylika transporter lånO's 

kusterna, skulle i så väseudtlig mån kunna medverka 

till fäderneslandets försvar, blefve af föga nytta för oss, 

om vi icke ordnat och sett till, att vi förm å skydda och 

betrygga dessa transporter mot fi.endtliga anfall. Äfven 

skulle vi vara ursHindsatta att lemna landets bandels
fartyg n&gon konvoj. 

Utan sjöf'örsvar skulle ett icke synnerligen stort 
antal fi.endtliga krigsfartyg, af till och mod jemfö

relsevis ganska små dimensioner, kunna blockera landets 

kuster i all ro och maklighet, hålla ut dermed månader 

ja åratal , och på ett sålunda föga kostsamt krigförings~ 
sätt i tidernas längd utpina och utsvälta landets befolk

ning, på samma gång det omöjliggjorde för densamma 

hvarje försök att värna sig, äfven om hvarenda medbor

gare i landet stod väpnad och beredd att offra lif och 
blod för fädernej ordens försvarande. 

Utan sjöförsvar skulle Svenska nationen derigenom 

skilja sig från alla andra nationer, hvars landområden 

gränsa intill haf, uti begreppet om och tillämpninaen af 
b , 

klokaste sättet för sjelfbevarelsen. 

.. I England, Ryssland, Frankrike, Preussen, Spanien, 
Osterrike, Italien, Danmark, Holland, Turkiet och Grek

land, för att endast nämna stater i Europa, arbetas med 

outtröttlig ihärdigbet på förkofrandet af sjökrigsmate

rielen, - och kan då fiir Sverige, äfvensom för brödra

riket N orige, finnas något giltigt skäl, att icke göra det
samma? nej, visserligen icke! 

"För att vara he1·re i sitt land måste man kunna 

skydda sina stt·änder", är ett axiom, som uti årtusen
den gjort sig gällande . 
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Utan sjöf'örsvar skulle Svenska nationE'ns politiska 

betydelse i högst väsendtlig mån sjunka. En nation som 

ådagalägger för de öfrige, att den icke sjelf vill skapa 

och vidmakthålla ett, efter förmåga, kraftigt försvar, kan 

i farans stund svårligen vinna andra nationers deltagande, 

och får troligen svårt att skaffa sig allierade, som, om 

de erh&llas, sannolikt blifva dyrköpte under sådana för

hållanden. 
Svenska örlogs-flaggan skulle ej kunna. visas i öfri

ge nationers hanmar och farvatten, och vår handel och 

sjöfart med andra länder skulle komma att sakna det 

stöd och den nytta, som skulle kunna utöfvas medelst 

en del af krigsfartygen, och hvilket af andra nationer 

icke uraktlåtes, utan anses såsom nödvändigt och behöf

ligt i och för dess landsmäns intressen och skydd -

och slutligen, 
Utan sjöf'ö?·sva?· skulle Svenska folket befinna sig, 

af alla nationer i Europa, ofullständigast rustadt till sitt 

lands försvar, ty äfven om vi kunde uppsätta en arme af 

flere hundra tusen man, kunde den intet uträtta till för

hindrandat af en blockad, som afbryter och försvårar 

kommunikationen och samfärdseln med andra länder och 

i tidernas längd ovilkorligen skulle komma att medföra 

ruin och undergång för folk och land. De förnödenheter 

hvilka under krigstid kunna i landet inkomma öfver 

gränsen eller till följd af en lyckligt passerad blockad, 

blifva otillräckliga och kunna icke med någon säkerhet 

påräknas. 
Om nu dessa förhållanden, h vari Svenska folket och 

dess land utan sjöf'örsvar skulle komma att befinna 

sig, äga sanning och grund och icke kunn~ jäf'vas: sä 

bör åtminstone ingen Svensk finnas, som v1ll bestnda, 

att sjöförsvaret för vårt land är af den största vigt. 

Deraf bör äfven följa, att i samma mån det göres kraf 

tigt. skall känslan af trygghet tilllväxa hos nationen. 
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Den stora vigten och betydelsen för vårt land att 

e_qa ett sjöförsvar, ligger just dm·uti, att nationen med 

ett sildant eger medel, och kan uppbjuda hela sin för

måga, att i farans stund värna landet, att strida och 

kämpa för sin sjelfstänclighet, segra eller dö; då der

emot, utan ett sådant, vi kunna blifva urståndsatta att 

utöfva .Jen heligaste och käraste pligt, vi hafva till fä

derneslandet och oss sjelfva. 

Må den tiden aldrig komma, då nationen nödgas 

med sorg erkänna, att den, medan tid var, icke egnat 

landets sjöförsvar den uppmärksamhet och de uppoff

ringar, som denna del af försvaret kräfver, och Svenska 

folkets sjelfbevarelse·känsla borde bjuda! 

.Anf"örande af Föredraganden i 6:e Vetenskupsklassen*) 

vid Sekularfesten den 3 Maj 1872. 

Hedrad med förtroendet att vara föredragande i 6:e 

vetenskapsklassen, skall jag i det följande kortligeu be

röra några fakta rörande vår utrikes handel och sjöfart, 

från äldsta till närvarande tid och serskildt framställa 

en jemförelse mellan landets export och import för om

kring lOO:de år sedan och nu. 

Redan från äldsta tider har vårt folk varit ett sjö

farande folk, men under ett tidehvarf då krigarens yrke 

så uteslutande var det förnämsta, att ingen annan död 

ansågs ärofull än den på valplatsen eller åtminstone ge

nom svärdsegg, kunde icke billigtvis utrikes handeln 

vara i synnerligt flor, om än landet till utbyte erbjudit 

tillräckliga produkter. 

*) Kapleo Lind af Haffehy . 
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Enligt flera häfdatecknare skulle vikingafärderna 

ment skyddat än skadat handeln , och äfven enligt H j al

mars vikingalagar synes så varit förhållandet, men vare 

härmed huru som helst, siL är det likväl sannolikt att 

Sveriges handel under dessa aflLigsna tider var af ringa 
betydenhet och inskränkte sig till något varubyte med 
Rys<>lancl, Frankrike, England, N ederländerna och Myckla 

gård ollor Konstantinopel; samt att Sverige don tiden 

hade intet annat att erbjuda i utbyte mot Söderns lyx

artiklar än det guld och silfvm\ som vikingafärderna in
bringade, hvilket visserligen kunde vara betydligt, men 
ej af någon vigt pR handelsvågen. 

Innan grufvorna blefvo upparbetade sR, att jern och 
koppar kunde blifva ordentlig-a stapel-artiklar, inskränkte 

sig troligen utförselhandeln af egna produkter till pols

verk. 
Den äldsta sifferuppgift, som finnes på Sveriges folk

mängd är för året GO e. Ch. f och skall hafva utgjort 

69,600 personer. 

Om man får tro gamla uppgifter, så kunde Sverige 
i 13:de århundrandet afsätta säd och viktualier åt Hol
land, England, Danmark och N orige, m€n hvilket sed-er

mera aftog, tillfölje af farsoter~ krig och andra orsaker, 
ej minst den af jordens mindre bördiga beskaffenhet; så 

att landet ända från 1650 till 1819 med fR afbrott maste 
årligen införskrifva ansenliga qvantiteter spanmål, men 

har sedan 1820 så utvecklat sig, att spanmål kunnat 

årligen utföras. 

Fisket var ett näri.ngsfling från äldsta tider, och i 

ll:te århundradet var det hufvildnäring i Bohuslän och 

föreslogs till utförsel året 1663. 

Osmund-jernet omtalas som användt redan i äld,sta 

sta tider - jornbruk omtalas hafva funnits i Skåne un
der 12:te är hundradet äfvensmn i Halland, W ermland 

.. 
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och Dalsland. Nederlagsplatsen för sil väl jnuet som 
andra fabrikater var \Visby. Koppar exporterades san
nolikt redan då, åtminstone till sistnämnde nederlao·s
ort. Våra Nordiska lagar inskränkte eller förbjödo h=n
dcln för vissa personer, som ej ansågos fullt bemyndiO'a

de dertill, såsom t. ex. bland annat säger Östgöthalag:n, 
att bondes hustru fick ej köpa för mera än 8 penningar 
eller sälja för mer än 5 enligt Skånelagen. 

A~t silfver nyttjades i handel synes af de många 
blandmngar deraf som omtalas, men rent silfver nämnes 
ej förr än i 12:te lirhundradet 

Att handeln under denna tid var ett jemförelsevis 
mycket utbildadt yrke, kan man äfven se af den så kal

iade Konunga-spegeln, en af de märkvärdigaste skrifter 

som finnes i behåll från medeltiden, författad i 12:te år
hundradet. 

Sveriges handel och sjöfart kan man egentligen räk
na tagit sin början friLn konung Gustaf elen l:stes tid, då 
den rika Hansestaden Lybecks magt tillintetgjordes och 
Sverige befriades friLn de bojor i hvilka Hanseförbundet 
slagit Sveriges handel. Under denna tid blef först på
tänkt att med Svenska handelsskepp besöka främmande 

hamnar och år 1550 afseglade frh Stockholrn några 
Svenska skepp genom Öresund till N ederländerna och 
Frankrike, för att hemta salt, kläden och andra nödiga 
varor. 

Oaktadt oroligheterna med Danmark, de Svenske 
köpmännens oförmögenhet äfvensom fartygens mindre 

lämplighet tör så långa resor, tillskyndades riket ej obe
tydlig vinst, då varorna såsom saltet m. fl. togos ur för
sta hand, hvarigenom prisen gjordes billigare och föror
sakade bättre afsättningar för egna tillverkningar. 

Vid konungens tillträde till regeringen uppgaf han, 
att statens inkomster utgjorde blott 24,000 m'ark och ut

gifterna 60,000. Redan 1537 började Konungen samla 
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silfver i det så kallade Eskils gemak på Stockhoims 
slott, utgörande 2:ne hvalf af 9 a 10 alnar i alla dimen
sioner och vid hans död voro dessa jemte 2.ne andra 
dylika fylda med silfvertackor. 

Vid Konungens död egde landet 62 fartyg om 3,150 
lästers drägtighet, för bedrifvandet af den aktiva handeln, 
af dessa belöpte sig 1.,790 läster pil Stockholm. 

Under Konung Carl den 9:cles tid fortsattes - och 
utsträcktes ännu vidare ikring -- den Svenska sjöfarten 
till utrikes hamnar; då begynte flera Svenska skepp gå 
till W esterhafvet att in hemta alla för riket nödvändiga 
varor, men Lybeckarne, som ej kunde tåla, att Svenska 
skepp seglade pli utrikes orter, sökte på allt sätt. lägga 
hinder i vägen och gingo så långt, att de uppbnngade 
några af Svenska handelsskeppen. Emot detta gjordes 
anstalter så att man kunde uppbringa äfven af deras , . 
skepp, och på flera sätt brukades repressaher. Lybeckar-
ne blefvo tvungna att lemna de Svenska skeppen fri fart 
och fingo se, huru deras egen handel i Sverige allt mer 
och mer aftog. Flera förrnaner och privilegier erhöllo 
de, som seglade p& V estcrltafvet, så att Svenska handeln 
vexte till och förkofrades. 

Den store Konungen Gustaf den 2:dre Adolf för
summade ej att följa sin höge faders exempel, var s~H"g
fällig om, att sjöfarten på utrikes orter skull.e bh±va 
hållen vid magt och sökte pit allt sätt att utVidga och 
befrämja densamma samt gaf till handelskompagnier åt
skilliga privilegier och förm!lner, så att Svenska va:or 
blefvo utförda till ännu längre bort belägna orter än för
ut skett. Statens inkomster stego år 1G20 till1,800,000 
riksdaler. 

En koloni anlades i Norra Amerika och Virgiuien 
som erhöll namnet "Nya Sverige", men utslocknade full
komligt i ett sednare tidehvarf. 

.. 
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Under Drottning Christinas tid eller år 1647 afgick 
ett Svenskt skepp till Vest-Indien och år 1650 utrusta
des några skepp att handla direkt på Ost-Indien. 

Åt såväl rikets handel och sjöfart som örlogsflottan 
egnades denna tid största omsorger, och synes i allmän
het varit förhållandet, att då handeln och sjöfarton var 
som störst och inbragte stora rikedomar, så var örlogs
flottan mäktig och i god t stånd. År 165 t egde Stock
holm 49 handelsskepp om 6,619 läster, Götheborg 18 
om 1,220, Kalmar 14 om 5t5, Norrköping 4 om 190, 
Nyköping 1 om 120 och Wisby l om 16. Vid unge 
färligen samma tidpunkt eller år 1654 egde landet en 
örlogsflotta, bestående af 50 krigsskepp från 80 till 30 
kanoner och alla i godt st&nd. 

Om vi betrakta landets export och import under 
W asa-ättens regering, så finna vi liksom i närvarande år
hundrade, att landets förnämsta inkomstkällor voro bergs
bruk, boskapsskötsel och skogarne. Spanmålsexport spe
lade då som nu en betydande rö l, då man tager i betrak
tande den tidens vida mindre folkmängd. 

Hvad importen beträffar så vägde den tungt på 
handel s vågen. 

Under den store rikshushållaren Carl den XI:s tid 
vexte sjöfarten till större höjd än tillförene, tillfölje af de 
kloka mått och steg som togos till dess befordrande., !war
ibland den fönnån som de Svenska skeppen åtnjuto i 
tullen samt genom att erhålla ny sjölag af år 1667 m. m. 

År 1661 andra året af demm Konungs regering var 
antalet af ut- och ingående fartyg för hela riket 400, men 
vid slutet af denne Konungs tid, räknade ensamt Stock
holm 229 fartyg, hvaribland 79 bevärade och öfver 90 
s. k. stora Spanie-farare och uti hela riket furmos icke 
mindre än 800 bevärade handelsfartyg. Sjölagen kallar 
de skepp bevärade, som hade 14 kanoner och deröfver. 

14 
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Skeppen hade förut uppköpts färdigbyggda uti Hol
land och annorstädes, men nu började detta anses obe
höfligt, och uppmuntrades byggandet af skepp inom landet. 

Egna skepp inbragte donna tid stora rikedomar inom lan
det, och utländska blefvo mera sällsynta i Svenska hamnar. 

Denna Konung gjorde äfvcn till ett af sina förnämsta 
svften att ater upphjelpa don förfallna örlogsflottan, 
h.vilket företogs efter freden med Danmark 1679; Sveri~ 
ges ännu förnämsta örlogshamn, Carlskrona, anlades af 
denne Konung, och flottan sattes i ett sådant tillstånd att 
don icke endast kunde bjuda grannen spetsen, utan äfven 
gifva Sverige politisk vigt i Europa, samt gifva skydd 
och säkerhet åt den utvidgade handelssjöfarten. 

Örlao-sflottan bestod är 1679 af ondast 16 rangskepp, o . 
4 fregatter och 6 smärre fartyg, och dessa ej 1 bästa 
skick, men vid Konungens död bestod örlogsflottan af 37 
rangskepp, utom fregatter och mindre fartyg : 5 skepp 
voro af 1:a rangen, 10 af 2:a, 7 af 3:e och 15 af 4:e, 
hvilka lemnades i arf åt fosterlandet och sonen. 

Under hjeltekonungen Carl den XII:s tid, som ute
slutande upptogs af landtkrig, egnades mindre omsorger 
åt flottan , och att handeln under så beskaffade krig som 
då fördes , ej kunde ega någon stadga ligger i sakens 
natur; också var den i fullkomligt lägervall, kaperier 
herrskacle i dess ställe, fartyg lågo overksamma och 
ruttnade ned, under det att handeln bestreds af utländska 
skepp. 

Holland hade denna tid den största handelsflottan, 
den beräknades enligt Colbert till 14 a 16,000 fartyg, då 
hela Europa sammanlagdt ej hade mera än 20,000. 

Efter freden l 719 fick den Svenska sjöfarten åter 
luft, och skeppsbyggerierna komma på nytt i gång. 

År 1724 bestod Svenska handelsflottan af 150 fartyg 
större och mindre, och Svenska fartyg syntes i Levanten 
och Ost-Indien. 

.. 
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Redan under Konungarne G~tstaf elen 2:clre Adolfs 
och Carl XI:s tid var ifråga att bilda ett Ost-Indiskt 
kompani , men hvilket stiftades först den 14 Juni 1731. 

Vid slutet af Konung F redrik elen l:stes tid ollor 
år 1749 egdes af rederier i Stockholm följande antal 
fartyg: 

A( ek: 
G2 stycken af åtskilliga 
16 
4 " 

" 

dito 
dito 

Af f~trtt : 

69 stycken af åtskilliga 
31 , dito 
13 , dito 
3 

~' 
dito 

Summa 198 st. 

slag af 100 läster och derunder 
mellan 100 och 200 läster 
mellan 200 och 300 läster. 

slag af 100 läster och derunder 
mollan 100 och 200 läster 
mellan 200 och 300 läster 
öfver 300 läster. 

Under Carl XI:s tid egde landet större antal ske~ och 
de flesta af ek. Skcppen, som då funnos, hade med få un
dantag blifvit inköpta från Holland och andra utrikes orter; 
i Stockholm fanns endast 2:ne skeppsvarf, da vid denna 
tid i landet funnas 4, hvarpå årligen nybyggdes fartyg. 

Under den s. k. Frihetstiden sletos partierna om 
magtcn, men för landets uppblomstring i ekonomiskt hän
seende gjorde dock Hattpartiet mycket; dc Svenska fa 
brikerna grundlades genom Alströmcr, handel och nä
ringar uppblomstrade, vetenskaperna omhuldades, Sven
ska V etenskaps-akademien stiftados år 1739 och er
höll kongl. stadsfästclse år 17 41; detta sällskap som i 
dag firar sin 100-åriga tillvaro blof instiftadt vid slutet 
af denna tid eller elen 1.5 Novomber 1771, samma år 
som konung Gustaf den 3:cljc uppsteg på Sveriges thron . 

Detta Sällskap, som har till ett af sina Lindamål att be
främja landets handel och sjöfart, har till vinnande af 
detta syfte utgifvit: "Beskrifning öfver fyrar, båkar och 
sjömärken å verldens kända kuster" samt har under öf-
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versättning och utgifning den "Kommersiella "'Signal

Coden för alla nationer", äfvensom det har sökt att ge

nom sin "Tidskrift" sprida upplysningar nyttiga för sjö· 

farten. 

För att kunna se på hvad ståndpunkt Sveriges 

tdrikes handel och sjöfart stod vid den tid Kongl. 

Örlogsmanna-sällskapet stiftades meddelas här en Kong l. 

llfaj:t och Riksens General-tull-direktions relation för

året 1768 till riksdagen 1769, uppgifvande exporten och 

importen af landets då mest betydande varor, samt för 

att jemföra härmed leronas äfven uppgiftpli samma slags 

artiklar för lir 1870, grundadt på kommers-kollegii sist 

utgifna lirsberättelse, hvarifrån de flesta sifferuppgifterna 

för sednaste liren äro hemtade; öfrige förekommande ex

port- och import-artiklar måste i anseende till tid och 

utrymme uteslutas. 1768 års varu-vigt och mlitt äro för

vandlade till nu gällande. 

Utförseln för liret 1768 hvars hufvudsakligaste pro

dukter bestodo af jern, koppar, messing, sill, beck, tjära 

och bräder var, jemförd med samma slags produkter, år 

1870 som följer : 

År 1768 År 1870 hela utförseln 

Stångjern 1,031,392 centner, hvil- 3,177,310 centner. 
ket är mera än Stock-

Öfrigt jern 
Koppar 

Messing 

holms, men mindre än 
Götheborgs export för 
år 1870-

54,884 centner 
3,993 centner, lika 
med hälften af Stock· 
holms och med 1

/ 5 af 
N arrköpings utförsel 
år 1870. 
9,008 centner. 

1,726,741 centner. 
37,937 centner garad 
koppar. 

.. 

Bill 

H e ck 

Tjänt, 

Bräder: 

Å1· 1768 

718,916 kubikfot. 

65,000 centner. 

195,356 centner. 

Enkla, dubbla, hel- och 
baHbottnade 125,683 
tolfter. Mindre än 
1870 års export från 
Piteli - den 7 :de 

platsen i riket - och 
närmast lika med Hu
diksvall. 
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År 1870 

7,048 kubikfot--' utom 
annan slags fisk, men 
importerades deremot 
1,234,666 kubikfotsill 
förutom annan fisk. 

2,330 centner. 

I58,476centner-och 
importerades 32,252 
centner. 

3,394,457 tolfter för 
hela riket; den stör
sta qvantitet som hit
tils utförts under nli
got år - dessutom 
öfver 32 millioner ku
bikfot af andra trä
varor. 

Införseln för året 1768, hvars hufvudsakligaste pro

dukter bestodo af spannemltl, salt, viner, lin, hampa, 

rått socke1·, tobaksblad, sltlläder, incligo, ull och silke 

var, jemförd med samma slags produkter år 1870, som 
följer: 

Spanmål: 

Balt 

År 1768 

H vete, råg, korn, malt 
ärter o. hafre 590,265 
tunnor - hvaraf till 
Stockholm ensamt 
378,528 tunnor. 

1,292,156 kubikfot 

År 1870 

Införts för 10 millio
ner rdr - men ut
förts för 37 millioner 

3,079,920 kub. -fot en
dast af koksalt. 
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Viner : 
ÅT 1708 

Franskt,Picardon, Ba

yonne och Portugis 

Ar 1870 

omkring 3,000,000 n. förtullats för pli fat 

3,503,762 'it. 

Lin 17,000 centner. 

Hampa 15,821 centner. 

Rått socker 1,686,328 'it. 

Tobaksblad 1,197,745 'il. 

Sålläde1· 364,805 'il. 

Indigo G0,388 'if. 

Ull 500,000 'ii. 

Silke 15,277 'il . 

på bouteljer 87,718 
kannor. 
16,875 centn.}kiraf äf· 

ven ex-
45,436 centn. portcr·ats 

41,467,286 'it oraffi

neradt och 7,975,516 
'it raffineradt. 

4,524,864 'it - och 

1,635,600 'it stjelkar, 

cigarrer och' spunnen 

tobak.- Cigarrer ex

porterats. 
522,213 'ii) äfven ex-

porterats. 
63,606 'ft. 

4,252,983 'ilJ. Yllesa

ker exporterats. 
Rått ofärgadt 26,226 

'il och färgadt 12,560 

'i1J samt exporterats 
äfvon. 

År 1771 egde landet 700 handelsfartyg hvaraf 58 af 

den storlek, att do voro tillsammans af circa 10,000 

läster. 
År 1830 egde landet 1,841 handelsfartyg af 41,515 

ny läster. 
År 1870 egde landet 3,376 handelsfartyg af 107,808 

uylästor, hvaraf användes till den utrikes sjöfarten 1,463 

fartyg om 84,882 uyläster; af dessa voru 1,402 seglande 

och Gl ångfartyg. 

.. 

1!)1 

1768 års alla tullumgälder i don s. k. stora sjötul

len vid Stockholm, erlagda för silväl ~tt- som ingående 

varor uppgingo till 25 tunnor guld och D5),61 daler silf

vernlynt ollor 2,076,368 rdr. 

1870 års införseltHll i Stockholm uppgick till 5,558,690 

rdr och i Götheborg till 5,130,026 rdr, samt för hela 

riket samma år 15,782,072 rdr, hvilken summa med 

l, 737,328 rdr öfverstiger den som tulluppbörden år 1860 

inbringat. 
1871 års tulluppbörd vid Stockholms tullkammare 

uppgick till 7,278,923 rclr •och för hela riket 1!J,108,G09, 

den högsta summa, hvartill tulluppbörden hittills under 

något år förut uppgått. 

Vid omkring halfva tiuen af sistförflutna sekel eller 

1830 var värdet af landets export 23,823,000 rdr samt 

värdet af importen 21,790,000 eller tillsammans 45 1/ 2 

millioner rdr. 
30 år sednare eller 1860 var Sveriges in- och utförsol af 

värde 170 millioner rdr, 

9 år , , 1869 262 1
/ 2 millioner rdr, 

påföljande år , 1870 294,188,000 rdr, den största 

summa landets in- och utförsol någonsin tillförne uppgått 

till. Af denna summa är värdet för importen efter afdrag 

af myntadt och oarbetadt guld och silfver nära HO mil

lioner, hvilken summa med nära 7 1
/ 2 millioner öfver 

stiger importen 1869. 
Deu högsta importen under något föregående år är 

för året 1868, då den uppgick till omkring 134 1
/ 2 mil

lioner. 
Värdet af exporten 1870 upptages till något öfver 

151 1/ 2 millioner rdr eller ikring 11 millioner mora än 

importen för samma år samt öfver 28 millioner mera än 

exporten för året 1869. 
Af 1870 års irnpat·t från olika länder var den störst 

från Storbrittanien och Irland uppgftencle till 31 )950,000 
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rdr. Expat·ten ,;ar äfven störst till nämnde land, upp
gliende till 83,693,000 rdr 

Värdet af de är 1870 införde qvantiteter guld och 
silfver i mynt och plantsar öfverstiger med 733,225 rdr 
värdet af de samma är från riket utförda dylika metaller 
i mynt och plantsar. 

Hvad serskildt byggnadskonsten af fartyg beträffar 
så känna vi, att från äldsta tider hos oss i Norden blef
vo ekstockar förfärdigade af en enda trädstam, hvilken 
urholkades med eld eller med skaftmejslar; sedermera 
uppstodo större båtar och fartyg, då plankorna samman· 
fogades med vedjor, och mellanrummen fyldes med mossa; 
med dessa färdades man ut på hafvct, stridde mot h valar 
och skälar samt öfverdrog sedan farkosten med deras 
skinn. Stenar begagnades till ankare, H'tg förfärdigades 
af bast och rötter samt omtalas segel af skinn. 

Vid en gräfning i Paris 1806 fann man ett fartyg 
med spikar af träd i stället för jern, och som tros hafva 
varit ett vikingaskepp frrm den tid, då Norrmännen stor
Ulade stadon 887. 

N ordboerna ansågos för sin tids skickligaste sjömän 
och troddes äfven förstiL sig på stjernorna. 

PS. vikingaskeppen voro raddarnos antal ända till 
200 man. Huru tacklingen var beskaffad, vet man föga 
om, men antagligen fauns endast en mast. På det skepp, 
Harald Hårfager förärade Konung Adalsten i England 
voro seglen af silke. Det präktigaste skepp forntiden 
vet omtala var det på hvilket Norska prinsen Helge 
reste till Danmark för att fria; seglen voro guldstickade, 
masterna förgylda och tågverket purpurfärgadt. Förbätt
ringar i skeppbyggnadskonsten framskredo långsamt. Un
der sednare hälften af 15:de århundradet, då skjutvapen 
lwmmo i bruk, blefvo skoppen både större, djupare och 
starkare byggda. Under Carl den XI:s tid byggdes inom 

.. 
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landet fartyg för längro seglingar, men ännu fanns ej 
någon theori till stöd för byggnadssättet. 

G6ometrerna Bonguer och Euler, hvilka lefde i 18:e 
århundradet, hafva först visat det vara möjligt att ernå 
nitgan theori i skeppsbyggnadskonsten, men före den 
oförgätlige Chapmans tid fanns ingen fullkomlig till
lämpning af theorien, utan var det han som utvecklade 
denna the01·i och derefter byggde skepp, hvilkas goda 
egenskaper besannll.de läran, och hvilkas proportioner 
fullkomligt motsvarade allt hvad man hade skäl att 
vänta. 

En man, hvars arbeten äfven i betydlig mån bi
dragit till höjandet af vår handel och sjöfart under sist 
förflutna sekel, är Gustaf af Klint, som föddes samma 
år som Kongl. Örlogsmanna-sällskapet stiftades och lika 
med Chapman var medlem af detta sällskap. Gustaf af 
Klint egnade större delen af sitt verksamma lif §.t ut
arbetande af Sveriges Sjö-atlas, ett verk som bland alla 
sjöfarande nationer vunnit väl förtjent förtroende och 
gör heder åt författaren och hans fädernesland. 

Det sista halfva seklet under elen nu regerande dyna
stien har Sverige fått åtnjuta en orubbad fred, och denna 
har användts att läka såren efter Gu~taf den IV Adolfs 
olyckliga krig och till att leda den Svenska ärelystnaden 
in på andra banor än den krigiska. Konster och veten
skaper hafva blifvit varmt omhuldade och blomstra nu 
inom landet; Sverige har frän att vara ett land som be höft 
införa spanmål, nu blifvit förvandladt till ett spanmål-ex
porterande land; dess öfriga hufvudnäringar hafva alla 
gått framåt, dess fabriker och manufakturer bdinna sig 
på en hög ståndpunkt i jemnförelse mot i fordua dagar, 
dess naturliga rikedomar tillgodogöras allt mer, kommu
nikationerna utvidgas och samfärdseln underlättas, ban
den på dess handel hafva blifvit och blifva allt mer los
sade, och landet utför sina varor på jordens alla haf. 
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Ibland de mi\nga nyttiga och kloka åtgärder som vidta

gits under denna tid för att lossa på de band, som funnits 

på vår sjöfart, må nätnnas fördraget med Danmark af 

den 14 JYiars 1857 då tvistefröet från äldre tider, Öro

sundstullon, blcf upphäf'd mot erläggande af 2,558,400 

rdr rmt att halfårsvis i 20 år betalaR. 

En glädjande företeelse är de stora och många bo

lag, som de sista firen uppstått för att befordra landets 

sjöfart och handel, hvartill såsom bevis må nämnas, 

att 11 stycken sådana hafva blifvit stiftade endast under 

första hälften af Januari månad detta år, och enligt 

gjorda beräkningar uppgifvas icke mindre än 80 ångbåtar 

vara nu: under byggnad på ut- och inländska varf föt 

Svensk räkning. 

Ett af do verlusammaste medlen till ett lands för

kofran bostår ojäfaktigt uti höjandet af dess handel och 

sjöfart, följaktligen är också dessas ståndiJunkt . eil 

säker gradmätare på. nationens materiella välstånd; det 

är derföre fosterlandsvännen kärt att se, :huru mycket 

verkas härför i våra dagar, men må man ej glömma, att i 

samma mån, som landets välmåga tillvexer, får man äf

ven mer att värna, och i samma mån ett f'örölcadt morct

lisld ansvar, att, medan tid är, tillgodogöra sig det väl

stånd, söm kan gifva medel till upprätthållande af vått 

oberoende. 

Den Högste styresmannen har gifvit oss den säkra· 

ste skyddsmur genom vårt till största delen insulära läge 

och följaktligen gifvit oss den tydligaste fingervisning, 

hvaruti vårt förnämsta försvar bör bestå. Uti landets 

skogar och bergmalmer finna vi materialier för byggande 

af fartyg - uti vår raska och sjödugliga uef'olkning 

långs kusterna finna vi män att bemanna desamma -

och sjövapnct, klokt ordnadt och rätt användt, skall 

Llifva för oss det nattw ligaste och mäld-i,r;aste medlet 

1D5 

att icke allenast skydela handeln utan äfvcn för det stör

re målet, att bcvcwa värt lanels iim och sjelf'stäncligltet. 

Or(lningsmannens*) anförande vid Kong]. Örlogs

mauna-siillslmpets Sclmlarfest den 3 liinJ 1872. 

Kong!. Örlogsmanua-sällskapet har hedrat mio- med 

valet till dess ordningsman innevarande 3 års ;eriod 

och då under densamma Sällskapets 100-åriga tillvaro in: 

träffat, har Sällskapet rätt fordra af mig, att i några ord 

söka redogöra för samma Sällskaps uppkomst, verksam

het och utveckling under de flydda åren, samt dess nu

varande ståndpunkt. 

Inför den samling, hvilken vid Sällskapets fest denllll 

dag bevistar sammanträdet, lärer väl svårligen nåO'ot 
l . "' 

egent Igt, förut ej kändt, åtminstone af mig kunna med-

delas, men äfven påminnelser om hvad fordom händt 

kunna i minnet framkalla varma och stolta känslor vid 

hågkomsten af utmärkte mäns förtjenster och bedrifter 

såväl. inom det krigiska - olyckligtvis nödvändiga __: 

som mom det vetenskapliga området. Om så ej vore, 

skulle den, för ungdom i allmänhet långa tid, som med 

förkärlek användes i alla undervisningsverk på studierna 

l . ' 
mru menmskor talade, tlinktc, lcfde och öfverlade -

samt slogo hvarandra -- för flera årtusenden tillbaka 
' 

vara en bortkastad tid, från hvilken grammatikens grund-

lära och Eneliclis elementa då endast skulle qvarstå som 

symboler af en beundrad, förgången tid, och hvilken 

skoltid, i annat fall lämpligare kunde hafva blifvit an

vänd till danandct, enligt vetenskapligt förändrade sy-

*) liolllllleudör-kilpfton OddstiL'I'na . 
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stemer, af, för den nu lefvande generationen, praktiskt 
duglige män och qvinnor. 

Denna afvikning, icke i min tankegång, men frlin 
dagens ämne, lemnar jag nu, och beder att i minnet få 
återkalla namnet af den förste, redan långt före detta 
hädangfmgne man, hvars framtidsblick, verksamh~_t och 
varma nit, som, enligt väl förda anteckningar i Orlogs
manna-sällskapets handlingar, var upphofvet till bildandet 
af detta Sällskap - nemligen -- kapten-löjtnanten Fre
drik Wilhelm Leijonancker. 

Hans förslag omfattades med glädje af flere hans 
liktänkande och, som det vill synas jemnåriga kamrater, 
och dessa beslöto tillsättandet af ett berednings-utskott, 
i hvilket äfven Leijonancker blef ordförande. Bered
nings-utskottet arbetade under 2:ne månader med säll
spordt nit och ifver, och beslutade under denna jemfö
relsevis korta t!d om arbetssätt, stadgar, ledamöternas 
antal, Sällskapets benämning m. m. 

Ledamöternas antal bestämdes till endast 12 per
soner, af hvilket framgår att afsigten ursprungligen var, 
att endast män af facket - sjöofficerare - deri skulle 
ingå, men insåg man snarligen klart, att om planen 
skulle kunna förverkligas, stöd af inflytelserika, högre, 
inom sjövapnet stående, personers skydd härtill vore be
höfligt, och denna uppfattning, öfverensstämmande med 
sann militärisk anda och takt, förskaffade Sällskapet 
snart det beskydd detsamma sökt. Namnen å dessa be
skyddare - de voro många -- behöfva ej här upprepas, och 
den som så önskar, kan lätteligen i Sällskapets hand
lingar få reda på desamma. 

Berednings-utskottets öfverläggningar om namnet å 
det nybildade Sällskapet tog tid. Bland alla förslag der
på tyckes benämningen Societe hafva vunnit mesta an
klang, men ordföranden Leijonancker föreslog att titel af 
Örlogsmanna-sällskap skulle antagas, och enligt proto-

.. 
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kollerna blef detta berednings-utskottets enhälliga bo· 
slut. 

Hufvudtankan var vunnen. Örlogsmanna-sällskapet 
var organiseradt. 

Vi, lefvande 100 år efter stiftelsen, kunna med varm 
tacksamhet erkänna, att ledamöterna då, brytande vägen, 
voro för fäderneslandet och vapnet högt nyttige, tillgifne 
och efterföljansvärde män. 

Krig utbröt af kända orsaker år 1788. Flere fram
stående namn i detta krig återfinnas bland Sällskapets 
ledamöter. Men ett saknas - namnet på den man och 
och chef, som dödligt sårad, samtidigt med sekonden, 
till den befälet öfvertagande löjtnanten på dödsbädden 
yttrade de, om fosterlandskärlek och pligtkänsla, så 
beundransvärda - troligen oförgätliga - orden "Du 
skall svara mig inför Gud, om du stryker flagg". Minnet 
af denne man har jag framkallat för att hafva glädjen 
tillkännagifva min ll.sigt, att Sveriges rike är lyckligt nog 
att bafva egt, och otvifvelaktigt ännu eger förtjenstfulle 
sjöofficerare, äfven om Örlogsmanna-sällskapets antal omöj
liggjort deras införlifvande med detsamma. 

Sällskapets antal har dock ökat sig betydligt. Ut
om heders-, earresponderande och utländske ledamötei 
har Sällskapet nu 40 arbetande ledamöter. Dess på 
fullt giltiga skäl grundade åstundan, att på detta sätt 
kunna tillgodogöra sig biträdet af utmärkte, utom sjö
vapnet stående, mäns insigt och arbetsförmll.ga, berättigar 
denna tillökning, och möjliggjorde sådane mäns inväljan
de i Sällskapet - hvarföre Sällskapet numera rälmar 
bland sina ledamöter framstående män inom vetandets 
nästan alla klasser. 

stridiga öden inom sjövapnet, större kommenderingar 
med mera dylikt inverkade periodvis på arbetets gång, men 
såväl sekreterarnes protokaller som ordningsmännens an
teckningar vittna, att under dessa svårare tider Sällskapet 
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cgnat sin verksammaste strilfvan 1H upprätthållandet af 

institutionen. 
Under dess utveckling erhöll Sällskapet det förnäm

sta stödet derigenom, att Sveriges Konungar - hvaraf 

benämningen "I{ongliga Örlogsmanna-sällska pet'', och 

Deras Kongliga Högheter Prinsarna togo Sällskapet 

under sitt höga beskydd. Feston i dag hedras af 

H. K. H. Hertigens af Östergötbland höga närvaro 

såsom H eders-preses, och Sällskapet erkänner i under

dånig vördnad och tacksamhot den nåd, Hans Konglig 

Högbet visat genom bevistandat af dagens högtidlighet, 

scrdeles som Sällskapet under flera decennier städse 

emottagit bevis på Hans Konglig Höghets lifliga delta

gande genom värderika gåfvor af böcker m. m. , nyttiga 

sitväl för hög som låg. H ans Konglig Höghet grundlade 

nemligan det nu så anlitade bibliotheket för sjöfarande 

besättningar. 
År 1835 beslöt Sällskapet att, i likhet mod Konglig 

KrigsvetenskAps Akademien, utgifva en Tidskrift. Ar

betet härmod öfvertogs af on ännu lofvande ledamot, som 

alltid användt sin penna och sitt snille till sjövapnets 

tjenst, e b uru mången glin g kallad till andra maktplilig

gande befattningar. Tidskriften on gång börjad kunde 

icke falla, och den tillvinner sig allt mer och mer väl

förtjent uppmärksamhet. 
Den tid de allmänna frågornas behandling, Tidskrif

tens utgifvande m. m. än upptog, hindrade Sällskapet 

likväl ej år 1856 att företaga redigerandet och utgifvand<'t 

pit svrmska efter Couliers fransyska upplaga af: •'Beskrif

ning öfvor fyrar, båkar och sjömärkon å Verldeus kända 

kuster" - nu känd af alla Svenska sjöfarande. Flera 

upplagor af densamma, kompletterade och ändrade i en

lighet med undergångna förändringar i fyrväsendet, hafva 

sedan dess utkommit. Dessa förändringars noggranna 
iakttagande fordra flere ledamöters samverkan, och Säll-

l 
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skapet pi'oiilimerei·ar pä flere utländske sjö-tidningar on
dast för detta ändamåL 

Äfvenledes företogs af några Sällskapets ledamöter; på 
dess begäran, öfversättningen af "The Commercial Code of 

Signals", num era fullbordad och utgifven under Svensk 

titel "Kommersiella Signal Coden". Det härmed afsed

da universalspråk har i sodnaste tider ådragit sig den 

uppmärksamhet,.att skeppsredare och assuradörer fordra sy

s~emets antagande å alla fartyg. Förändring·on af flagg

SignalsteckE;ln är en ren obetydlighot i jomförelse med 

fördelen att på ett lättadt sätt, medelst internationelt 

tillkännagifvande mellan sjöfarande och kust-stationer, 
kunna lemna vigtiga upplysningar. 

Kongl. Örlogsmanna-sällskapet synes således i när

varande tidpunkt ega goda förhoppningar att emotse fram

tida, lyckligt fortsatt utveckling, och jag skulle gorna sluta 

mitt anförande med några önskningar i denna riktning, 

nJ,on föredrager att uttrycka en så allmän önskan, att 

hvar och en, utan undantag, af djupaste hjerta må kunna 
deltaga i den : 

Må G1ul bevara vårt älskade fosterland! 

Minnestal öfver Fredril{ Renrik af Chapman vid 
Selmlarf'esten den 3 Maj 1872. *) 

Eqers Konglig Höghet, Mina Herrar ! 

Kongliga Örlogsmanna·sällskapet har önskat att på 

denna dag - minnesdagen om än icke årsdagen af dess 

hundraåriga tillvaro - hembära en gärd af hyllning åt 

den man, hvars snille och arbete öppnade nya källor till 

vetande inom sjökrigsvetenskapernas område, hvars djupq 

*) af Din·ktiir V. Gjerlinff. 
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och ()'rundliga forslminO'ar inom dessas olika gtenat gjoi;" 
de h~nom fullt behörig att der stifta lagar, och hvars 
storartade skapelser shillt honom högt bland foster1andets, 
högt bland svenska flottans. minnen. 

Och dessa skapelser, i bvilka och bland hvilka ge
nerationer af svenska flottans män före oss lefvat och 
verkat; de hafva lärt, så dem . som oss 1 att med vördnad, 
och beundran skåda upp till den, ur hvars mästarebana 
de utg§.tt, till Fredrik Henrik af Chapman. Det är ~~n
na vår vördnad denna vår beundran, det är den hoga 
betydelse hans ~am n äger för vårt fosterland och för vårt 
vapen, so~, förenade, _hafv~ mar:at oss _att med sekula:
dagens mmnen särslnldt mförltfva mmnet af sekular-
mannen Chapman. . 

Väl höfdes derföre att här åskådliggörande slnl~ra 
dennes personlighet; att, om än blott för . stunden, m
för vårt inre öga lefvande framkalla hans b1ld ; att, ge
nom omfattande redogörelse för hvad ban verkat, hvad 
han skapat, gifva en fullständig uppf~ttning af hvad han 
varit. Men - hvad Chapman vant, derom tala och 
tala höO't hans verk, hans skapelser, dessa säkra mä~ 
tare af ~annens värde för Eder redan på förband sa, 
väl bekanta· och bans 'drag, dem vi här skåda, &tergifna 
såsom i spekelbild af ~n, ho~10m värdig, samtida ~äs~are, 
af Sergel; desse drag Jäfva ICke, de motsvara, for v1s~o, 
den föreställning J om Chapman redan ägen, de tala JU, 
äfven de, om inneboende snille och kraft. . 

Förmätet vare derföre ens ett försök att, mför Eder, 
noo-grannt och genomfördt skildra, bvad så mången af 
Eder redan vida klarare kan ha fattat, vida bättre kan 
känna än den det ålagts att nu bafva ordet. Ocks& har 
detta icke emottagits, icke heller gifvits i sådant syf~e. 
Åtagandet så väl som uppcl~·.aget har afsett endast a_tt hll 
det rninnestecken, Kongl. Orlogsmanua-sällskapet 1 dag 
eo-nar en stor man bland Dess föregångare, ansluta äfven 
n'igra enkla minr;esord öfver bor10m ... De_t f"örra mot
svarar den egenthga taflan; der aro, for efterkommande, 
inristade hans bild och vår hyllning; de sednare liter 
förete endast den obetydliga infattningen till denna tafla. 

Visserligen är minnestecknet , äfven det, enkelt och 
uj;an anspråk, men det är ~ock betydelsefullt. Det är 
ett uttryck af erkännande, g1fvet af varmaste, fastaste, 
öfvertygeise, och denna icke, som s& ofta förekommer, 
frammanad af ögonblickets flygtiga och snart öfvergäende 
hugskott, icke af känslans väl så ofta befallande, men 
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lika ofta föga tillförlitliga makt; utan i stället grundad 
på den erfarenhet verkligheten under en tid af nära ett 
sek_el opartiskt erbj_udit. Och en än mera ökad betydel
se mnebär detta nunnestecken genom närvaron af den 
högborne Furste, hvilken här deltager i den enkla gärd 
detsamma afser. 

Fredrik H enrik af Chapman, härstammande från 
England, föddes den 9 September 1721 i Götheborg, der 
fadern, Thomas Chapman, var bolmmajor. Från i dao
jemnt ett sekel tillbaka, förändrades det af fadern ärfd~ 
namnet till det sedan burna. 

Tidigt lärde Chapman att älska det yrke, bland h vars 
målsmän ban sednare kom att intaga ett så högst fram
stående rum, och redan barnärens sysselsättning omfat
~~de med utpräglad förkärlek föremål inom detsamma. 
Annu i dag finnes till ett af hans arbeten från denna 
tid, öfvergånget till vår genom eu bland hans närmast 
stäende lärjungar. Detta arbete, en skeppsritning -
med Chapmans, efter allt hvad man kan bedöma, egen
~ändiga handskrift påtecknad orden: "Ritat år 1731, då 
1ag v_ar 10 år gamal'' - äger, egendomligt nog, till före
mål.Just ett fartyg, hvars utmärkta egenskaper han i ett 
af sma, flera tiotal af år derefter utgifna, vetenskapliga 
arbe~en p& det högsta framh&ller, och hvars linier bi· 
dragtt att hos honom befästa öfvertygelsen om rigtighe
tel_l af ett af hans konstruktionssystem. V ar detta 10-
/irmgens val af föremål endast en tillfällighet eller för
stod denne redan att uppmärksamma loford, måhända 
uttalade i. hans närvaro öfver ifrågavarande fartyg, och 
hade det mtryck, han deraf erfor, bestämt hans val. 

Snart blef, för honom, dock af leken alvar, och hans 
första mäl blef då att, med alla till buds stående medel, 
söka inhemta det praktiska af skeppsbyggnadsyrket. Med 
hvad alvar och med hvad framgång detta, redan under 
Chapmans tidigare ynglingår, af honom handlades -
ban arbetade under dem dels på kronans varf i Göthe
borg dels på enskilda varf i Stockholm - framgår bäst 
deraf, att han redan vid 19 års ålder erhöll förtroendet 
att på egen hand förestå byggnaden af ett fartyg. 

Snart blef honom dock stugan för trång, törsten ef
ter kunskap växte, och kanske framstod redan nu inför 
honom, såsom en hägring, hvad han hade förmåga att 
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blifva. Men om sii var, sli förstod han pi\ samma giing 
att med säker blick öfverskåda hvad som erfordrades för 
att göra den sålunda framskymtande bilden till verkli~~ 
het. Så mycket är visst, att, än den väg han valde for 
sin utbildning, ingen annan kunde valts bättre, .o~.h ~tt 
han denna väg en gång beträdd, med sällspord thardig
het 'och kraft fortgick på den mödosamma bana han för 
befrämjande af sitt mål föresa~t sig att genomgå. . . 

Han insåg värdet af en vidare yrkeskrets än hittills; 
för hans blick låg klart, huru och hvarest var att söka 
kunskap och erfarenhet uti den praktiska dele~ af hans 
yrke, hvilken stor betydelse denna ~el egde mom d.et 
hela; men det var honom derjemte hka ~ppenbart, hnl• 
ken mäktig häfstång för sa.mma yrkes höJande de mate-
matiska vetenskaperna erbJödo. o • o • 

Djupt och alvarligt blef ocksa hans studmm, sa 1 

den ena delen som i den andra; att tillegna sig theote
tiskt och praktiskt vetande upp till den höjd. sådant 
stod att vinna vid skeppsbyggerivete~skapens dåvä~an
de st:'indpunkt; att, genom djupt studmm af denna hka
så intressanta som invecklade vetenskap, verka för dess 
vidare utveckling, för dess höjande; detta synes Chap
man tedan nu börjat tänka sig som mål att eftersträfva. 
Ehvad framtidsmål emellertid, stort eller ringa, den då 
tjugoåriga ynglingens blick var rigtad emot, högre än 
det, hvilket af honom vanns som mognad man, hade sä
kert, så rikt på förhoppningar ynglingsinnet. än är, ej e?s 
detta för honom kunnat framställa. :M:en pnset, för hv1l• 
ket detta höga mål vanns, var mångårigt, outtröttligt, 
arbete, och vägen derhän bar mången gång öfver försa· 
kelser, alltid öfver mödor; dock, under denna väg hade 
också ynglingen mognat till man; de stora anlagen, d!l 
rika naturgåfvorna, vuxit upp till snille. 

Vid tjugo års ålder lemnande sitt fä.dernesland för 
sin faders, valde Chapman till plats. f~r sm ver]rs~mhet 
i första hand London och dess omgtfmngar. Da, hksom 
nu, utgjorde skeppsvarfven vid Themsens stränder läro
rika praktiska skolor i fartygsbyggnad, och under 2 pä 
hvarandra följande år arbetade Chapman vid någotdera 
af nämnde varf. De tillgångar, han genom detta sitt at• 
bete kunde bereda sig, blefvo emellertid otillräckliga att 
bestrida kostnaden för vidare förkofran i hans yrke. 
Redan före hans utresa till England hade han, af arbets .. 
förtjenst i sitt hemland, gjort besparinga~ för bekostande 
af de~na resa, och han återvände nu till det sednare, 

203 

med syfte, som det vill synas, att iinyo förvärfva medel 
för ytterligare utbildning .. 

Efter att hilreft!'lr, ovisst hur?- l~nge, sysselsatt sig 
~ed fart!gs reparatiOner f~r Ostmd1sk.a .handelskompa
met 1 Gotheborg samt att afven deltag1t 1 anläg"'nin"'en 
af ett enskildt varf, fortsatte Chapman åter sinb studie
bana, nu i .Stock!:tolm, der ~an i 2 år uppehöll sig, huf
vufvudsakhgen 1 och för mhemtaude af matematiska 
k:uns~aper. Palmqvi~t var der hans lärare och i London, 
dit Chapman, efter sitt uppehiill i Stockholm åter bo()'af 
sig, bevi.stade han under. ett år. Simp~ons fördläsninga~ i 
~atemahk samt s.edan Kmgs uti e;cpenmentalfysik; lwar
Jemte han der äfven begagnade ttllfället att inhämta un
dervisnJn~ uti kons te~ att sticka. i koppar. 

Da, 1 afseende pa det praktiska af skeppsbyggeriet 
Chapman ?-nder sitt förs.ta, .2-åriga, uppehåll i England 
hufvudsakhgen egnade s1g at fartygsbyggnad vid enskilta 
varf, blefvo, under de åtskilliga år, hvartill hans borto
yaro från fädernesl3:ndot nu utsträckte sig, hans studier 
1 detta hänseende ngtade förnämligast pit h vad som rörde 
byggan.de af ~rigsfartyg och pit organisationen af, samt 
anordmngar VId, örlogsvarfven. 

Högst bland Europas mariner stodo vid den tiden 
Englands, · Frankrikes och Hollands. Att göra si o· bekant 
ined dessa länders sjöarsenaler och örlogsfartyg ~ar hvad 
9hapman nu hade till syfte, på samma gång han der
Jemte, men dock i samband dermed, ville studera skepps
byggerivetenskapens teorier, sådana dessa inom nämnde 
olika länder gjort sig gällande. Hvad han under detta 
omfattande arbete utvecklade af värma för sina företa
ganden, ihärdighet och följdenlighet vid dessas utförande 
samt, på en gång, finhet och grundlighet i omdöme, detta 
står lätt att sluta af hvad ännu kan spåras såsom ome
delbara alster af hans dåvarande verksamhet. Och mån
ga af dessa låta ana, som ingick det redan nu i Chap
mans plan att tiöka bereda sig tillgång på mat01·ialier 
för framtida vetenskapliga arbeten. 

Under de år Chapman sålunda tillbragte med forsknin
gar, hvilkas följder sednare skulle komma att blifva af djup 
betydelse, icke ensamt för hans älsklingsvetenskap utan äf
ven för hans fädernesland, synes de egenskaper, han dervid 
lade i dagen, tilldrag·it sig uppmärksamhet pit mera än ett af 
de ställen han för tillfället hade till fält för sin verksamhet. 
Såväl i Frankrike, h varest, bland annat, honom medgafs att 
vid arsenalen i Brest öfvervara byggnaden af ett 60-kanon-
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skepp, som i England och det oaktadt han vid sina _be· 
sök å sistnämnde land~ örlogsvarf, på gr:-rnd a_f miss
tanken att stå i fransk ~old, under någon tid_ vant arre
sterad, erbjöds h?n~m att ingå i statens t]enst. }lan 
emottog emellertid mgetdera af dessa anbud, ~tan a~~r

vände till fäderneslandet. Det var der den r_Ika _sk~rd 
kom att inhöstas till hvilken föregående d]upsmmgt 
arbete bildade frö~t, snille den lifgifvande kraften: 

År 1757 började för Chapman ett nytt stadmm af 
verksamhet. Det var under den del af hans lefnads
bana, h vilken nu följde och hvilken i sig omfattad_e mera 
än ett halft sekel som af honom frammanades, hkasom 
medelst ett trollspö, skapelse ef!er skapelse, . än gåen~e 
ut på att omgestalta Sveriges. SJövär;t, att I:y:fta ~etta till 
en, hvarken förr eller sednare up_pnadd , hoJd; an _haf
vande till mål att, med stöd af dJupa forskJ?-m_gar, brmga 
till ett helt den vetenskap, han företrädesvis Idkade,_ att 
till inom denna kända sanningar foga ~ya, s~rr:t att på SJelf
vald, förut obeträdd, grund bygga tillförhthga, af honom 
uttänkta system. 

Nyssnämnde år. anställdes Chapman s?. m und~.r

skeppsbyggmästare vid örlogsflottan. Året narmast for
ut hade galorflottan blifvit skild från hufvudflottan samt 
uti öfversten vid artilleriet August Ehrensvä_rd,. hvars 
förslag om upprätta~~e af en galer:ska_der .: Fmland, 
framkallat denna skilJsmessa, erhalht sm forsta chef. 
Galerfl.ottan blef delad i 2 eskadrar, Stock~olm_s och den 
finska samt åt Ehrensvärd, hvars personhga mflytan_de 
beträffande sjöärendena vid de1;na tidpun~t va~ stort u~
om riksdagarne, blef det medgifvet atto SJ~lf mo~ a~~
ralitetsstaten utse de personor han ansag sig behofva for 
den sist nämnda eskaderns fregatter äfvensom för dess 
varfsanläggningar. . 

Till plats för dessa anläggnmg~r b~ef valdt S-yea
borg, och med detta na~~' oförgäthgt ;~om Sveriges 
landamären samt, om möJhgt, än mera sa mom svenska 
flottan, äro' djupt införlifvade namnen Ehren~värd och 
Chapman, dessa skapare af de storve:r:k der utfurdes, stor
verk ämnade att utgöra Sveas borg v1d denna del af dess 
dåvarande område. . 

Kallad af skärgårdsflottans nya chef, öfvergwk .~hap
man år 1760 till denna flotta som skeppsbyggmastare, 
efte1; att då, ;edan förut i Pommern, äfven der anställd 
efter Ehrensvärds val, genom uttänkande, konstruerande 
pch byggande af den första Tururnan och Udeman, båda 
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afsedda för skärgardskriget, tagit första stoget vid sina 
nyskapelser för Sveriges sjövapen. Sveaborg blef, efter 
Pommern och sedan Sveriges deltagande i kriget mot 
Preusscn upphört, platsen för hans verksamhet; uttiin
kandet af nya certer krigsfartyg, lämpliga för Finska 
skärgårdarna, byggandet af såväl sådana som af de cer
ter han redan uppfunnit, Llef, i förening med nyanlägg
ning på denna finska eskaderns arsenal, hans mål. J e m te 
Turuma och Udema tillkom mo vid denna tidpunkt ytterli
gare fartygscerterna Homema och Pujama,äfven de, likasom 
de förstnämnda båda, sins emellan skiljaktiga konstruk
tioner och af olika inbördes storlek; galerdocka , m astkran, 
inventariekammare, mast- och årskjul med flera verkstä
der anordnades efter ritningar, gifna af honom. 

Missnöj e med en del organisationsför?åll~ndon . vid 
den finska arsenalen föranledde emellertid, mom JCke 
länge, Chapman, under .tiden, år 1764, ut~ämnd till öf
verskeppsbyggmästare v1d armeens flotta , till beslutet att 
icke vidare fortsätta med sina arbeten iuom nämnda ör

logsha;nn. Har: begärde me~ a?le?n.ing deraf afsked 
från sm befattmng, n1en lyckhgtVIs fölJde som svar der
på en anordning, h vilken, på samma gång den gaf Chap 
man tillfälle att lerona Sveaborg, desslikes tillförsäkrade 
staten fördelen af att fortfarande bibehålla honflm i sin 
tjenst. Tillstånd. blef honom nemligen gifvet at~, som 
han önskade, välJa Stockholm till bostad, men derJemte, 
med bibehållande af sin lön, vara fritagen från tjenstgöring 
vid eskadern, dock mot åtagande fr?tn hans sida, att uppgöra: 
fartygsritningar för densamma. Af honom, till följe af detta 
uppdrag, lemnade planer omfattade än s l~ärgårdsfregatter 
och fartyg af Turumacerte.n, för byggnad u b Oarlsl~1·ona och 
W estervik än skärgårdsfartyg af annat slag, h vilka sed
nares byggna~ ban pecrsonligen på ontrcpre:1a~ . ~fvertog. 

De särslnlta förh allanden, som kunnat m gliVIt Chap
man motvilj:;t för om?delbar tje~~.tgöring vid" ::trmeens 
flotta, hade wke betag1t honom viiJUn att fortg:a mod ar
betet att utveckla och förbättra denna flottas fartygsma
terieL De dori ingående galererna motsvarade . icke de 
fordritwar han inför sig uppställde för ett kraftigt skär
gårdsv~pen, och äfven de ny~ certerna, ämnade som ~e 
voro i viss mån s?t väl för seghng som för rodd, egnade s1g 
hufv~dsakligast för särskilta, för dem afsedda, ändamål. 

Grundande sig på den erfarenhet, han af sina redan 
utförda arbeten Lämtat samt piL den bekantskap mod 
skärgården han uuder sin anställning vid fin ska eskadern 
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för.väi:fvat, utarbetad~ Chapman återigen nya planer för 
skargardsfartyg att v1d den användas samt framlade efter 
Gustaf den t~·e~jes uppstigande på tronen, dessa plane; inför 
K?nu.ngen hlhka med en skrift, benämnd: "Sättet att föra 
kng. 1 finska skärg&rden, med beskrifninO' på de fartyg som 
d~rtill bo:·de nyttjas". Den nya fartygsce~'t, Chapman denna 
gang .uttankt, var kanonslupen, och med så mycken tillit 
och v~rrna omfatt!l~es hans förslag, det han erhöll i uppdrag 
~tt, efter den mgifna planen, ofördröjligen bygga åtskilliga 
fartyg af denna ce;t samt att, efter deras fullbordande, 
Konungen personligen ombord öfvervar de försök, som 
med en af dem anställdes. Denna första cert och som hade 
till bestyckning en 12 'il kanon, följdes snart af andra, nemii
gen slupar bestyckade med en tt två 18 a 24 tl) kanoner samt 
lmn~njollar, bevärade med en 12 'fl kanon, för hvilken Jollen 
af sm uppfinnare afsågs skola utgöra en flytande lavett. 

Med de~ däckade kanonslupscerten, till hvilken Chap
n;an, d~ck VI~a sednare, lenmade ritning, afslutade han 
sma mangfald1ga och storartade arbeten föromskapandet 
och fnllkomnandet af slcärgå1·dsvapnets fartygsmaterieL 

Högt som Chapman framstår i tankekraft, i arbets
kraft och i kunskap, vid allt hvad han utfört för skär
g~rdsflottan1 framlysao de~s~ hans egenskaper i minst lika 
hog grad vid det mangunga arbete han egnat åt dess 
syskonvapen, örlogsflottan. 

Deltagande så väl i den "deputation", h vilken år 
1764 nedsattes i och för ordnande aförlogsskeppscerterua 
som äfven i den kommitte, hvilken under första dele~ 
af Gustaf den III: s regeringstid hade i uppdra"' att före
s~å hvad certer fartyg ~om borde ingå i den ö:logsflotta 
~onungen hade för afs1gt att nybygga, kom Chapman i 
ttllfälle både att häröfver på verksamt sätt uttala sina 
åsigter samt att framlägga af honom, inom certer som 
voro. i fråga, uppgjorda planer, hvilka sednare äfven blef
vo till utförande antagna. 
, Till el! början blef bestämdt, att ett liniskepp om 
tO samt, nagot derefter, ett om 60 kanoner, båda kon
struerade af honom i öfverensstämmolse med hans till 
1_764 års deputation ingifna förslag samtafsedda att tjena 
till typer för motsvarande certer, skulle byggas i Carls
l~rona. Sedan byggnaden afslutats å det sist uppsatta 
fartyg~t' hvilket först ~f b~da gick i sjön, sändes Chap
man .fran Stockholm till siStnämnde plats för att deltaga 
dels 1. detta skepps profsegling, dels i uppgörande af 
plan för skeppsbyggnaderna i nya dockorna. 
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Året efter denna profsegling befordrades Chapman, 
som år 1772 blifvit riddare af Svärdsorden samt adlad, 
och sednare utnämn~ öfverstelöjtnant, till öfverstc vi<). 
amiralitetet samt förordnades till ledamot i amiralitets
kollegium. 

P~ förut nämnde 2 skepp följde, inom icke länge, 
2::p.e andra, det ena ett 70 kanonskepp af samma modell 
s.om det föregående, och det andra deremot en ny cert 
på 50 kanoner, hvilket sednare, år 1788, afslutades under 
hans eget öfverinseende. På detta skepp tillämpades 
en ny uppfinning, af honom uttänkt i ändamål att un
derlätta användandet af svårare artilleripjeser än hittills 
å linieskepps undra batterier. Denna nyuppfinning, hvars 
tillämpning dock blef af kort varaktighet, var, såsom de 
då benämndes, rapperter med svänglådor, således till 
hufvudgrunden fullständigt motsvarande sådant lavettage 
som numera för svåra kanoner allmänt begagnas. 

~l.'anken att åt Chapmans ledning anförtro utföran
<).et af de omfattande byggnadsplaner för örlogsflottan, 
hyilka Gustaf III ville sätta i verk, hade nu mog
nat till handling, och Konungen uppdrog åt den förre 
först att ingifva förslag öfver sättet att verkställa den
samma, derpå att sjelf blifva verkställaren. Mannen 
som gaf, mannen som emottog, detta uppdrag, förstodo 
hvarannan väl. Snillekonungens val adlar emottagaren, 
hedrar gifvar~n, och högre står i häfderna det adelsk~p 
den förre dengenom vann, än det som honom förut bhf
vit tillagdt, gifvet, äfven som detta var, för verklig för
tjenst om fäderneslandet. 
· Chapman hade tänkt sig att pil. 7 år, räknadt från 
och med 1782, bygga 15 linieskepp; "af dessa skepp", 
jem~e de sednast förut byggda se~, har, yttrar han i et~ 
af sma betänkanden, "Kong!. Mart och Cronan en sa 
godt som hel och hällen ny flotta af 21 linieskepp, for
midablare än någondera af våra grannars, ja en sådan 
flotta som Sverige aldrig tillförne har ägt". 

En il.tgärd, föregående iverksättandeto af Ko~mngens 
planer för örlogsflottans nyskapande, var aterupphfvandet 
af general-amiralsembetet, och högsta ledare af allt h vad 
:rörde örlogsvapnet blef den, år 1780, nyutnämnde gene
ralamiralen Henrik af Trolle. Det var under denna ut
märkte man Chapman kom att utöfva sin verksamhet, 
och blida lifvades de af samma anda : fast och oföränder
lig önskan att gagna f?st~1}andct gen01.n a~t I~1ed hela 
magten af deras kraft 1 vilp, af deras förmaga 1 utföran-
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det, verka för dettas värn genom ett starkt sjöförsvar. 
Och att hvarderfl.s kraft var stor, hvarderas förrnliga hög, 
detta är äfven för nutiden väl kändt. Ett bevis på den 
öfverensstämmelse i &sigter, den enighet och f?rtroliga 
samverkan, som rlidde emellan dessa båda ovanhga män, 
lemna följande uttryck, här åtgifna ur en breflapp, fun
nen bland Chapmans cfter~emnad_e p_apper: ''Y ar så god" 
- så lyda de - "ocl; slncka m1g 1 dag ~ölJand~ upp
gifter. för Ditt nu proJekterade_ 60 can on skiePJ?· 1ag be
höfver dorn till det opus som mg ämnar ge fram nästa 
session. de skola bli så explicerade att Du skall bli nöjd 
därmed hoppas iag, och äfven med hela mitt opus". 

Efter att nämnt hvilka uppgifter som önskas fort
sätter Trolie: sänd "alla designationer för timren af Skiep
pens sidor. in summa }Jroportionerne af de hufvuddel~r 
som bör caractcrisera Skieppets egenskaper då man v1ll 
beställa sig ett sådant Skiepp, på sätt som en cert-depu
tation vulquairemen brukar giöra". 

Han slutar med orden: "Vi ska segra och Du en
samt bör ha hedren, därpå går mitt arbete ut. Må väl". 

Året efter det Trolle utnämnts till general-amiral, 
erhöll Chapman öfverinseendet v:id skcppsv~rfvet i ~arls
krona öfver skeppsbyggnadsdetalJ en, samt fran 1782 afven 
öfver takling och armering. Under dessa båda år gmgo 
i sjön två 60 kan_on~kepp samt en 40 kanonsfregatt, allt 
efte r Chapmans ntmngar. 

Med år 1783 begynte utförandet af den stora ny
byggnadsplanen, dock i vi~s miin förä~drad, och samma 
år befordrades Chapman t1ll kontrcamual. 

Med en planmessighet, som ej kan öfverträffas, med 
en skyndsamhet, som saknar motstycke, bedrefvos sk~pps
byggnadsarbetona under de tre nu på hvarandra fölJ~nde 
åren. Trenne linieskepp och trenne fregatter gmgo 
hvarje år i sjön och med mellantider af exempell?s 
korthet. Eftei· Chapmans ritningar hade nu således bhf
vit byggda inalles 15 linieskepp och 10 fregatter. Ban 
utnämndes kort efter deras afslutande till kommendör af 
\V asaord en. 

Snart stundade den dag, då Sveriges fl.?ttor &ter 
kommo att till örloo- fordras och under den bla och gula 
flaggan fördes till ärorika ;tJ·ider af tappre sjökrigare 
mertalet af de fartyg som Chapman för. dessa flo_ttor 
byggt. Sjelf var han ledamot i den särskllta. komm1tte, 
som af Konungen hade sig uppdraget utrustmngarne af 
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örlogsflottan. · Han utnämndes året efter krigets slut 
till vi.ceamiral, då redan 70 lir gammal. 

Anuu 2:ne lir qvarstod Chapman i tjeust men då 
å_r 1793, nedlade han det e.mbete, han med o~pphinne~ 
hg heder fört; och väl förtJent var den gärd honom der
vid gafs: bibehållandet af samtliga dc förmåner, som 
mecl nämnde cmbete voro förenade; hvad han gaf i ve
derlag, var åtagandet att fortfarande lemna ritningar för 
flottorna. 

Två linicskepp, ett efter h vardem af dc tvemH' olika 
k?ustn~ktions-syste_m Chapman vid olika tidpunkter och 
efter dJupa forslmmgar uttänkt, uppsattes ännu under 
hans lifstid efterhand pil sta_pel, ett år 1798, det andra 
1805; så äfven en fregatt, denna 1802. I profseglin()'en 
med den sednare, den första seglande rcpresentantei~ af 
den s. k. relaxationsmetoden, deltog han personligen år 
1803, dii i den höga åldern af 82 år. Detta var så 
vidt kändt är, Chapmans sista deltagande i ofl'entlio-t 
v~ ~ 

Om än hufvudföremålet för dennes verksamhet un
der hela loppet af hans långa bana i statens tjenst städse 
var skeppsb~ggeriet, kom dock derjemte hans förrniga och 
h~ns arbete t1ll de~ äfven hvad som rörde fartygens bestyck
~nng och anläggmngar, s.ådana som å skeppsvarf betingas 
1 och för bygg1~ad, rusti_J_mg o~h underhåll af krigsfartyg. 
I Car~sk~ona, hkaso1_n f~rut I?a Sve~borg, företogs afho
n?m, 1 s_Istnämnde ngtnmg, förbättnngar och nyanlägg
mngar; Ibland de sednare, ännu befintliga inventarie
kammare,. slupskjul samt mastkran; och redan på Svea
borg o?h 1. Sto?k~olrn ha~e han sysselsatt sig med ar
beten 1 arbllen, mom hVIlket nya konstruktioner från 
hans hand äfven tid efter annan utgingo. Aren 1797-
l !99, utarbetad~s af hono"m. för flottan ett nytt bestyck
mngs~ystem,_ hv1lket ocksa mom kort der vann burskap 
och tlllämpmng. 

o Nä.ra samtidigt dermed uppgjorde han- f?rstnämn
de ar, 1 egenskap af ledamot uh en, fiir afg1fvande af 
förslag till flottans. fr~mtida sammansättning ocJ: nybygg
nad tillsatt, komm1tte -- arbetsplan för den ciavarande 
liniefl.ottans uppbringande till visst antal skepp samt der
på följande fortsatt vidmakthållande af detsamma. Denna 
plan, i viss mån ställd i samband med Ehrensvärds tanke 
att i torrdockor förvara en del af linieskeppen, innebar 
i sig fortsättning af nya dockebyggnadon, så väl der 
denna redan var börjad, som vester derom. Planen blef 
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antagen, men ännu vid Chapmans, omkring ett tiotal af 
ftr derefter timade, bortgling var under byggnad endast 
ett linioskopp samt befanns dockornas antal oförändradt 
detsamma som vid tiden för afgifvandet af nu nämnde 
plan. Icke långt efter upprättandet af donna sednare ut
nämndes Chapman till kommendör med stora korset af 
Wasaorden. 

Den skapande, den ordnande, ande, hvilken likasom 
en ledtråd genomgår alla de arbeten här, ehuru endast i 
korta, ofullständiga drag, äro återgifna, står betecknande 
fram äfven i allt, hvad Chapman, inom rent vetenskap
ligt område, verkat och gifvit. Ljus, sanning och vetan
de var hvad han der sökte, hvad han genom egna forsk
ningar inom sin konst, inom sin vetenskap gaf; och 
grundlig på samma gång som omfångsrik blefhans verk
samhet som författare. Djuphet i tanke, systematisk 
grundlighet så i forskning som i slutsatser, rikedom på 
egen erfarenhet, sjelfständighet i lisigter, äro hos honom 
som sådan de utmärkande dragen. 

Först vid 64 års ålder uppträdde Chapman, redan 
dli .~edamot af vetenskapsakademien samt hedersledamot 
af Orlogsmanna-sällskapet, offentligt som författare, men 
h vad han då, år 1775, utgaf, en frukt af flerårigt arbete, 
framstod på en gång som ett helgjutet verk. Detta 
verk, ett af hans större, hade till hufvudtitel; "Traktat 
om skeppsbyggeriet", och behandlade dels theoretiska 
grunder för detsamma, dels handels- samt kapare-fartygs 
konstruktion och byggnad. 

Nästa arbete, som härpå följde, var: Om sättet att 
finna belägenbeten af ett skepps centrum gravitatis, år 
1787, samt derefter, tid efter annan: Om rätta sättet att 
finna segelarea till linieskepp (1793) i Fysiska rön om 
kroppars motstånd i vattnet ( 1794); Om skeppsankares 
rätta konstruktion (1795) i Problem om spetskammars
kanoner ( 1798) samt Om krutets sprängande kraft (1806) i 
samtliga dessa afhandlingar af författaren ingifna till 
vetenskapsakademien. 

För den vid krigsakademien studerande ungdomens 
bruk utgafs af honom: Grunder till kännedom aflinieskepp 
(1796), hvarpå åter följde utgifvand?t. af: Dimensioner på 
virkt:J och jern samt rundhult, för hmeskepp, samma är, 
samt, något sednare, för fregatter och bevärade mindre 
fartyg (179R). Ovanligt som så mycket är af hvad rör 
Chapman, framstår såsom sådant äfven den ålder, vid 
bvilken han utarbetat dessa alster af sina forskningar , 
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af sin crfaren~1et; bcq,ynn~nde utarbetandet af det första 
bl~nd d~~ v1d 72 ars alder, slutade han det sista om· 
krmg 8t> ar gammal. 

. Yid . sistnämnda h~ga ålder fullbordade Chapman 
Je~val s1tt andra och Sista, redan 7 lir förut påbör'ade 
stor~·e. vetenskapsverk: "Theoretisk afhandlina att ~ifv~ 
lit hmeskepp deras rätta storlek och form likaledes för 
freg~tter och bev~rade mindre fartyg". r' detta verk in
nehalle~. fullständigt de båd~ ko~s!ruktionssystem Ohap· 
man uttank~.' det ~.fter relaxa.ti(:mshmen och det paraboliska 
samt .redogo.~es for deras tillkomst och för de grunde; 
:på h vilka de. aro .bygl?da. Egna rön öfver kroppars motstånd 
1 vattnet, smnnka Iaktt~elscr beträffande formen aHar
tygs bottnar, hade _Je~t uha:pman till de lagar, han för 
k~nstruer~nde af ntmngar t11l örl.ogsskepp der uppställt, 
l~bar a~_vandb~ra, hvad konstruktiOnssystemet i och för 
s1g be~raf!ar, for fartyg af bvad cert som helst. Djup 
sk.~rps.~nmghet, ?tomordentlig erfarenhet, högt vetande 
mo o ta ofv~r allt 1 o det!a arbete, detta sista storverk, ut
ganget fran den aldnge mästarens hand. 

.. ~n en afhan~ling, denna afsedd att hafva till särskilt 
foremal .. konstruktwn,e.n af o alla slags handelsfartyg, vat"'af 
honom amnad att folJa pa den förra. Arbetet med den
s~mma af~tad~ade dock "snart; Ohapmans lefnadsmått 
noarmade s1g sitt slut. Lang och rik på skörd, som för 
f~, var hans arbet~dag här. pli jorden, men dag, äfven 
lang, slutar; sol gar ned. Den 19 Augusti 1808 upp
hörde Chapman att vara till. 

.. Snart stl.mdar äfven den dag, då af det mäktiga sjö
~arn hans s~n~le skapat, allt upphört, också det, att vara 
till, m:n I~ a 1 f~sterlandets häfder, i sjövapnets, städse 
<r,var~ia hogt rnmnet af hvad detta sjövärn varit för 
Svenge, mmnet af h vad de män varit de hvilka uttänkt 
och utfört dessa skapelser, de hvilka ~nd~r den blå och 
gula flaggan, med dessa bestått så mången ärorik strid 
för fosterlandet. 
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Tal Yid Chapmans-medaljens öfyerlemnande till 
H. J{. II. Prins Oscar den 3 Maj 1872. *) 

Då Kongl. Örlogsmanna-sällskapet beslöt att medelst 
prägling af en skådepenning gifva en hyllning åt minnet 
af en utaf de hädangångne, h vilka tillhört detta Sällskap 
och genom stora förtjenster om fäderneslandet gjort sig 
värdige af en dylik utmärkelse, kunde valet svärligon 
falla på någon, som tillskyndat det Svenska namnet 
större heder än den man, hvilkens lefnad blifvit af den 
sednaste talaren tecknad. Man skulle snarare kunna yttra 
en förundran dcröfver att, då såväl Kongl. Svenska Aka
demien som ock Kongl. V etenskaps-akademien tillförene 
vid olika tidpunkter öfver Chapman låtit prägla minnes
penningar, detta Sällskap icke för länge sedan genom ett 
dylikt vedermäle instämt i det allmänna erkännandet af 
denna mans förtjenster. Måhända torde dock just i de 
redan utdelade minnespenningarna kunna sökas skälet för 
detta samfunds skenbara uraktlåtenhet i detta hänseende. 

Af seklets män, inom det verksamhetsområde han 
tillhörde, står dock af Chapman onekligen främst, så
som sin tids kunskapsrikaste, snillrikaste och dugligaste 
fartygskonstruktör, känd och erkänd icke endast inom 
vårt eget land utan äfven utom detsamma. Han hade 
ock den för utvecklandet af en storartad verksamhot 
nödvändiga lyckan att lefva under ett tidehvarf, då Sven
ska siövapnet skattades högt af både Konung och folk, 
och då vapnet följaktligen också stod på en hög stånd
punkt af tjenstduglighet. Om än af denna storhet och 
af dessa skepp, som Chapmans snille skapade, numera 
snart sagdt ingenting finnes q var, står dock mannens min
ne med outplånliga drag inristadt på Svenska häfdornas 
blad; äfven detta samfund skall ock alltid med tacksam
hot oeh stolthet erini·a sig honom såsom en värdig länk 
i den kedja, hvilkcn under seklet sammanhållits, och 
hvilken vi hoppas ännu länge skall hålla samman. 

Då vi nu utbedja oss den y~p.cst, att Eders Konglig 
Höghet ville frambära Kongl. Orlogsmanna-sällskapets 
underdåniga anhållan till dess Höge Beskyddare, H .. Maj:t 
vår älskade allernådigste Konung att H. Maj:t behagade i 
nåder emottaga ett exemplar af denna minnespenning, våga 
vi äfvcn bedja aU Eders Konglig Höghet sjelf värdiga~ 

*) af Ordfi">rand,.n, A1uiral Sundin. 
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emottaga ett dylikt exemplar; likasom ock till sist ett 
varmt tacksamhetsord för den stora heder och välvilja 
Eders Konglig Höghet visat detta Sällskap genom att öfver
vara denna minnesfe~t och ?ervid leda förhandlingarne, ett 
tacksamhetsord, hv1lket Jag nu å Sällskapets vägnar 
vördnadsfullt anhåller att få frambära. 

.. H. K. Höghet behagade för detta bevis af Kongl. 
Or logsmanna-sällskapets vördnad och tacksamhet uttrycka 
sin varma och uppriktiga erkänsla samt jemväl meddela 
innehållet af ett samtidigt från H. :M:aj:t Konungen till 
Hans Konglig Höghet anländt telegram, innebärande 
H. Maj:ts lyckönskan till Kongl. Örlogsmanna-sällskapet 
med anledning af dagens högtidlighet samt löfte om 
H. :M:aj:ts fortfarande höga nåd och ynnest. 

Från en frånvarande hedersledamot hade följande 
skrifvelse anländ t, hvilken af sekreteraren upplästes: 

Till Kongl. Örlogsmanna-Sällskapet! 

Hos Kongl. Örlogsmanna-sällskapet, - högtärade 
förmän och gamla kamrater, - känner jag mig lifligt 
manad att vördsamt förhindiigen göra mig påmind med 
en hjertlig helsning och lyckönskan på Kong l. Sällskapets 
hundraåriga högtidsdag. 

Vid minnet af de läror~~a stunder, det äfveu varit 
mig förunnadt att i Kongl. Orlogsmanna-sällskapets krets 
inhemta högt värderade frukter af utmärkte, vidt bepröfva
de mäns der meddelade rika kunskaps- och erfarenhetsför
råd; - vid tanken på den höga föresyn dess e män, -
deribland flera från fordua krigståg, i tjensten ännu frn:m
stående, tappre veteraner,- städse framhöllo, af upphöJda 
fosterländska tänkesätt, af värdig örlogsmam;ahållmng o?h 
hurtigt sjömannasinne, af aldrig tröttnande mtälskan för s1tt 
vapenci a~ sammanhållande o~h .samver~an~e kamratskap; 
- ma eJ utan skäl den nu 1 sm .. tur aldnge vordne, på 
trettioåttonde året vid Kongl. Orlogsmanna-sällskapets 
arbeten och verksamhetsmål hängifvet fästade ledamoten 
med skalden instämma: "Den gamla tiden är mig kär" -? 
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Under nägon saknad må jag erinra om denna tid, -d~ 
ännu skyskrapan redan långt bortom himlabrynet röjde 
do stolte scglarne, "flytande fiisten, mäktige mot våld 
och oförrätt, svage mÖt förgängelsen", - nu tillsvidare 
utbytte mot än tnera mångfaldigt sammansatte sjökrigs
maskiner, vidunderliga pansardrakar mödosamt höjande 
sin väldiga kanon öfver vågen, inom synkretsen knap
past förnim bara om ej af de rökmoln de icke kunna dölj a; 
och likväl, såsom vi må hoppas, värdige efterträdare att 
fridlyste hålla och kraftigt väma våra älskade Sven
ska landamären. Under all denna. förvånande materiela 
omskiftning inom sjökrigsväsendet, är jag dock förvissad 
att, om än nutidens män måste se sig i saknad af, un
der Svensk flagga vunnen, ktigserfarenhet, inom vapnet 
i oförmit1skad lifaktighet uppbäras och fortplantas den i 
många stycken vidgade yrkeskunskapen, det löftesrika 
krigsmannasinnet, det varma tjenstenitet, den kamratliga 
andan, - med ett ord, de värderade oundgängliga egen
skaper, som allena förmå gifva enig sammanslutning, 
styrka och framgång. .. 

Och kan alltså Kongl. Orlogsmanna-sällskapet, i 
medvetande af sitt sålunda oafbrutet fostrande inflytande, 
med all tillfärsigt tänka sina efterträdare vid näst kom
mande sekularfest ännu i full besittning af samma ut
märkta plats, bland de främste i omhugsamt arbete för 
Svenska flottans utveckling och upphöjelse till den vida an
senligare styrka, - sannolikt då mera än nu detta vapen 
tillerkänd, - som fäderneslandets sjelfständighet och ära 
synas fordra. 

Wirbo 1 Maj 1872. 

Vördsammast 

C. F. J,öwenbor;. 
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Under dagens lopp anlände följande telegramer frän 
åtskilliga samfund, korporationer och frånvarande leda
möter, h vilka besvarades: 

Kong!. Örlogsmanna-sällskapet, 
Carlskrona. 

. Kongl. Vetenskaps-akademien sänder härmed Kong l. 
Örlogsmanna-sällskapet en varm lyckönskan till dao-ens 
betydelsefulla högtid. 

0 

Nordström, preses. 

I.indhageo, sekreterare. 

Kongl. Örlogsmanna-sällskapet, 
Carlskrona. 

Kongl. Krigsv:«?tenskaps-akademicn, som, med glädje 
emottagit Kongl. Orlogsmanna-sällskapets vänliga hals
ning jemte underr~ttel~en .om dess högtid, begagnar detta 
sätt att uttrycka sm h J erthga lyckönskan till fortfarande 
framgång i Sällskapets af sekelåldern oförsvagade sträf
vanden för det gemensamma, älskade fosterlandets ära 
och frihet. 

Nordeosno. Klingenstjerna. 

Kongl. Örlogsmanna-sällskapet, 
Carlskrona· 

Herw~rende~ Sömil~täre ~a:nfunds Direktion opfylger 
et behagehgt Paläg v1d hengJennem at hafve den Are 
~t frembringe Samfundets lykönskning i anledning af 
Orlogsmanna-sällskapets Hundraårsfest. - Matte Säll
skapet i lange Årrakker kunne virke med samme Held 
som hidtil for sine ädle Formäl. 

Horten den 3
/ 5 1872. Koren. Krog. 

Till Kongl. Örlogsmanna-sällskapet i Carlskrona. 
Med den lifligaste tacksamhet för den kraftfulla 

hand, den Kongl. Svenska flottan räckt Svenska natur
forskningen sändas Eder de varmaste lyckönskningar af 
här samlade. 
Alldersson, Holmgren, Kindberg, Lhulahl, Leren, Naackhoff. 

Nortlenskjöld, Nordström, Smitt, Torell. 

l 
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Amiral Sundin, Uarlskromt . 

De loin salut a notre centenaire! 
Tant quo le ftot tracera son sillon 
Elle vivra feconde, heureuse, fiere; 
O'est l'humble voeu, qu'ici j'ose lui faire, 
En portant haut son noble pavillon. 

Staalr. 

Admiral Sundin, Carlskrona. 

Jeg frembaerer till orlogsmannaskabets hr ordförande 
min gratulation i anledning af selskahets hundredeaarsfest 
og mina bäste önsker til selskahets fre~tidige trifsel og 
virksamhed. Aerbödig&t 

Kaptein-lieutenant Ihlm•. 

.............. 
l 




