KUNGL ÖRLOGSMANNA
SÄLLSKAPET
N:r 10 1956

Meddelande
från
Kungl Orlogsmannasällskapet

Nr 5/1956

Utdrag ur protokoll från Sällskapets sammanträde
den 17 oldaber 195G.

1. Orienterade ordföranden ledamöterna om överlämnandet i Stockholm den 16 juni 1956 av örlogsmannasällskapets
medalj och diplom till Dess förste hedersledamot, Hertigen
av Edinburgh, samt uppläste den lackskrivelse från Hertigen
som i anslutning härtill inkommit.

2. Up pdrogs åt sekreteraren att gå i författning om tryckning av ny upplaga av Sällskapets stadgar.
3. Beslöts utdela en penningbelöning av 100 kronor till
vardera kaplen P. Rudberg och löjtnant G. Lundberg för av
dem fö r fattade artiklar i Tidskrift i Sjöväsendet "Befordran" (juni 1956) resp "Morgondagens oceankrig" (sept 1955).
4. Beslöts tilldela författaren av en tm Sällskapet inlämnad an onym tävlingsskrift "lVIarin infusionstjänst" hedrande
~ 1 ~~1ä mnande och rekommenderades artikeln till publicering
l f1d skrift i Sjöväsendet
Författare till artikeln visade sig vid öppnande av det till
~ensa nuna fogade förseglade kuvertet vara marinläkarna
A.ke L undberg och Lars Troell .
.. 5. Beslöts att Sällskapet för år 1957 icke skulle utgiva
sarskilda tävlingsämnen utan i likhet med föregående ar
endast inbjuda till insändande av tävlingsskrifter i fria ämllen inom Sällskapets ordinarie vetenskapsgrenar.
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6. Föredrog ledamoten Schreiber årsberättelse t ve Len.
skapsgrenen skeppsbyggeri och maskinväsende för ~\r 1\l66
"Skrov av trä för n1oderna minsvepare".
'
7. Beslöts med anledning av att på senare år yl LFrs [ N
förslag lill inval av nya ledamöter inkommil erinra le de\~
mö terna om bestämmelserna i Sällskapels stadgar ~ .) och
rekommendera alt förslag om nya ledamöter om mii jligl in ..
sändas skriftligen och i god tid före oktobersamnw nlrii cl et
varje år.
Karlskrona den 18 oktober 1956.
B. LIND af HAGEBY.
sekreterare.

Förord

Inför sjökrigsskolans stundande 200-årsjubileum har frå·an om en minnesskrift dryftats. Med hänsyn till det 19-±2 ut~ivna verket "Kungl. Sjökrigsskolan 1867- 1942" har man
~mellert id ansett, att tiden knappast vore nwgen för ännu en
stor skrifts tillblivelse, utan hållit före, att något sådant kunde
bli en uppgift att överväga för dem, som få uppleva sjökadettutbildningens 250-~\riga födels edag. I stället har hedömts
lämpligt att ägna en återblick på den gångna tiden n1.edelst
en skrift av mindre omfång, och att denna helst borde inflyta
i Kungl. örlogsmannasällskapets Tidskrift i Sj öväsendet, vilket även kunnat genomföras genom välvilligt tillmötesgående
av Tidskriftens redaktör.
En skrift av detta slag måste följaktligen rättas efter till
buds stående trycku trymme och för att omfånget icke skulle
svälla över det möjligas gränser, har undertecknad ansett sig
böra lä gga huvudvikten vid inledningsskedena av skolans tre
stora epoker men i övrigt företaga en hastig flykt genom tiden. Avsikten har varit, att utöver allt det, som skrivits om de
framfarna seklerna, i möjlig mån söka finna och relatera förut opublicerade händelser i berättelsens form, där så kunnat
ske. De till artikeln bifogade bilagorna bygga dels på egna
rön och ha i övrigt med undantag av bil. 2 och 4 veterligen
icke i sin helhet fö"rekommit i tryck tidigare. Detta gäller även
de införda bilderna, vilka på ett undantag när avse att ill~strera historikens sista avsnitt, "Kungl. Sj ökrigsskolans anlaggningar vid Näsby".
Källförteckningen har uppgjorts i förhoppning, att av dess
Uppgifter något må kunna bli av värde för den, som framledes vill ägna den berörda epoken sitt intresse. A v de tryckta
;.~rk , som där nämnas, äro åtskilliga försedda med egna käll orteckningar av stort värde, och alldeles särskilt är detta
fallet med nuvarande Professor \Vilh elm Sjöstrands båda vetenskanliga arbeten "Kadettskolan i Karlskrona 1756-1792"
"Grunddragen av den militära undervisningens upp'-0lllst- och utvecklingshistoria i Sverige till år 1792". Dessa
Ve:k äro enligt min mening av den storleksgrad i lärdom,
ran~sidighet och vederhäftighet, att de icke någonsin kunna
orb1gås vid studiet av nämnda tidsskedens händelsesamman-
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hang. Undertecknad har för sin del vid nedskriva nde t a ,
föreliggande ...artikel s~nt mång e~~ tacksa~_11~etens t~nkc til~
Professor SJostrand, VIlket det ar en gladJe att har f[t be,
kräfta .
Ä ven i Sigvard Ekstrands bok "Kariber g. Kungl. Kr iasakademiens och Kungl. Krigsskolans historia 1792- 19:Hi'' h~ 1•
artikelförfat taren funnit värdefulla up pgifter, vilket tacksamt
vidgås, liksom även, att Giron-Hafströms ovan näm nda jubileumsskrift 1942 varit till avsevärd hjälp.
Må det också till åtas mig att till Krigsarkivarien F il. Doktor Birger Steckzcn och till Arkivarien vid Kungl. Krig">a rkivet Fil. Lie. Elsa Nordström få uttrycka min tacksam het för
visat intresse och stor hjälpsamhet med uppspårandet a y de
handlingar, varpå denna artikel till en del bygger.
Slutligen ber jag att till sjökrigsskolans Chef, Kommen dören Friherre Sven S. Hermelin, vilken åt undertedm ad u ppdragit nedskrivandet av föreliggande historik, få fr amföra
varm tacksamhet för aldrig svikande uppmuntran, me dan
arbetet vuxit fram.
Kungl. Sjökrigsskolan, Näsbypark, i september 1956.
O. Tegnancler.
Kapten
KSS bibliotekarie.

Kungl. Sjökrigsskolan
Ett 200-årsminne

l. Förhisto ria
Den 5 n ovember 1736 instiftade Konung Adolf Fredrik
"Cadette Corpsen vid Ammiralitclet i Carlserona" och lade
därm ed grunden till en ve1·ksamhet, som sedan den tiden fortaätt och utvecklats genom 200 år.
" För det Kungliga brev, varigenom den nya institutionen
kom till och fick form, skall redogöras h~ir nedan . En avskrift
av brevet i dess helhet återfinnes som bilaga nr 1 till denna
artikel.
Men inno.n Cadette Cornsen och dess öden behandlas, torde
en återbljck pf't flottans- personalproblem u n der tiden fö.c-e
1756 k unna vara av intresse som bakgrund till k [u·ens tillkomst.

Man finner tEl, att svenska rna från äldsta tider varit ett sj övant folk med sinne för sj ö och sj öfänler. Längs kusterna
men också inne i landet bodde män, som ledde och bemannade sjögående fartyg. 1\[en då Ledungen upphörde att vara till
på 1200-talet, blev svensken allt mera bunden till torvan, sjövanan ebbade ut och med tiden blev det i landet ont om fartyg och folk, värdiga rwmnet sjömän.
Därför ställdes Gustaf \>Vasa, då han son1 Hiksförestfmdnre
stred för rikets frigörelse och enande, inför tvånget att utifrån söka anskaffa en flotta till verkets genomförnnde. Förhållandet till Lybeck var vid den tiden gott, och därifrån lycka des Gustaf W asa fä köpa "tio örlogsskepp, med besättnin g,
skytt. k ru t, säd och andra krigsförnödenheter, mot besoldnin g
och för rcdli1_,. betnlning".
Denna rikets första örlogsflotta ankom till svenskt vatten
den 6 juni 1522.
f Men Gust af \>Vasa kunde icke låta sig nöja med detta. Allt
lera far tyg behövdes och dessa byggde man inom landet.
FI?ttan bör.iade växa. Men till dc nya fartygens hemannin .c;
~::~lste man fortfarande taga folk utifrån. Sålunda lej d es folk
bl. ~ · Dn:1ziq, och 1:135 nödgades kun~~n vä~•d,a osig otill
anska ra det 1 Skane med anmodan om hJ alp, da ' sa sva ra
;:>
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skepp b ehövde ~:1ycoken_ benw.~ming, i synnerhet sjöf~lk Och
tv å eller tre forstand1ge mar~, dc!.n m_~_n_ ku~1d c })luka till
amiraler, emedan här i landet Icke ar nwJhgt overk o111111a s'\
(
ll ar. "
o
.
..
många som behovet paka
grän.
ets
Besättningarna i övrigt fin~o dock sakas mon~; l~1-~1d
ser och till det ändamålet lat kungen uttaga SJOYana lantmä~1" sam t borgare och köpsvenner i städern.~ mot s_mlllna
sold som dc utländska sjömännen. Senare anstalld es sJöku nniga och befarna män som års_a vlönade n"l~troscr o~h hii n ned
var första grunds ten en lagd hll en med hden helsvensk be..
..
o
manning på våra örlogsfartyg.
Befälsfrå gan var icke mindr~ sv~uhen:astrad. Man__a\· yrket
funnas ej och länge var man hanvisad t_~ll utlandet: A mn t rå tt
långt fram i tiden anställdes tyska, hollandska, engcl ~k<_l eller
skotska sjöofficerare, medan svenska ung~oma_r ~n w mn gom
fingo växa sig starka på sj ön och lära sr g bh till n ytta p ~1
..
.
.
.
fartyg.
Kraven på teoretisk ut})lldnmg vo~~o Icke stora. Ma_n b ch o~·de
män som kunde seala och framf ora fart yg, navige ra efter
tide~s möjligheter o~h på bästa sätt_ut~_1yttja vap?en . 1\:ödiR,a
kunskaper måste till största delen miaras praktiskt och, for
utbildningen svarade fartygscheferna und;r den del_ av_ aret,
då skeppen voro rustade. Däremellan lag undervrsm ngcn
nere.
Att det drog länge om, innan land et blev sjä_lvf~rs örj a nd e
med avseende på örlogsbefäl, berodde emel~erhd till s to_~· del
på, att anställningarna voro av kort varaktighet oc~ ?sakr_a.
Även flottans högsta befäl, amiraler och skeppshov i<_lsm~n
m. fl. vilka tills a ttes av Konungen, förordnades för v m~JC SJO·
tåg n~en endast till och med dettas avslutande. Nästa tir togs
.
.
frågan upp på nytt.
Vad yngre officerare beträf~ar, var l~get h_kna~d e. De tillsattes och befordrades av anuralerna anda m pa 1630-t a~et,
då det förordnades, att sådant endast tillkom Kungl. l\ [~1 .1 :t.
l\Ien eftersom a miralerna själva enelast tillfälligt bekladde
sina ämbeten, visste en officer icke det ena året, om h a n skulle komma ifråga det följ ande. Väl var det vanligt, att d en ~on~
visat sio· lämphg under en seglationsperiod även antogs aret
· pao 1600-.talech'
D et_ ~ar f...m:s,t u:
·
b
s~~k~rt var det m t~.
därpå, men
man kunde borJa tala om en fast officerskar vrd flott a n I 0 1
med, att man år 1614 tillsatte 16 ordinarie kapten er Jl1ec
. ·e
tjänstgöringsskyldighet året runt.
Här är icke p la t sen att förtälj a om officersld1rens yrda t 1
öden. Avsikten har varit att påvisa, huru tillkomsten av eJ

r

·keskår med gemensamma intressen på bl._. a. utbild-

r~st. ) l område icke kan spåras förrän vid denna hd.

J1Il:~1~~{~ittera tur sak~1ades p_~ d~ flest~ områ~~-e~~-

Ett o?h }n-

~ u tl ändskt verk hrttade v_~l v~ge:"l h1t ~1"len f_orst under 11~0-

na . fick man mera allman trllgang hll kngsvctenskaphga
..
sammanhängande te01·et~ska arbeten.
occ taka undanta a funnas dock. Har skall endast namnas
R ec]•an 1611
, o .l
5
•.
,ul1 S
)- -1
11a navwatwncns omrauc.
ute
,ra var trehat
o
J o J1an JY[ ans•
~
::O
tt l\1< 11
ålderstyrm an nen och amiralitetskaptenen
e 1·
·· B olc, som Inne l1a011 er' on1 SJ"o" ut{Olll
sealinasbesknvnmg "E n s·1050
~ts 11 f Östersjön, jämväl om kosor, landkänningm·, s_träckl)C t n mg av
..
fa·r e·a 1· inloppen bankar och gTun d en." (EJn overar
·" l"t
A
"d
·
·
·
'
...
'
nmg verk
1 c te t
utford av Capitame-LJCutenanten Vl . nu.ta
lettac
17-18.'
·
t
"
l
A
•
'
cJonas
Hahn, "Joh?n Mån~sons Uphfwade _s c~ , ~J g1vcn;;
"r representerad 1 KSS Brbl.) Man kan slut<: s1g till, a!t Mdnsa ns bok, vilken ut gavs i 7 upplagor, verlchgcn var hll n y tta
~·~d praktisk navig ering i Östersjön under drygt ett hundra tal
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år.Men även p& det teoretiska planet l ag
man va""l 1"rammc.

År 1693 utgavs nåmligen d en f~rsta ]~Ö svenska tryckta teoretiska läroboken i n aviga tion, Vrcea mrralcn vVcrner von Rosenfeldt's "Naviaationen eller StyrmansKonsten f Til Cngdomens Nytta wict'''Kongl. Ammiralitctct." (KSS Bibl.), C?ch fyra
år senare "En kort Cndcrwisning om Thcn Astrononuskc och
Geometriske Ovadrants Nytta och Bruk", utgiven av "Pctro
Elvio, Phil. Aclj . in Acad. lips." (KSS Bibl.)
Men sed n n dröj dc det till 1756, innnn d et första mera fullständiga svenska arhctet på detta område kom till, nämligen
"Theorien af Navigation eller Styrmanskonstcn" av Commcnrleur-Capitainen Carl Friedrich Hauswolff, vilken t~ndcr mer
än 20 år undervisat av sin "p-cnom hokwett och ulnkes resor
förwärfwade Kundskap ut{ Styrmans-Konslen och flera til
Sjöwäsendct hörand e wetcnskaper." (KSS Bihl.)
Hur det nu än l'unde vara med tillgången ptt instruktionsböcker, ett stod tidiat klart: personalen måste utbildas! Och
med dc medel, som ~-?r tiden stodo till
utbildad e gjorde
buds. Till en början ägnade man sig åt SJomannens grundläggand e utbildning, och när man kunde mera ä-~~ så, blev deot
styrmän s, lotsars och arklimästares tur, men forst fram pa
!700-talet var man mogen för utbildning av officerare eller
overofficerare, som det då hette, och detta blev så mycket
111 era anocläoet som officersbristen var stor.
o
.
. l"rtcts lc_o ll e~mm
Fl era ansatser
"' "'
ar
g.iordcs. Så föreslog A. mrra
1722, att ett kadettkompani om helst 100 och mmst ;10 yng-
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lingar av "adoel o~h . vack1~a n~ans !?.arn" n1åtle inrättas i Ca l"] ·
crona. En mangsHhg utb1ldnmg fareslogs a tt genomföra s t sder tre år, vareft er en treårig praktik utomlan ds skul le h invid. Skäle t till detta fö r slag var ett behov a tt kom m a if~..gn
111
den ensidigh et i utbildning, som blivit en följd av de t dittill
var ande bruket, a tt ynglingar tjänade sig upp från m enin sj~
0
man till specialund erofficer och därifrån vidare till ol7·icc .'
Frågan togs upp vid riksd agen 1723 av Amiral Carl Hm~·
\Vachtrneis ter (son till Amiral-Ge neralen Hans vV.) mt·n hl.~
anlcdcle ingen åtgärd.
År 173-1 aktualisera des ärendet av sekr eta utskottet, 80 111
erinrade om personalbr isten vid flottan. Bl. a. fatt adt·s 208
officerare till fartygens bemanning . Utskottet a nsåg därför
a tt "ett Kadettkom pani borde inrä ttas på cirka 100 pcr,.oncr'
som under den tiden de stodo vid detta kompani, bord e gr und~
ligen undervisas i n avigation och artilleri samt tillik a ntluorlunda u nderrättas i skeppsbygg eriet, mekaniken och m~~ll'a
matematis ka vetenskape r för att, teoretice och prakticc utbildade, befordras till löjtnanter när öppningar bliva i <len
ordinari e staten, samt vid krigstillfäl len vid då uppk ommn nde vakanser." Ärendet behandlad es icke då av riksda gen men
kom upp igen 1738, då emellertid av medelbrist intet k un de
åtgöras.
Kriget mot Ryssland 1741--43 visade personalbr isten i all
dess skrämman de verklighet och Amiralitcts lcollegium, som
vid 1740- 41 års riksdag åter framhållit nödvändig he t ·n ar
kad ettkompan iets tillkomst, tog nytt initiativ vid riksd agen
1742-43 men fortfarand e utan resulta t. Ekonomien an gavs
alltjämt utgöra hinder.
Vid riksdagen 17:)8-3!) hade varvsmajo ren Ahrah nm Folkengreen (amiral l7c19) föreslagit införandet av office rsexam en, vilket ledde till Kungl. Maj :ts r eglemente rlen 1i1. nu gusti om obligatoris k examen för befordran till löjtn ant (liigsta
officersgra den), och senare samma år framhöll F . i m emoria l
till Amiralitets kollegium hellovet av en kadettskola viike l vi'
darebeford rades tilf Kungl. l\Iaj :t.
oc h 17-16
förslag
förnyade
inlämnade
kollegium
Amiralitets
togs frågan upp i Sjöutskotte t, varvid även Falkcn p·eens
n~imnda förslag frtm 1739 föredrogs. Utskottet h ade nu intet
att erinra häremot. Ärendet blöttes och stöttes och la des därefter småningom till handlingar na, men ett utförligt förslag
h a de dock kommit till efter ett av Gen eraladjuta nten greYe
~
Erik Sparre (amiral 1755) upprättat pro j ekt.
Fr~1ga n togs av Amiralitets kollegium ttter upp vid 17;11-::>2

, . riksdag och diskuterad es livligt utan att enigh et kunde

}1 ~ 5 mellan ständerna, och f örst 1756 kom det till beslut, sedan

övertygats om en kadettskol as
o f'ra"l se ])arn 1. synnerl1e t" , vares.
sakerstalld
. Yenom forsl aget
Jg:När Konun g Adolf Fredrik d en 5 n ovember underteckn ade
d t i början av denna artikel nämnda Kungl. brevet, hade
, ~ 11 11en p ersonligen åtskillig erfarenhet av kadettuppf ostran.
'\,I{onung Adolf Fredriks Cadet-Corp s", instifta d 1748, hade
tillkommit på kungens initiativ och alltsedan tilla"mlio·en
" , ef'·
~
n
komsten _uneJerh a ll'_1 ts av_ lmngens egna "h an d -penmngar
tersom nksdagen mte ville komma ut med pengarna .
Kungen avsåg att utbilda officerare för båda vapenslage n,
vilket också skedde. Amiralitete t tillförd es ett mindre antal
officerare (sammanla gt torde enligt Sjöstrand endast ett 60tal kad etter h a tillhört kåren), bl. a. sedermera konteramir alen Carl Fredric Eneskjöld .
Men dels blev med tiden kå r en ekonomisk t tyngande för
kun gen, dels påverkade s ha n väl också av riksdagsde batterna
om Carlscrona -skolan, vartill kom, att kungens kår sågs med
oblida ögon av åtskilliga bland ständerna, alltnog, den 18
oktober vände sig kungen till råde t med en h emställan om
ekonomiskt stöd för sin kår.
Detta avslogs under förebärand e av ekonomisk a skäl. Samtidigt fr amhölls, att som den nya kad ettskolan i Carlserona
nu beslu tats, kunde kungens ldn· undva ra s. Detta togs av
kun gen ad notam och kåren upplöstes den l decemb er 1756,
och därmed upphörde en 8- ~lrig verksamhe t, vilken ans{lgs ha
tillfört landet å tskilliga goda officerare.
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deståndet den 19 oktober
1
bOI1
n tta "f~~· n 'lcet 1. ~en1en.. oc h
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o
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Ca dette Corpsen wicl Ammiralit etet i Carlseron a

_[{ung!. brev et au den 5 november 1756 bjuder en god läsD et pr~iglas av varm omtanke, icke blott om Kronans
hUgångar och deras redliga vårdande, utan även av faderliga
0 Insorger om alla och envar och i synnerhet då om kadettern.~. Den anda av aktning för överhet och lagar samt resp ekt
for individens integritet, som här kommer till uttryck, har
~~l~sedan den tid en vårdats som en av skolans väsentliga traIhoner. Därför bör det vara en enkel skyldighet gentemot
s~olans grundare men också mot nutida elever a tt h är redo~or~. för brevets innehåll. Bestämmel serna följa i den ordning,
e hnnas där upptagna .
l~ll1g.
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Brevet stadfäster Cadctte Corpscn vid Amiralitetet i Carls·ona och medd ela r till en början, att 25.000 daler silvermynt
1
mmer att bestås p å ordin a rie stat å rligen, varför Am iralitet~ h ar fria händ er att genast påbörja arbetet m ed anstaltens
tihblivels~: D~t fö~·eslagna anta let k_~de~tcr, 100 st., fastställes
om nödv and1gt hll fyllande av b efintliga vakanser och nya
\dan as för ebyggande. För den händelse, att medelsbristen
~Jn!ll e hindra en sådan an tagn ing, bör dock till en början åtminston e h älften eller fem tio kadetter antagas och underh ~tl
Ias. När rikets tillgångar sedan kunde medge en ökning a v
kåren, skulle så ske till fullt a ntal.
Sedan följ er en motivering till a t t kåren hör föd tiggas till
Carlscron a, och den bör nog ses mot bakgrunden av de anmärkningar, som framförts mot kadetterna vid kungens kadettkår. Dessa hade nämligen enligt vedersakares förmenande varit utsa tta och i viss mån fallit offer för allsköns frestelser i h uvudstaden.
I själva verket var det nog så, att man bland delar av sUindern a ville ha bort utbildningen från Stockholm, därför att
man befarade en förstärkning av hovpartiet gee.om i huvudstaden utbildad e officerare.
Motiveringen lyder på följande sätt: " ... att clcssa kadetters
station hör bliva vid Huvudflottan i Carlscrona, finna \Vi sn
mycket nyttigare, som dc därstädes ej s ~1 lätteligen kunna uti
deras u ppfostran bliva distraherade ifrån de ideer, dem om
Sjöväsendet givas, utan däruti närmare än ptt någon annan
ort kunn a bliva stadgade, d[t de nästan om intet annat hava
tillfälle att höra talas om än Sjön, Skepp, tackel och tyg, med
vad mera därtill hörcr, och hava sådana i.inmen dagligen för
sina ögon."
Förläggninge n till Kadshona var riktig nog ur Mskilliga
syn punkter vid tiden ifrå&w men medförde som konsekvens,
att nästRn all kommunikati on med hö!!a vederbörande i
S~ockholm måste ske medelst den tidens långsamma postförbm?clser, och att skolans ledning endast undantagsvis kunde
besoka Stockholm för att där direkt Ut framlägga sina tankar
och önskemål.
.Kadetternas antagningsåld er faststålides till minst 12 år.
V1d a nta ~ningen skulle tillses, att ynglingarnav oro välskapade uta n lyten, grundade i sin kristendom, k unniga i Jäsnin a
8 ~<rivnin g och någorlunda räkning för att kunna 'tillgodogöi~
81 g und ervisningen.
Hälften av kadetterna skull e bestå av frälse och hälften
ofrälse. Var och en skulle vid antagningen inbetala 100 daler

f

Kungl . brevet den 5 november 1756.

731

730
smJ . att an vändas till sk ola n s framJida bes tående samt fi ll ir
Jk öp av böck er och instrument.
Inrä ttn ingen skulle lyda u nder Amiralitetskollegi u1n o('j1
un ders tälldes Presidentens särskilda överinseende, "h elst ha 11
med någo t särskilt departemen t ej för u t är besvära d."
Vidare h eter det: "Kadetterna skola av Kronan Mnj uh fritt
hus, l j us och värme, mat, säng, gång- och linnekläd cr, beväring, uppvaktning, skrivpersedlar, böcker och inst rument
samt läkemedel och skötsel under timande sjukdom." Sa ln n~
da hade kadetterna i bör j an av kårens tillvaro i stort sett
samma förmåner som i våra dagar.
Till ändamålet skulle ett stenhus byggas i Karlskron·1 l11cd
plats för förläggning av kadetter, officerare och andra liirare
tillräckliga övningssalar, där även måltiderna skulle intagas:
samt för kök och två sjukrum.
Det bestämdes, att högst fyra kadetter skulle bo i samma
rum, men att var och en skulle ha egen säng. Detta sen are n r
i tidens ögon ingalunda självklart utan ans~1gs nog pa sina
håll som ett modernt påfund.
Sedan brevet stipulerat stenhusets byggande, skyn(!:.; r m ~m
dock a tt reservera sig för med els tillg~mge n, vilken ick e lJl edgav husets byggande nu utan möjligen senare, varför kt detterna t. v. skulle inhysas i enskilda hus, n1edan undervisuing
och bespisning försiggingo i en byggnad, som borde fö rhyras
för ändamålet.
Varje år skulle kadetterna få ny beklädnad av rock, ·äst
och byxor, hatt med galon, nödiga skjortor, halsduka r, skor
och strumpor, men endast vart nionde år (skolan had e från
början 7 klasser) gehäng, handskar och remtyg. Sedan dc en
gång utrustats med musköt och bajonett, "bestås s:ldan t l'.i Yidare", utan skulle underhållas.
Karletterna emellan skulle endast den skillnaden r:! da,
som_ deras egen flit och skicklighet medförde. Den som utmärkte sig mest, var närm.ast berättigad till befordran. De
horcle upprlelas i kl asser (och ev. underavdelningar ) efter
kunskaper.
Särskild tillsyn över kåren skulle utövas av en komm endörkapten, som därför borde ho och äta tillsamman m ed ka detterna. Hans främsta skyldighet var att tillse ordni ng och
reda, så att å ena sidan "ungdomen håller sig snygg och r enlig, förer en anständig Concluit, är flitig i sina sysslor saJ1lt
verkligen tillgodo n j u ter, vad Kronan rlem_ i unelerh ålL beklädning och flere förmåner består, och <t nndra sidan, att de
tillsatte informatorer fu llgöra rleras plikt i den ordning läm-

Infartsgrindama och vakts tu gan vid Näsby.

pad efter vars och ens framsteg som efter Presidentens inhämtade gottfinnande fastställd blivit, och för övrigt iakttaga, det ej något försummas, som till ungdomens förkovring
län der ... "
Var j e kvartal skulle förhör :mställas i Amiralitetskollegi ets
närvaro. Resultate t skulle bokföras och fl yttning till högre
klass avgöras vid dessa tillfällen.
En "h;bil" amiralitetsofficer skulle förordnas till lärm·e
(informator) i Navigntion och Sjöevolutioner och en annan i
Sjöartilleri och Fyrverkeri. Även d essa skulle bo och mässa
i kadetthuset
Vidare skulle en skeppsbyggmästa re undervisa 1- 2 tim~:ar dagligen de av kadetterna, som så önskade, sedan de
forst inhäm.tat tillräckligt av matematikens grunder.
. Det framh ålles som särskilt angeläget, att en mycket skickhg m atematiker antages som professor, ej blott för skeppsbyggeriets skull utan även därför, att kadetterna hm·d e få en
grundlig insikt i matematikens övriga delar, innefattande
dess pr inciper "eller eljest höra till sjöm.anskapet, som för-
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nämligast av matematikens tillämpning vinn er lälth('t Och
styrka".
Professorn skulle vid inrik es univ ersitet ha avlagt nb1d _
miska prov och examinerats samt över sin " fullkom lighc t"c.
ämnet och i synnerhet i astronomien äga fakultetens tillrä cl-~
'
liga vittnesbörd.
För a tt professorn m åtte hinna med all und ervisn in g, sk ulle en i matematik stude1·ad och beprövad adjutant an ställas
som hans biträde.
För övrigt skulle en förfaren skeppare utses att h andl eda
kadetterna i Takelkonsten "såväl på modell som i stor t, lllccl
Yerkligt handlägga nde på Skeppen och Takelkamma rcn
jämte det de vid alla p8. Varvet och Tyggården förcf alla ncl~
Manoeuvres skola vara tillstädes, och j ä m väl när det till de ras
övning nödigt prövas, själva lägga därvid h and."
Av språk borde kadetterna lära sig åtminstone fran sl-w och
engelska, till vilket ändamål två spri'tkmästare skull e a ntagas, liksom. även nödi ga "Exercitiemästare " för und ervisnina
"'
i ritning och fäktning.
För att ungdomen simlie bibehållas och sta dgas i en sann
gudaktighets övnin g och riktiga kunskaper i sin kristendom
och en sund moral, skulle en i lära och leverne välkänd 1 rästman tillsättas. Han skulle dagligen undervisa j ä m vii l i histori2, geografi och hu maniora, samt httllfl korum morgon och
afton, " bönmdcs Ami ra litets-Super int endent en hava ett noga
inseend e huru denne Prästeman sitt åliggande flitigt oc h rcdeligen sköter."
Praktisk sjötjänst borde kadetterna få genom ~n·Ii g cxc l'cis
under förefall a nd e sjöexpeditjoner med ett eller flera f artyg,
dit dc därför lä mpliga siatlie kommenderas efter komm endörkaptenens förslag. l.."nder resorna skulle fart ygschefen balla
hord emot d e n betalnin g, som h estods i land, vilken "i medlertid upphörer ."
I övrigt skulle Kollegie t eft er inh ä mtande a v komm endörka pten ens tankar utf ärda fö reskrifter för officerare oc h kadetter med avseende pft tjänsten ombord.
Här fortsätte1· breYet: "Hwarjämte \Vi i hland annal h~\ ll_a
för nyttigt att d esse Cadetter d å och då wid beqwämlig waderlek, på försiktigt sätt måge få öfning i simmande."
När en kadett blivit så försigkommen, att han efter u nd ~I.·
gången exam en prövas skicklig att vidare förkovra sig i sJOväsendet genom utrikes resor, kan sådant tillå tas, i al hnå nhet dock ej för längre tid än tre år. Under sin utlandsvi st cl ~C
borde han, om möjlighet erbjöds, ej idk a annan sjöfart å n tJll
örlogs, i synn erhet under krig m ellan europeiska makter.
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Under permissionstiden skulle en sådan kad ett tlln ju t·
lika mycket som han skull e b estå tts h emma samt därt]il
utresan ett ekiperingsbidrag p å 200 daler smt. (Tre sadan·
bidrag inräknades i den årliga staten.)
'1
De kadetter, vilka efter föregången examen prövad es skick
ligast och värdigast att bli Amiralitets över Officerare , sku li~
av kollegiet uppföras på underdå nigt förslag till beford r· an
icke endast då officersbrist krävde ans tällandel av ext ra l öj t~
nanter på någon sjöexpedition utan också vid upp staende
löjtnantsvakanser inom. officerskåren. Allt såvida in !(' "e tt
eller ann a t habilt ämne av Underofficerarne vid sta te n eller
eljest utom Corpsen skulle givas, som genom föniirv ad
gmndlig insikt och erfarenhet i Sjöväsendet gjort sig nv särskild ihågkommelse förtjänt, som han alltså tillgod o nj uta
bör."
Skulle en kadett vid 21 års ttlder ännu icke vara Stl fiirsi<>kommcn, att man kunde anförtro honom en löjtnantsheställ
n in g, eller om. han efter tre års sj ö resor fortfarande icke kunde tåla sjön, ansågs h an ej kunna bli till nytta som sjöoffi cel·.
P t1 kommendörkaptenens försl ag till Presidenten och Kollegiet skulle en sådan kadett skilj as från kåren. Hade ha n u ppfört sig väl och vore l ämplig och hågad att inträda i ":nmat
sttmd eller stat" eller som underofficer vid amiralitetet, skulle han förhjälpas däriill av Kollegiet eller också geno m Kollegiets underdåniga föreskrift eller genom rekommenda tion
till andra kollegier eller ä1nbctsmän förordas till sådan t j ii nst,
som kunde passa honom.
Om däremot en kadett skulle "bliva begiven till liderlighet"
och icke kunde avhållas därifrån trots föregångna fiirsök
med varningar och tjänlig näpst, eller annars visade s:'t da n
vanart, att han ej prövades värdig att kvarstanna i karen,
skulle han till förebyggand e av att andra kadetter "ay d ess
skadelige efterdöm.en och sällskap måge förföras", efter skeeld
anmälan hos Kollegiet utan vido.re lagförande stryk as ur.
rullan.
Simlie annars någon av kadetterna begå en förseelse , borde
kommendörkaptenen, om fallet ej var så svårt att det horde
handläggas vid domstol, efter anmälan hos Presidenten äga·
rätta till saken så , att den felaktige enligt det reglemente, solll
skulle uppslås i kadetthusct, "förklaras skyldig till län gre eller kortare fängelse, sittande på en kanon, som. till u ngdomens exercis vid huset vara bör" eller n ~won annan efter felet lämpad n~ipst, "varav ej dess heder, till hinder i des fort-
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S ommarbild av slottet från pm·ksidan. I för gr unden N eptunusbrunnen.

komst, m~t spillas eller dess hälsa eller lemmar taga skada."
Slutligen bestämmes, att on1 en kadett avlider, betalar Kronan kista samt till begravningshjälp lika mycket som en sådan kad ett hestås under en n1.ånad.
För k årens årliga kostnad, beräknad efter det på prov och
för vidare utrönand e av medelstillgången fastställda antalet
av 50 k a detter, bilägges en stat, uppgående till 25.000 daler
s~11t. Skulle genom god hushållning med dessa medel bespa~·mga r k unna göras, fortsätter brevet, minskas för den skull
Icke det årliga anslaget, utan överskottet förbehålles kadettkåren att fonderas till inrättningens utvidgande och ytterligare förnödenheter, vartill erfarenheten kan giva anledning.
CHär k an framhå llas, ,att besparingar verkligen gjordes och
aktt dessa togos i anspråk av Krigsakademien vid dess tillomst 1792.)
KungL Maj :ts nämnda stat för skolan framgår av bil. l :b.
~ Samma dag som stiftelseurkunden utfärdades, den
~ 11. 1756, avläts ett Kungl. brev till exellenserna Tessin och
almsticrna (i deras egenskap av universitetskanslerer), där
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kadettkårens tillkomst om.talas, sa mt att vid denn a k ur fö.
utom andra nödiga informatorer även skulle anst ällas el p~·.ofessOl:. fö r _undervisnin g i od e n~atematisk~ v;tenosk~pc rn,:l
For a tt lampllga personer matte fmna s att t~llg a, da t,l anste 1
framdeles skulle ~illsä ttas, h_?de Ku n_gL MaJ :t velat föru nn,~
rik ets tre a kade:Tu e:· att arm1ala var s~n ~erson, d e~ dc kunde
vitsorda som. slnckhgast, varefter Am1ralltetskollegmm sk ulle
inaiva und erdånigt fö rslag till tjänstens besättande.
Enligt skolans första reglementen skulle skolan närmas t ledas av två direktörer, en k ommendörkapten och en prof('ssor
den förr e med ansvar för den militära sidan och skolan s e ko~
nomi, den senare för läsningens organisation m. m. D c h ade
sålund a skilda verksamh etsområ den, m en skulle h elst, om så
ske kunde, tillsamman handlägga uppkommande frågor.
Till n'lilitär direktör vid Co rps en utnämndes den 1:3. 1. 17;)7
a mira l Abraham Falkengreen s son, kommenel ärka p te nen
Chris toph er Falkengreen (viceamira l 1767, presid ent i Am.
KolL 1771).
Som lärare i navigation a ntogs löj tnanten v id amirnli tctc t
E rik Klint (överste 1790, adlad 1805) och i artillerilöjtnan ten
i armen J. Fellers. Skepp a r en An d ers Sund blev lära re i takelkonsten.
Som p rofessor befullm ä ktigad e KungL Maj :t observa to rn
Bengt Fern er i Uppsa la, men tills organisationen var he lt sä krad , sk ulle hans lärare, d en k ä nd e astronomiprofessorn :\Uhten Strörner verka vid Corpsen, m ed an F. uppehöll ha n s professur i U ppsala. Som "adjutant" i matematik ans tiill des
fiL mag. C. G. Bergström och till lärare i ritning och teckning
konduktören vid fortifikation en P er Breli n , m edan J. Gottmark, m ag. doc. i Uppsala, blev skolans präst.
Arbetet m ed Corpsens angelägenheter påbörja d es och fortsattes med kraft, så att skolan snart nog kund e bör j a sin
verksamhet. Att d etta kund e ske, b erodde på utmä r kta p restation er av direktörerna , ick e minst på S trömers skoJorganisatoriska insa tser. Mången har frågat sig, varför e n civil professor skulle ha samm a chefsställning i en militä r utbildningsanstalt som den militäre chefen, men man får nog se sak en så, att det här gällde utbildning av p oj kar från 12 (se n~
re 10) års å lder och upp på högskol eplanet Dessa skulle v1d
sidan av sin militära utbildning bibringas goda allmän bilda nd e kunskap er, och därför torde en framståend e skolma ns
m edv erkan ha ansetts h elt nödvändig i begynnelsesl<ede t.
Samarbetet mellan d e båda h errarna synes också i stort sett
h a präglats av god v ilja och ömsesidig aktning.

De först a kad ett~ r~1a a nt?.gos den 20- 21 t~nuari 17~7 (se
.1aga 2) oc~' samh<.hgt anholl Am. holl. hos Kun&l. l\IaJ :t att
~! anställ a 30 ex tra k a detter med samma befordrmgstur som
..~,riga, vilk et bifö~ls. ~okalfrå.~an löstes så, att n~_an _den.. 17
februari oh yrde ~n:?ral:tetska_~_sor Petters~ens hus f?r tllltr~~le
der varen. Pa forfragan forklarade s1g 2-1 ynglmgar vilJa
1
~~~ i skolhuset. Plats kunde dock först endast beredas för 13
~ en f rån hösten för 20 kadetter och tre lärare.
11
Förutom övrig personal anställdes två kvinnliga, vilka särskilt omnämnts, nämligen madam Anna Catharina Annersted t som husmor och en städerska, "som jänwäl skulle hålla
de yngre k ade tterna rena i huvudet."
Inventarier, S~!som möbler m . m. relcvirerades fr~m örlo_gsvarve t, medan läroböcke:;.· och instrument inköptes enligt
Strömers förslag.
Kring månadsskiftet juli-Dugnsti var läsningen i gång och
strax före jul 17:;)7 ägde Corpsens fö;·sta examen rum, varefter en del kadetter reste hem över j ulen alldeles som nu för
tiden.
Kad etterna hade fr8n hörjan uppdelats ptt tre klasser efter
kunskaper, och läsningen fortsatte p ~t prov, tills direktörerna
vunnit tillräcklig erfnrenhet och kunde inlämna det förslag
till skolordning, som åvägabragte Amiralitets-Kollcgii interimsreglemente av år 1769, varigenom arbetet kom in i lugnt
vatten. L äsningen del a des på 7 kl asser med två termin er årligen, en under årets 5 första och den andra under de -l sista
mån a d erna, schema utarbetades och ordningsf öreskrifter
kommo till.
I maj 1761 upprättades st1 e tt förslag till reglemente, fram kommet genom överläggningar mellan Falkengreen, Strömer och genera Höj tnant Augustin Ehrensvärd (fältmarskalk
1772) , vilk en senare sedan 1746 tillhörde Sekreta Utskottet
och d ess Defensions-Deputation. Förslaget godkändes och resulterade i Kungl. lVIaj :ts reglemente den 18 augus ti 1761.
Jiärm ed lades en fast grund att bygga vidare på och had e
karen fått tillfäll e att i lugn utv eckla sig, hade f r amtiden
sannolikt nrtat sig l j usare, än den kom att bli . Men i stället
~~ev k å r en ett slngs experimen tskola und er poli tiskt tryck,
tatt utsatt för nya bestämmelser, av vilka å tskilliga blevo till
skada för arbetsro och en sund tillv~ixt.
Reglementet 1761 delade skolan i en under- och en överskola, sedan man funnit att icke nlla elever p:ingo till flottan
1
~tan utnytt.iade den dyrbnra utbildningen för att gt1 vidare
bU and ra yrken.
T
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I und er.skolan lästes gen;ens.~~-nma .. ämnci:, va~·.efter o (~e,
e j v1lle eller kunde ga o1flcersvagen, fmgo overga till
1
sardra ~!11d ervisningsverk. De kvarvarande flyttades till över9{:oian, där de kunde v.älj a mellan flottm; o~h .armen.
5
Bärmed skapades till gagnet om ocksa CJ till namnet en
rigsakademi för rike ts båda vapengrenar, och sedan dess
1
g i Kronans regi av armens och flottans ka1\r utbildnin
~~tter fortgått oavbrutet intill våra dagar.
c Kad ettantalet faställdes till inalles 100 med samma ståndsfördelning som. förut. Dc erhöllo fri undervisning men fingo
själva h ålla sig n~?d mat, klä~ler, host.~d c~c.,. med ,ul!.dantag
för överskolans SJOkndctter, vilka erhollo arhgt beKladnadsbidrag. De omkostnader son"l sålunda insparades, skulle utom
till ekiperingspengar användas till avlöning av flera lära re,
vilken fd1ga förut legat illa till.
Anta gning till underskolan påvilade direktörerna och skedde i september var j c år. Minimiåldern sa ttcs nu till 10 tu·.
En mindre inskrivningsavgift stipulerades för bibliotekets
uppbyggande.
I Underskolan upptogas följande ämnen: Salighetsläran,
svensk rättstavning, skrivning och räkning, historia, geografi,
franska., biologi, latin och dans.
Dans och biologi ägnade man sig åt under sommaren och
latin et var frivilligt, "vartill ingen angelägen tid fick upptagas."
Underskolan borde norrno.lt kunna genomg~ts ptt 4 år, men
flyttning till överskolan krävde godkänd undcrskola, även
om detta fordrade längre tid, likson1. flyttning av mera begåvade elever kunde ske tidigare.
I överskolan skulle följ ande ämnen behandlas:
.A. Gemensamt för alla: Teologi, sedelära, statskunskap,
historia och geografi, geometri, plan trigonometri, algebra,
fransk a språket i tal och skrift, teckning samt fäktning och
voltigerin g.
B. Au sjökadetterna: Sfärisk trigonometri, astronomi, engelska, navigation, sjöartilleri, sjötaktik, fartygsmanöver och
tacklin g, skeppsbyggeri, fysikens och mekanikens grunder
samt simning .
k C. Au landkadetterna: Artilleri, fortifikation, taktik samt
·artritning och fältmätning.
h Alla kadetter skulle både i under- och överskolan övas i
and va pcnsexercis.
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överskolan borde normalt kunna genomgås på fl tu·.
Sedan ka~etterna genon1~ått översl~ola~1.~ ~:örsta klass, sk ulle de, som visade lust och fallenhet for SJovasendet, a v presidenten föreslås hos amiralitetskollegium för utnäm ning til}
sjökadett er. Kollegiet utvalde de bästa, vilka då erhöllo 0 -,.:1~ 1
nämnda beklädnadspengar (50 daler sm.t).
Underskolans läsning skulle pågå fr~w 1nitten av aug ust i till
n1iclsomm~r, och .~e, då uppkomm.ande 6 veckorn~s ledighet
borde anvandas hll Natural-samlmg, Dansa och Exce rcera"
överskolans arbetsår delades p ä 2 terminer, en t eo r et isl~
och en praktisk. Den förra pågick från början av sep tclllhc 1•
till slutet av mars, den senare under resten av året och any 8n~
des för kanonskjutning, bombkastning, f ältmätning, lla nclva pensexercis och sjöresor.
Exanwn skulle anställas årligen vid midsommar tid en m c(l
underskolan och vid överskolan två gånger, en teoretisk och
en praktisk. Flyttning skedde i september. Exam en, som
skulle ske för öppna dörrar, försiggick i närvaro a v Presidenten n1ed två av amiralitetskollegiets medlemmar och S t! pcrintcndentcn.
När en kadett genomgått kåren, berättigades han bli officer
vid första ledighet i armen eller flottorno, såvida ingen iil clt·c
underofficer med samma kompetens som kadetten a nmiild c
sig. Amirali tetskollegium och regem entscheferna skulle tillse,
att lika mänga kadetter av frälse- och odalmannas t~m den
samtidigt uttogos till officerare vid deras kårer. Eftersom lö·
ner vid Amiralitetet ej alltid kunde pårä knas genast, sk ullr
avgå ende sjökadetter fortfarande utfå beklädnadspengar tills
de fingo lön, och under tiden utnyttjas som extra officerare,
när amiralitetskollegium så påfordrade.
Ville någon lämna kåren i förtid, var det tillåtet, m en i sådant fall måste han avstå från officersbefordran. Sa k !wdc
någon kadett fallenhet för utbildningen skulle föräl dra r nn
underrättas och taga bort honom från kåren.
Alla underofficerare vid armen och flottorna ägde r iitt atl
efter anmälan bevista föreläsningar och övningar och de tsamma gällde för skeppsbyggerilärlingarna.
Kårens närmaste styrelse uppdrogs som tidigare M kommendörkaptenen och professorn under namn av direktiirer.
Militärdirektören skulle vaka över kadetternas disciplin san:t
vänj o dem. vid krigslydnad och god a seder. Den litterär<l d Jrek tö ren h n de att u tv ä l j a läroböcker, uppgöra läspla n n ocl;
tillse, a tt läran1a skötte sitt. För övrigt borde direktöre rna 1
s a mdH1 8vgöra förekommrmde ärenden .
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Skolhuset samt kasernerna Fylgia och Borgen.

K8detterna uppdelades i fyra kompanier.
Militärdirektören fick en adjutant att hl. a. övervaka ordningen i kadetthuset Till posten ifråga utsågs kon<mendörkapten Fredrik \Vagenfeldt (konteramiral 1783).
Reglementet började tillämpas successivt och i början av
1767 var det helt genomfört.
Dagen efter reglementets ankomst beslöt Amiralitetskollegium att för bättre utrymmes vinnande hyra det Psilanderschiöldska huset vid Kyrkogatan innanför Stumholmen. Fastigheten hade använts som packhus men ombyggdes och kunde invigas den 24 september 1762.
Tre år senare upphävdes skolans första regl emente och
s~nare samma år avgingo Falkengreen och Strömer efter väl
forrättade värv från skolan, den förre som schoutbynacht till
chefskapet för armens flotta.
. Till deras efterträdare uts ~1gos år 1766 generaladjutanten
VId flo ttan Anton Johan vVrangel (amiral 1773, greve 1776)
°Ch förste lektorn i matematik Carl Gustaf Bergström, vilken
kvarstod som civildirektör till 1792.
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Dc riktlin j er, som sålunda uppdragits för arbetet Yi d ]· -'l
ren, fingo som tidigare nämnts icke hes tå.
'' I december 1769 f~rcslog Augustin Ehrensvärd omfa ttun<)
förändringar i k[n·ens ledning, nämligen dels, att ad j u tante ne
kommendörkapte n \"agenfcldt, skulle utnämnas till m ilit är~
direktör, enär Wrangel blivit flaggman, men. dels även, at t
högsta ledningen av skolan skulle övergå från Amiralitetskollegiun1 till en överinspektör, till vilken post han föreslon
riksrå det Fredrik Cnrl Sinclair.
"
Allt detta erhöll Kungl. Maj :ts stadfästelse den 16 j anu ari
1770.
I maj anlände Sinclair till Karlskrona, rev upp d lm· av
det man ,byggt upp och författade nya föreskrifter i en de!
praktiska frttgor.
Påföljande år (1771) föreslog han hL a. underskoln ns indragning och elevantalets därav betingade minskning till 50,
vilket f astställdcs a v Konungen den 21 j n ni 1772.
När Christopher Falkengreen, vid el en tiden viceamiral och
riksråd, år 1772 tillträdde som överinspektör efter Si nclair,
vilken blivit guvernör i Pommcrn, kom det på hans lott alt
genomföra det fattade beslutet, varför underskolan in drogs
1773. I avsikt att göra det bästa av situation e n, upprkiltadc
Falkengreen ett schema för k åren , vilket stadfäsi:cs för C'viirdlig tid . Härmed avs~tg F. att tillföra kåren en fast linje ntt arheta efter och arbetsro för framtiden.
Han förde en ivrig kamp för att återföra kåren till d c sp?n-.
den tidigare följ t, och yrkade personligen inför Konungen på
uppbävandet av de missförhMlanden, som tillkommit i oklokt
nit eller annorledes.
1\Ien Falkengreen .fick ej genomföra sina goda avsikter.
Siwlan gick tillhaka och dess elevantal minskade.
I en skrivelse till Kungl. Maj :t framhåller överins pekt{iren,
hurusom till officerare vid amiralitetet u tnämnts ynglingar
utan utbildning eller examen och att det därför icke k un de
förvåna, att dc unga hellre valde den vägen än den b esvärligare genom kåren. Han pekade även på det missförh allandet, att regementschefern a icke togo emot dc kadetter, som
stod i tur, u t an hellre andra personer med större tillg[111gar
att köpa sig in med. Flottans utexaminerade kadetter befordrades ej h eller inom rimlig tid utan fingo gå som ka det ter
alldeles för länge.
Huvudansvaret vilade tungt på högsta ort, där man ii.n nu
e j hyste tilltro till behovet av kunskaper hos en officer. Del
blev fö rst kriget mot Ryssland 1788- 90, som åstadk om en

Bild fr ån parken med vårdträdet.

ändrin g härvidlag. Dc i Karlskrona utbildade officerarna
gj ord e sig då - i motsats till titskilliga andra - gällande på
ett sätt som klarlade utbildning ens betydelse.
Amiral Falkengreen fick ej uppleva de positiva följderna
härav. Han gick bort den 22 mars 1789, n1edan kriget ännu
pågick.
Efter Falkengreen kom amiral Anton vVrangel, vilken d å
var förste amiral och chef för amiralitetet i Karlskrona, att i
Praktik en omhänderha överinspektörens åligganden, vilket
han länge gjort vid förfall för denne. Detta torde bl. a. fram~å därav, att all korrespondens rörande kåren i samband med
over flyttnin gen till Karlberg 1792, ställeles till Wrangel.
.. Överste Carl Olof Cronstedt var visserligen utnämnd till
overinsp ektör från 1790, men eftersom han var sjöminister
~nd er åren 1790- 92, synes troligas t, att han (informellt)
OVerlämnad e uppdraget å t amiral vVrangel.
Riktigt klar i alla detalj er blir väl knappast någonsin kål'ens senare historia. Vid branden d en 17 juni 1790, d~t större
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delen av staden l ades i aska, nedbrann skol h u set i grun det
1
med kårens ark iv, b ibliotek och ins trument.
Under Cadette Cor psens i Carlserona å terstående da gar bedrevs undervisningen i lektionsnun , anordnande i ka se rnerna
vid Stumholmsbron .
Att kåren verkligen gjort nytta uneler sin 35-åriga tillvaro
framgår bl. a. genom Sjöstrands berbikningar, att "min st m e
troligen å tskilligt flera än 200 officerare utbildats vid lzad et ~~
skolan i Karlskrona. Av dessa tord e ungefär 2/3 blivit sjiiofficerare och återstoden lnndofficerare."

III.

Kong l. Krigs Academien på Carlberg

1792 - 1867

Förutom Cadette-Corpsen i Carlserona funnos vid denna
tid Krigsskolan i Haapaniemi för utbildning av officenm' till
SaYola ks-brigaden, en militär nk nd emi vid Södermnnlands
regemente, upprättad 1782, utbildning vid artilleriet och fortifikationen samt Konung Gustaf III:s bo rdpager, vilka ('rhöllo "ett slags" militär utbildning.
Allt detta utvisar, huru man pu olika håll ins:''tg ntbil dninge!1S betydelse och även arb etade på att föra den fram f1t.
Länge hade dock frågan om inrä ttandet av ett centralt militärt undervisningsverk diskuterats och åtskilliga försl ag sett
dagens l j u s.
Konung Gustaf III som tidigare ställt sig skeptisk gen temot
militår utbildning, blev dock med tiden och särskilt un der
krige t 1788- 90 övertygad om nörlvändigheten härav. Enligt
kungens mening borde därför en krigsakademi uppr ätta s i
Stockholms närhet, varvid li:irdomnr skulle tagas av ti digare
erfarenheter och dä icke minst från Karlskrona. Sålund n sln !lle bl. a. den nya institution en bli ett internat i likhet m ed vad
fdm början varit fallet där. Även i övrigt borde mnn hygga
vidare på Karlskrona-skolnns bästa traditioner.
Gustaf III avsåg att ställa Ulriksdals lustslott till förfo gun cle
för än d amåle t, men kungens oväntade bortgång i ma r s 1792
ställde frf1gnn i ett ann8t utgångsW.ge.
Regenten, Hertig Carl av Södermanland (sedermera Carl
XIII), tog energiskt upp den avlidne kungens plan er för att
Krigsakademien skulle kunna börja sin verksamhet re dan
samma år.
Följand e avsnitt avser att skildra Akademiens till komst
och särskilt en del fdtgor, som uppkomma i samban d lll ecl
Sjökadettkårens i Karlskrona flyttning till Karlberg.

.d för ed rao·n ina in för H er tigen p å Drottningh olms sl ot t
17 j u ni 17'92, ~arv id S ta tssek retera r en fö r Sj öärendena
del~·l Olof Crons tedt ? ch Sta tsse~zreteraren i Fö~~nynd~;Te~e
~a ·en Ca rl Laaer
bnn g v oro n arvarande, anmal des, huiu0
rJl~~s Bögstsali g I-Ians Kon gl. Maj :t för att til.skap a ?ch berel~'l en Kunn ig och Underbygg d ung0om, som 1 ~I~an;thde.n med
d ·n och nytta skulle kunna beldada dess lVhhta1re henster
g~~ Emheten, w a rit i Nåde~~. sinnad, att. å lii~:icsdal~ Lust ~lott
? ·ätta en Cadette Schola for 100 ynglmgnr , vartill Hertigen
}~~·klarade s~g, icke en?ast l~enägen oatt fu.l~följ ~l d.~nna Koungen s avsikt, utan ville vidtagn sn kraftiga atgarder, att
1
~ rättninaen kunde tnga sin början redan d en 1 nov ember.
~ftersom::.Änkedrottningen (Sofia Magdalen~) öns~.ca?e få di~onera Ulricsdal, kunde skolan num era 1cke forlaggas dit
~~tan skulle i st~llet in_rättas p~ Car.~be.~·gs Ku~1gsgl"n·d och L~l.~t
Slott, som Hertigen ville upplata for andamalet med ~Ila for
inrättningen lämpliga väggfasta möbler samt underliggande
lägen h eter, Sta_llmästaregården inberäknad . ~ . . ~
.
I det kunghga brevet samma dng (den 11 ]Um 1192) till
General Sjö Militi <r Contoiret säges, att en militär kadettskola
för 100 yngling ar skulle taga sin hörj a n den l nästkommande
november på Karlberg enligt ovan .
(Avskrift av brevet äterfinnes i bil. 3.)
Till inrättningens påbörjande, fortgång och upprätthållande nu och framdeles förordnades en direktion, bestående R\
Hertigen, tjäns tgörande Generaladjutanten, statssekreteraren för S j öärendena, statssekreteraren för Krigsärenden a , föreclraaande chefen för Handels- och Finnnsexpeditionen san1t
chefe~ för Ecklesiastikexpeditionen av Kungl. l\Iaj :ts och
Rikets Kansli.
lVIed denna "Cadette Schola" skulle skolorna i Carlserona
och i Haapaniemi förenas med följ ande ~trs början, liksom.
även samtliga Kungl. Maj :ts Bordpage r med deras stater.
Till denna "allmenna lVIilitairiska uppfostringsinrättning"
anslogs i årligt underhåll:
l. Allt vad i stat vanligen anslogs till nämnda två kadettskolor ;
\
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2. H el a Bordpagernas årliga stat, samt vad i staten årligen
l; estods till Carlbergs Kungsgård, vilket allt skulle från nästa
ars bör j an uppföras på titel : "Till Cadette skolan på Carlberg".
D essutom anslogs till inrättningens årliga u n rlerhäll
san1tliga städernas Båtsm.a n s Vakansmedcl, 3.600 Riksdaler
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av Ensaksböt.~rna, ..räntan för. Kronans vid Björneborg hor
arrenderade oar, rantan och mkomsten av Carlbergs Kuna tgård samt arrendesunmwn för Stallmästaregården, vilket al~
~kulle tillfalla Kadettkåren från detta års (d. v. s. 17H:2) l;ör~
Jan.
Men, säges vidare, som alla dessa inkomster icke syna
svara emot den till kårens underhåll erforderliga årskostn~s
den, skulle bristen fyllas med de medel, som. i vak ansavaif';
kan o in_flyta !ör d~ t.re numme_:, vilk~ sedm~ långt tillbaka furbehallits mmderanga volontarer v1d varJe kompa ni av In~-elta I~1fante,riet. Dessao m~del skull~. från 1793 oårs bö1) an, så
lange fred r adde, anslas hll fond for kadettkaren . Som en
följ d härav borde inga minderåriga volontärer till åtas fr. 0
m. 1793.
·
För sådana kostnader, som genast kunde behövas, dels
till verksamhetens påbörjande, dels till uppförandet av ll Ödiga byggnader, ville Kungl. Maj :t än vidare skänka och anslå:
1. alla dc till årets slut inbesparade medlen vid C>H1ettc
Corpscn i Carlscrona,
2. de 3.000 Rdr, vilka erlagts och deponer ats hos Sblskontoret som städ j a för Kronans u tarrenderade öar vid B j iirncborg,
3. den vid Konungens födelse på flera ställen i riket ins mnlade kollekten till Uppfostringsverket,

"!. Konung Gustaf III :s enskilda andel i de penningar, som
borde utfalla för tagna priser under det gångna kriget ;
5. Eftersom Hertig Carl skänkt sig tillkommande enskild
andel i dc ännu odelade summor, som skulle komma att u tgå
för de av örlogsflottan under kriget tagna priserna, tillsades
nu Amiral Wrangel att låta prisägarnas ombud redovisa för
pengarna och därefter, sedan delning skett, insända ni1m nda
medel till kadettkårens direktion.
G. Vidare Kungl. Maj :ts och Kronans andel i de 10.32:) Riksdaler Alberts, som funnits i lasten på det av flott an u ppbringade lybska fartyget Helena vVilhelmina, fört av skep paren Joachim Hasse, och därför anbefalldes Generalint endenten Konteramiral Rajalin, att då dessa pengar fing e lyft?s,
emottaga Kronans andel därav och insända den till direk tiOnen, och slutligen Kronans andel av sådana under krige t gjorda priser, "hvarföre hvarken räkningar ännu inkommi t, eller
medlen i något Commissariat blifwit insatte".

Kasern Vanadis.

Eftersom arbetet med dc förut nämnda nödiga byggnaderna
genast skulle påbörjas, anb efalldes ståthållar en på Drottninghalms och Svartsjö Slott och Län, greve Ruuth, icke blott
att genast låta avlever era Carlbergs Kungsgård med sagda
tillhörigheter, ut an ä ven på rekvisition av Und erskeppsbyggmästare Bouck, som. fått i np p drag att leda och ombesörj a
byggnadsarbetcna, låta utlämna alla byggn a dsm aterialier och
instrument, som kunde lämnas från Haga , samt - om så påfordrades nödigt antal övade stensprängare frå n Haga
Byggnader.
. Slutligen stipulerades, att eftersom. ''nödig redo och räkning
göras bör" för de medel, som komma att användas till inrättningens iståndsättande och sedermera underhåll, hade Kungl.
Maj :t stadfäst en instruktion, som samtidigt översändes, och
Uppdragit åt befattningshavare i Amiralitetets Krigsmanskassakontor att handhava redovisningen mot angivna arvoden.
Den enligt instruktionen erforderliga slottsinspektoren
;~ulle genast antaga~ mot 200 R?.r årl~g lön, så att han .. redan
c:an .. byggandets höq an kunde fora darmed sammanhangane rakenskaper.
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Eftersom det befanns överflödigt och "til onödio· kos t
ledande" a tt a~ställa s~rsl~-~ ld ~e!{reterar_e och vakthetj ii,n~~~~l
borde emellertid k anshet forbli mom Kngs-expedit ioncn ·::S•
någon av bet j äningcn skulle få arvode f ör protokollfc·'l. ~-1 '11'
1
· n erna, liksom
·
..
Inrr
oc..h u tf...ar·d a_~1 d c av expc~1·1tw_
aven
den en e vakt
mastaren for de budsklckmng ar, han kunde bli nytt j ad n'
1
i d irektionens ärenden.
·
1
Den nådiga instruktion, vilken som ovan nämnts (..>.
.. l
sam~~s~n_1. J)l'l aga med _Kungl brevet den 17.6.1792 till' Ge\er
ne~
ral SJonuhhe-Ko ntoret, mnehaller bestämmelser för dc J-. 11 1
·
..
'' lera l a t] ansterna.
överkommiss arien för Militie-ärend cna vid General s· .
~~iliti~ Cont?ir~t ställdes under direktionen som huvnd n~~~
f?r all_ rcdov1smng och bokföring vid inrättningen. Ha n -~kull~
t~lls~, 1cl~e b~?tt att_ ~nslagna medel i_nkon11no i rätt tid, höllos
hllganghga for utgifterna och redovisades, utan också all anskaffade inventarier, husgeråds- och bcklädwJ.ds pcr:,edhw
m. m. togos till uppbörd och redovisadees.
Under Överkommiss arien voro Kamreraren och Kossören
vid Sjömilitiekon toret samt slottsinspekto ren ansvariga för
sig tilldelade områden av redovisningen .
slottsinspekto ren ställdes under guvernören i allt SOl'l nngick hushållning samt vården av Kronans hus och till hiiricrh ter på stället samt att gä guvernören tillhanda m ed nllt
~:;luivarbetc beträffande hans detalj, men i det som rörde redogörelsen för honom anförtrodd uppbörd, lydde h an l'll der
överkomm issaricn.
Instruktionen reglerar i detalj nämnda personers ål i~gan
den och ansvar. För att närnna ett exempel, bestämmes i instruktionen:
"Till material boden har Slotts Inspectorcn ensamt nYcklarne, men till Magazinet för Inwentaric och husgeråds iwrscdlarne med mera, har han en nyckel och en fönvaras hos den
Gouvernören därtill utser."
•

0

Carlberg blev redan i juni överlämnat till Statssckn teraren för Sjöärcndcna, överste C. O. Cronstedt, vilken synes ha
varit Hertigens närmaste förtrogne i detta sammnnhan o, för
att denne skulle kunna påbörja dc om- och tillbyggnadc i~ so)ll
fordrades för krigsakademi cn, och under skeppsbym:rm
~1st are
0
Bouck's ledning sattes arbetena igång. Det rrällde alt fö rcta ga
d~ ~1ödvändigaste ombyggnadsa rbe tena i slottet samt alt p~
horJa byggandet av två stora flyglar m. m., allt med tan ke P~ 1 •
att plats skulle beredas för 200 kadetter.

Slottets nedre ha!! med Liljeforsmålninga rna till höger.

För byggets finansiering var man tidigt ute. Redan den 5
juni, d. v. s. innan stiftelseurkun den utf~irdats, anmodade
nämligen Generalintend enten för flottan, Am:ral Salomon
Mauritz von Ra j nlin, statskontoret att ställa "tOOO Riksdaler
Specie av tidigare örs innestå ende behMlningnr av Cadettc
Corpsens medel till statssekreter are C. O. Cronstcdts disposition och den 28 juni transporterad e denne beloppet p :l "Cadette Corpscn p ~1 Kongl. Lust Slottct Carlberg" emot kvittens
av kassören E. Leuchovius.
Den 25 augusti föreligg er varvskommis sarien Adolf Frerlrik
~offm ans redovisning av de 10.325 Rd Alberts från lybska
fartyget Helena \1\Tilhelmina, vara v efter omkostnader en
ttedj edel, <.l v . s. 3.333 Rdr tillkom Kungl. l\Inj :t och Kronan.
~:n 3 november avreste_ eonstapelen D. ~-'lintsberg ~rån Karlstona med pengarna hll Stockholm, dar han enligt rcseor-
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dern avlämnade dem till tj ä nstgöran d e Generalad jutant
11
Generallöjtnant \Vilhelm Mauritz Klingspor (Fältm an;!· e1 •
'a 1\
1808).
Den 17 september S<mmwnträddc på Drottninghohn "Direction öfwcr Cadcttc Corpscn" inför Hertig Carl.
Närvarande vm·o : Generallöj tnant W. 1\I. Klings por, Sbt
'·SS
. (,, ronstedt och latssekreterare C. Yon
sekrctcrarc C . O
Numcrs.
Scdan Cronstcctt anmält hur Hm g t repara tioncrna fra-nskridit pt1 Carlbcrg, bestän1de Hertigen antalet kadetter, so1 1 hor..
dc antagas över vintern, till 50 stycken. Dessa skulle t•' göras
av 10 av Konungens bordpagcr, 22 kadetter fr~m Carlserona
12 mindc1·f:riga officerare samt 6 barn till fattiga offiet•t·a re:
De två sistnämnda grupperna ville Hertigen själv u tni·111na.
Alla anstalter skulle vidtngas, sä a tt inrättningen lnn dc taga sin början den 1 november.
Enligt pi·otokollet utnämnde Hertigen:
till Vice Guvernör: översten i Armen, Generalad j uta nren
Greve Nils Cronstcdt (ej att förväxla med Statssckrcteraren C. O. Cronstcdt),
till adjutant: Kaptenen vid örlogsflo ttan Carl Gustaf T ornquist,

till kompanichefer: Kaptenen i Armen J. A. ögncl<'d och
kaptenen vid Jämtlands rcg. P. ~c . Kock,
till kompaniofficerar e : fä m·iken vid örlogsflotta n C u s taf
Adolph Ameen och fänriken därstädes Peter \Varberg,
fänrik en vid Armens flotta E ric \Vikström, fänrik en vid
Upplands reg. P. Renterling och underlöjtna nte n vid
artillerie t Byström, samt
till Slotts Inspcctor: Direktören och Tygvaktaren He nna nsson.
Vidare utn ämnd es:
Till "Slotts Chirurgus": Haldmcij er , till Pastor och U irarc i
Thcologicn : Hofpre dikanten Bran tenberg;
till Professorer : Professorn vid Arm eens flotta Nath nn Gerhard Sch ulten, "hwilken eij nu genast till t j enst giöri~:g
beordras, och kommer således att eij härstäd es ni u la Lon

förrän fram~l-~les dcrom för?rdnns", ~rofes_son~ vid. Fortifikationen Swbcrg och Prof essorn v1d Artlllen Bngaden
i Finl and Törngren;

till Lectorcr : Leetorerna vid Cadctte Corpsen i Carlserona

:Moberg samt Bäck mark och Hallström, vilka båda senare
dock en dast skulle erhålla i staten uppförd adjunktslön;

till Ritmästarc : Professor Gillbcrg,
till Fäcktmästarc: Löj Lnantcn vid örlogsflottan Carl Bernha rd Pchrmand och Fänriken vid Södermanlands rcg.
Carl Christ. Porath, vilka båda skulle emellan sig dela
fäktmästa rens på stat ansla[5na lön;
till Språkmästare i Fransysk~~l: Foclix samt till Dansmä~ta
re: Raimond och Dansmastaren hos Pagerna Sagmer,
vilka skulle dela dansmästarelöncn .
Kaeletikåren i Haapanicmi skulle .förbli där över vintern
men få sin avlöning fi'tll1 Krigsakademien fr. o. m. 1793.
Vidare bestäm des, att de vid Carlberg tjän stgörande, son1
ej kund e få bostäder där, skulle utfå inkvartcringsbidr ag.
Med h änsyn till, att flera informationsverk sammanslagits
med Krigsakademicn, förordnades, att alla dc, som haft löner
och arvoden på särskilda stater och nu skulle tillträda vid
Carlberg, framgen t skulle få behålla sina löner tills dess de
avgå eller "till andre tjenster ku nna blihva förhulpnc", och
skulle up p tagas på akad em.icns ordinarie stat.
De officerare som. kommo att tjänstgöra vid Carlbcrg, skulle stå kvar i sina regementen och behålla sina löner där sam.t
i rullor och förslag upptagas som. kommenderade.
Eftersom. flera n1indcråriga officerare funnos i Armen, v ilk_a borde begagna sig av undervisningen, m en på grund av
sm officersbefo rdran ej borde helt ligga staten till last, beslutades, att elever av denna kategori årligen skulle inbe ta la 100
Rdr em ot ah dc fingo behålla sina löner vid r egen1.cntcna.
Slutligcn b eslu tad es, att dc p ersedlar, som kunde finnas i
Kronans förråd och fö r närvarande "icke till angelägnare behof ku nna erford ras" , skulle utlämnas till inrättnin gen mot
h~hörig k vitt ens, "vVilljandes Hans Kongl. Höghet om crsätt11Ing derf öre framd eles i Nåder draga försorg", varom med~elande skulle utgå till Krigs Collegium, Chefsämbetet vid
evenska Eskadern av Armens Flotta samt Varvsamiralen i
arlscrona. Protokollet expedierades den 28 september.
k De__ m inderåriga officerare och fattiga offic~rares barn, vila namnas i prokallet den 17. september, utnamndes av Her-
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tig Carl den 9. oktober till Cadetter vid Krigsakademit' n. De
voro :
Gustaf Carlbon1
August Malm
Georg Lohm
Ulric Johan von Schneiclern
Diedric von Brunow
V entzel F redric Rotkirch
Carl Ludwig von Poll
Gustaf Joh: von Essen
Baron C. Axel von Kothcn

Carl Frcdric Kuhlfcl dt
Carl Ehrnström
Eric Termenius
Gustaf He11ric Lagerhiehn
Bengt Eric Sabelhierta
J o han T. Ulfsax
Carl Bert Hiulhammn r
Olof Cronstedt och
Göran Fredric Nissb eth .

(Krigsalwderniens handlingar 1792.)

Dessa nvutnämnda kadetters målsmän mcddcbdes i sbivelse av s"amma dag, att kadetterna skulle a nmäla sig ho3
Viceguvernören Cronstcdt, "som hor uti huset No 106 1 a Rcgerir;gs Ga than" om möjligt till den 24 oktob~r och "b el~i)f \nr
ej medföras mera i:in Gångldädcrnc, samt ~mne och St l:umhh i\YQ
I)Or efter behu"b' häls t Cadetterne dermed .w1d Corpsen
1
1 l
l ..
försedde, Utdrag af Kyrkoboken som w1sar uess A,ucr ,Jor
likaledes mcdföllia ."
Den 28 september förordnades Generalmajoren P etter
Bernhard Piper att vara guvernör över Krigsakademicn, och
samma dag avgick ett Kungl. brev till Förste AiniraleB___A. ,l
Wrangel i Carlserona med befallning att ur Kronans Jonad
u tlämna persedlar i enlighet med vad ovan sagts.
Den 26 september hade över-Amiral Carl August Eh rensvärd utnämnts till General-Amiral med uppgift att antaga
befälet över örlogsflottan och Armens flotta, att .ha ~v ni nse
endet över Sjömilitiekontoret samt att taga hefattmn g med
de vid departementena i Carlserona förefallande äreude1:a,
vilka tills vidare skulle v årdas enligt nu gällande inst nJktJOner och författningar.
_
De två senaste uppgifterna hade dittills ålegat Statsscl.;: r ete
raren C. O. Cronstedt, vilken i Kungl. brev underrätt a des 01~
utnänmingen samt att hans, som Chef för finska esk ad ern~
Armens flotta, å li!2·Pande föTedragning hos Konunge n :.;k_H 1 ~1
upphöra. Brevet tlt~7ckte "W ärt Särdeles Nådign Nöj c öh'e
Eder trogne Förwoltning uti detta Embete."

Officersmatsalen med Fylgia-möbler och de 15 S choultz-målningarna.

o

Den 28 september expedierades även ett Kungl. brev till
General-Amiralen, där i protokollet nämnda officerare vid
Örlogsflottan förordnades till Carlherg, vilket i avskrift översändes till Amiral Wrangel med ett handbrev den 5 oktober.
Sedan Cronstedt avgått som statssekreterare. ändrades akademidirek tionens sammansättning genom ett Kungl. brev av
den 7 oktober. Direktionen skulle nu under Hertig Carl bestå
av tjänstgörande Generaladj u tanten, statssekreteraren för
Krigsärendena samt Guvernören över akademien. Flottan var
sålunda icke representerad i akademiens ledning men blev
det åter , n är General-Amiralen senare insattes som ledamot.
En vecka senare, den 14 oktober, ankom till Carlserona ett
Kungl. brev, adresserat "Till Oss Älskelig Wår Troman, Amiral Commendeur och Riddare med Stora Korset af \Vår
Swärds Orden \Välborne Grefwe HerrAnthon Johan vVrangel
Synner ligen Nådeligen, Carlscrona."
C Brevet inf~:>rmerade om inrättandet a': en -~{1:igsakader:.1i v~d
arlberg, vilken genast skulle taga sm borJan med fem ho
Ynglin gar, varibland de nuvarande kadetterna vid Cadette
52
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Scholan i Carlscrona, "hwilken kommer att alldeles u phöra''
även inräknades. Brevet fortsätter: "Så är Wår Nådiga Willi '
det I fogen anstalt, att alla uti samma Cadette Schola anta a; ·
och quarstående Cadetter tillika med Capitaine TonHrttis~
Fänd~icl~ .Ameen. och ~än?rick vVa~·b erg sky~ds~mme1ig e {
1
och sa tidigt b egifwa sig pa r esan h1t, att det atmmstone ett
par dagar före denna Månadens slut kunna wara till Carlb erg
anlände."
·
Det var hårda bud. På 14 dagar skulle Carlserona-skolan
avslutas, förb eredelser vidtagas för flyttning, samt officerare
och kadetterna hinna genomföra den p å 1700-talet om sl~i ndi
ga r esan till Stockholm.
Men den gamle amiralen var situationen vuxen.
Redan samma dag avgick hans svar till Statssekrett•raren
von Numers (eller von Nummers, som det stod p å breYet),
där Amiralen bekräftar brevets emottagande med däri lämnad e besked. Med anledning därav hade h an givit k ;tp ten
Tornquist nödiga ordres. Kad etterna skulle under b efäl av
kapten Tornquist och fänrik vVarberg begiva sig på vä g nästkomJ11ande lördag den 20 oktober. Fänrik Ameen däremot
had e förut fått permission att medfölj a ett "Coopvardi e-Fartyg" till Medelhavet. Skulle annan officer prövas nödig, föreslogs fänriken Weidenhj elm, "som utom det han är en sk ickelig Officerare, genomgå tt och absolverat Coursen uti härberörde Corps." Brevets fortsätter:
"Härwid bör j ag ej lemna obemält, att enligt en ifrån Herr
Stats Secreteraren Cronstedt till Capitaine Tornquisl nu
äfwen Privat ankommen skrifwelse, utnämnas blott 19 Cadel- •
ter, såsom ämnade att härifrån avgå, m en d å Kongl. l\Iajts
Nådiga Bref ej undantager n ågon, utan utmärker alla, sit har
det varit enligt min pligt, at följ a ordalydelsen af detta Nädiga stadgande; och å förteckningen äro därföre uptagnc' alla
de Cadetter, som till ålder och kunskap äro så ava ncerade, att
de kunna affölja; de öfrige hwarpå F örteckning äfwen bifogas, äro antingen alt för underårige eller ock härifrån tl andre orter permitterade."
De här nämnda fört eckni'ngarna har jag ej å terfunnit, m en
följ ande 22 Carlserona-kadett er finnas upptagna i Carl
Hulth ander: "Biografiska anteckningar från Carlberg 17H21892." Norrköping 1892:
Gustaf Samuel Pihl
J aqu es Louis Du Rees
Gustaf Edvard vVolffelt

Christian Jacob Blomstedt
Gustaf Bernhard Orrschöld
Anders Cederström
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Hans Niklas Blomstedt
Carl Fredric Anckarloo
Eric Hindric Pihl
Otto Gustaf Nordenskjöld
Peter vVollin
Johan Jacob Corin
Fredric Söderström
Johan Grönbom
Carl Gustaf Blomstedt
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Gustaf Adolph Gyllen ram
Jöran Frumerie
Zacharias Barck
C:arl Gustaf Richter
Eric Sigismund Hugo \ Yilhci
111
Armfel t
Gustaf C:ul Båth samt
Johan Fredrik Forssell.

Härtill kan anmärkas, att de tre Blomstedbun a v0ro briidcr.
Vidare säger Amira len, att då ej något blivit stadgat rör:111 _
de därvarand e Infonnations- officerare och Lectorer, utber
han sig, att statssekreter aren ville inhämta Kungl. ;\[u j :ts
n å diga befallning, om och vilka av dem. som med avseende på
sam.ma funktioner vid Krigsakad emien skulle sän das till
Stockholm, liksom också huru det skulle förfaras m ed löne rna till årets slut för officerare, lektorer och kadetter .
Slutligen tillkännagav Amiralen, att han med ett snart avgående fartyg ämnade avsända Cadet Corpsens instru ment,
böcker och gevär, "hwilka Landwägen bequäm.ligen ej h mna
transporteras .''
Tydligen hade man ej underrättat Carlserona om lä rarnas
utnämning den 28 september, men på Amiral vVrangels brev
följ de ett tydligen knapphändig t svar, eftersom han i et t brev
till statssekretera ren von Numers angående revision a v Cn <let
Corpsens räkenskaper så sent som den l-l november fo gar
följ ande tillägg:
"Apostille - \Vid postens hopslående får jag H er r Stats
Secreterarens benägna skrifwelse, at 3 :ne af Ca det Cor psens
Lectorer skola til Stockholm af resa; men hwilka de ä ro,
hafwa hwarken desse eller j ag mig bekant, hwarom un elerrättelse således förwäntas."
Den 27 oktober erhöll kaptenen vid örlogsflottan Gus ~af
Klint (viceamiral 1825) *) särskilt förordnande att varn JI1formationsoff icer vid Krigsakad emien. (Härom. blev Amira,l
Wrange l icke officelit underrättad, vilket kommer att f ram ga
av det föl i ande.)
Nästa l~nk i händelsekedj an mellan Stocl{holm och Ca_rlsl
crona var ett Kungl. brev den 27 oktober till Gen e!':J l Ann rn
*) Son till överste Erik Klint.
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C: ..A. ~!1~·ensvä rd: vilket ~·örst den ~9 nov_ember av Gencl'
SJo lYhhh::c Cont~~rct remi tterades hll Amiral \Vrang cl. a]
. Kungl. brevet sager, att som Kungl. Maj :t i Nåder go tt f
mt att sammansl~ den tillfö~·ne i Carlserona inträttadc Ca d~~~l
('~ O l'[Je
på Carlherab• vario-enon1
Corpscn
b
c
o
l' med Kngsakademien
o
sens _ar I~a ~mderhallsanslag även komma att inflyta till Al· d ei~uens arl~ga stat, har f?r got~. fum~its, att av de _vid C a de~~
e
COI p sen vaJ ande U ppsynmgsman, La rare och BetJ en te l\ I..,·
q ] 0 1"
.. h
. c .t .
B re l m,
,ap1 a!ne O man, Professor Bergström, Leetor Hy d·l
och Leetor Wangberg komma att levarbliva i Carlscron ·t el]
' oc 1
·
·
ansl~gna med l ~n få uppbära sina
a__v d : t 1'll K ~·1gsakadenucn
M_
a
Leetorern
lone1 och aivoden, men att MaJor Tornqmst,
b erg, .~eckmarl~ och H~llström, Löjtnant Pchrman d san~t
för tJ. änst vid Kr·I·a
vaktmastaren Lmdgren, vilka avsåcros
oS·
b
o
11
.
{a enuen, s m le erhalla de arvoden som voro uppför<h ,
a Id
' Pa
Akademiens stat.
.. '~s>ch som Lie\1tenant P~hrmand san1t Leetor Moberg'' (de
o~rnga.. hade ~ydhgen rest, mnan ordern kom) "ännu ick1' äro
h_1tan~ande, sa ~afwe:~ I at anty~a dem, det de ofö rdröij d igen
~1g pa resan hit heg1hva, hwarJ ämte \Vår nådiga Befall nina
ar, det I uppgifwen, hwad i:i.nnu kan wnra i behålln in <r af
Caclctte ~~orpsens i Carlserona m edel, samt till hwad tid ~'llle
d ~. dcrw1d " :arande Lärare och Deti ening blifwit aflön tc, så
wal dc, h~v1lk~ till tj enstgöring blifwit hit beordrad e, som
o~h _d e, ~-w1lk~ 1 Carlserona H't qwarblifwa, med hibeh:lllande
af sme forut mnehafwande Löner."
Härp:"t svarade Amiral \Vrangel med ett Memor ial ay den
~9 noycm.bcr till General Amiralen Ehrensvärd , va r i han
framhallcr att Amiralitete ts Kammarkontor enlint ett bila <~!
1~1emorinl andragit de hinder, varför kontoret icl< e nu u ta~1
framd eles ':~1r i st~~d att avgiva infordrade uppgifter, sam t uti
ett annat (a~en bifogat) m emor ial anmält, att de, som kommend era ts hll Carlberg, re dan fått sina vanliga lön er och
a rvod en till årets slut, m edan dc, som stannade i Carlscronn,
efter vanligheten skulle un(lf ~t löner och arvorlen för 4 ln'ar~alct i december månad. Kammarkontoret hade även f'racrat,
h ~u· man skulle förfara med sistnämnda lä rares och tillsynm gsmäns löner hädanefter , sedan 3. kvartalets redan u tb cta1~~-s •. "hwilket jag, i afseende derp~1, att desse Lärares tjenslgi~.mng nu mera härstädes nldelcs nphört, får öfwerHim na till
Hogwederhörlig decision." Amiralen framh åller äv en, att
punsmästaren Hjelm icke uppburit eller Utr annan lön i sta l,
a_!l det som tillfallit honom av kadettkårens medel sa m t ti lllaggcr: "äfwen som jag icke kan undgå gjöra eri1;dra n der-

'd att j ag uti oftanämde Kongl. Bref, som nämner alla här~tA~1 förflyttade, saknar Capitaine Klint, som lilnväl redan
1 !s<
eglat och förmoddigen nu inträffat i Stockholm."
8
Kammarkontorets först åberopade memorial av den 27.10.
.. . av p ersonhistoriskt intresse, då där namneligen angivas de
8
~rsoner, som utöver de ovan uppgivna tillhörde skolans stat.
b ef~ttningsh~_vare, för vilka direktiv begärdes med avseende p a deras lon er, voro:

be

••f{err Amt :s Superintendenten Fahnchjclm
årligen
Berr Amt :s Mcdicus Doctor Fax e årligen
Förste Mäster Fältslej ären Herr Brandenburg
årligen
f{err Sk jepps Bygmästar Fr: Sheldon
33:16
Dantsmästare Hj clm
16:32
Dito i tillökning
samt Kongl. Flagg Skjepp: Tornberg

RD 33:16: S
" 33:16:

"
"
,
,

16:32:
33:16:
50:- :
16:32:

Det andra memorialet (av den 28.11) visar huru osäker den
ekonomiska situationen var. (I annat sammanhang talar en
samtid a svensk om "det fattiga Amiralitetet"). Dokumentet
återgives i sin h elhet:
"ödmjukt Memorial.
Till underdånigsie föll j e af Kongl: Brcfwet d: 27. sistlidne
October, som i Nå der staddgar, at hwad ännu kan wara i behåll af de till Cadette Corpsen i Carlserona anslagne Medel
skulle upgifwas; Får Contoiret i lika und erdånighet anmäla,
at då fulla Ordinar ie Stats Summan för innewarande År ännu
icke på långt när influtit, och följ akteligen icke eller hela
~elo ppet som Cadctte Corpsen däraf hör undfå, hwartill
afwen kommer, a t owist är huru snart dc här quarhlifne Corpsens förr e Upsyningsmän, Lärare och Bctjcnte, kunna, förm e?eist penninge brist, få deras 4 :de qwartal för innewarande
Altså lärer _högst rättwist pröfwas, ..at im~an n:an blir säer om hw ad af denna Stats Summa vVarckchgen mflyter och
t wad utgift er däraf innom Årets utgång kunna bestrid as, är
d ontoh·et icke i. stånd, at uf!gifwao n:lgon säker Beh_ållning af
~.s s medel, hw1lket dock pa Ny-aret med mera w1sshet kan
'"arcks tälla s.
Carlserona af Amiralitets Kammar Contoiret den 28: NoVeinber 1792.
S. ödman."
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Med a nled ning av Amiral vVrangel s memoria l inford t·
D irektione n avskrifte r av de anställda s fullmakt er, vareAde
lönerna översänd es från Akademi en.
C' l·
Den 1--l m ars 1793 avgick från Amiral vVrangel ett "Em b
1
Memoria l". till.. General-Ami~~llen an?åe_nde en anna n per~o~
nalkateg on, dar det h eter: 'Flera pammnel ser av d c offi
rare, som blott inn ehafwa Cadett-ap pointcme nt, men allli('t~e
Caclett.. Cor1~sens !'örfly!tni ng till ..Carlberg, dcr~.f warit i s,;}~~
nad, foranlata nug at a nyo anm ala deras en tra gna hcp:iiran
a_nordnan de a~ berörde appointem ent:" Fler~1 såd an: 1 p ~;~
stotnmga r hade g Jorts och sen nst den 12 J anuar1.
E~~ må.~wd sena~.'e svarar Krigsal~~demiens Direktion mc,l
a tt oversand a h~_ga1~da me.del (beklad naclspeng ar) fö r fö rsta
kvartalet , och darefter slackade s pengarna kva rt alsvis lllec]
en punktli ghet, som Amiralite tet icke alltid varit i stand rr tt
prestera.
' slutligen hör nämnas, att ytterligar e en lärare to gs fr:'m
Carlseron a till Ca rlberg, n äm ligen skeppsby ggmästar en Carl
Bo u ck, vilken föregåen de år påbörjat byggnads arbetena vid
Carlberg . Han konstitue rades i april 1793 a tt vara lära re i
skeppsby ggeri vid Akademi en.
I avvaktan pt't att ett fullständ igt r eglei11ent e för Aka demien skull e hinna bli färd igt, utfärdade s den l oktober en
prelimin är nådig instruktio n för guvernör en.
Denne skulle a ntaga vård en och inseende t över Carlbergs
Lust Slott !11ed_ dess tillhörigh eter samt alla de lägen hder,
som anslagits till Akademi en. Först skulle han nu ombesö rja
u trymmen för 50 kadetter till den l novembe r sam t för så
många vid "Informa tions Wärcket" , som m öjligtvis ku nde
inlogeras där.
Vidare sk ulle guvernör en reglera kadettern as spisni ng pö
förmån ligaste sätt, "så i anseende till Costnade n, som ti!I
deras bärgning ."
H a n skull e ansk affa kad etternas b eklädnad efter godk ii ncln
modeller sam t "Armatu r", d. v. s. övrig personlig utru stning
och b eväpning .
Guvernör en ålåg även , att reglera erforderl ig b etj äning för
städning och uppassni ng samt tillse att god ordning u pprätthölls i olika avseende n och direktion en skulle eft er anmtila n
ställ a erford erliga medel till guvernör ens förfog and e.
slutligen framhålle s, att vice guvernör en skulle vid förefalla nde göromål vara guvernör ens biträde.
Vice guvernör en, överste Cronsted t, var rätt man p{t r ätt
plnts. Han drev p å de påbörja de reparatio ns- och byggna ds-
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Stora salen med Zorns plafond samt arbeten av Ehrenstrahl, T araval och
A. Eklund .

arbetena, inredd e rum och anskaffa de nödiga inventari er, b eklädn ad och husgeråd sam.t "läsperse dlar", så a tt de 50
litnämnda k a detterna kunde tagas emot och beklädas vid månad ens slut, och den l nov emb er inmönstr ades kad etterna av
hertig Carl i den unge Konunge ns n ärv aro.
Läsninge n kom igå ng och i bör .i an av decem b er had e Cronstedt ett fullständ igt schema färdigt.
Den 12 april 1793 utnämnd es generalm ajor Piper till president i Krigsk ollegiet, och efter honom utnämnd es överste
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Cronstedt till guvernör, en post, son1 han kom att b eklä d .
al
27 år.
Vid denna tidpunkt färdigställdes slutligen ritninga r 0
1
kostnadsförslag till planerade byggnader, arbetenas fi na nsf 1
ring säkerställdes, och till ledare av uppbyggnadsarbetet i~
sattes överste \Vijnblad vid Fortifikation en, sedan skepps:
byggmästaren Bouck vid jultiden återvänt till Carlscronn, oc]
mot hösten voro de två stora flyglarna under tak. l\ly cke~
återstod dock, vilket begränsade antagningsmöj lighetern 8 .
Den 10 augusti 1793 fastställde Kungl. Maj :t Ak ademiens
stat. (Se utdrag i bil. 4). Därmed indrogs vice guvern örsbefattningen och adjutanten fick titeln "Akademiens 1\Ja j or"
(Adjutanten C. G. Tornquist hade i början av åre t utn ämnt~
till In aj or vid Amiralitetet.)
Kadettantalet, från början avsett att vara 200 uta n h iinsvn
till stånd, varav hälften betalande, nedsattes till 160 m ed lOO
b etalande.
Kadettskolan i Haapaniemi skulle stanna kvar i Fin l ::~ncl
men ställdes under Aka den1iens direktion.
Den 13 december 1794 upplöstes direktionen och gnYernören ställdes direkt und er Hertig Carl, vilken kvarstod som
akaden'liens Höge Styresman. Samtidigt återbesattes d en indragna vice guvernörsposten men indrogs igen efter n å go t tu·.
I augusti 1795 hade arbetet med flyglarna avancern t s{l
långt, att det avsedda kadettantalet kunde rymmas, n yn kadetter antogos liksom föregåen de och följande år, då d en nu
fulltaliga kären uppdelades i 4 kompanier om 40 k ad etter i
var j e. Under 1796 färdigställdes alla planerade hyggnadsarbeten, de två stora flyglarna, inredningen av slottet till
lektionsrum, bibliotek m. m., kyrkans utökning och förskönande, dc tv~1 mindre flyglarna, vilka inrama borggård en mot
sjön, båtbrygga, ridhus, värdshus, tvättstuga, fatbur för linnepersedlar samt ett "fyrverks arbetshus" i dj m·gården , samtliga stenhus .
.Den 31 juli fastställdes Akademiens Reglemente och den 1
november avgick Hertig Carl som Styresman, sedan h nn sett
sin skapelse planenligt uppbyggd och dess första 20 officerare
utexaminerade till armen och flottorna .
Därefter ställdes Akademien under Konungen som Hi)gste
Styresman.
Kadetterna delades i 5 klasser, vardera om ett år, dc 3 första gemensamma elementarklasser, medan 4. och 5. ldnssc rna
voro tillämpningsklasser för militär utbildning med skilda
land- och sjölinjer. Antagningsåldern var 11- 13 år.
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fo Utbildningens teoretiska del pa:grck fran 1 oktober hll mll11 av april, varefter examen fol,1de. .
.. .
.
.
.
te JVIaj månad utnyttja des för prakh~~m ovnmgar. 1 art.1~len
h befästningskonst, gemensamma for alla, varefter SJ oka~~tterna och 3. klasse~1 emJ:lar~~rad.~ på kadettfartyget i
Karlskrona, riggade och gmgo hll SJOSS for s~mmaren. ..
seda n reglementet prövats under ett år, framl.:;tdes forsl.ag
{ill nytt reglemente io maj 1797, v.ilket bl. a. helt loste den fr~~ka k adettskolan fran Akadenuen och av sparsamhetssk~l
decimerade kåren till 120, varav 80 betalande. Den ~ apn~
1799 fastställdes akademiens förnyade reglemente, vrlket 1
stort sett om också med ideliga ändringar gällde tills Kungl.
Krigsskolans reglemente trädde i kra~'t å1: 1866.
.
o
Klassernas antal blev 4 och antagnmgsaldern mmst 13 ar.
De två högsta klasserna voro fortfarande uppdelade efter vapenslag. När 3. och 4. klassernas sj Ö~{a.~l.etter gingo t~~l .sj ö~.s,
fingo de kadetter i 2. klassen, som sa onskade, medfolJ a for
utrönande av deras lämplighet på sjön. Vid återkomsten på
hösten uppfördes de godkända i tredje sjöklassen, medan
övriga fortsatte i tredje landklasscn.
Skolans närmaste styrelse uppdrogs som förut åt guvernören, vilken ställdes under en direktion med uppgift att bl. a.
övervaka institutionens skötsel och förvaltning samt att föreslå utnämnandel av officerare, lärare och kadetter.
Efter kricret 1808- 1809 voro statens finanser svaga, förlusten av Finland minskade officersbehovet, och anslaget till
akademien minskade. Kadettantalet blev 80, varav 60 betalande, och alla sammanfördes i ett kompani. Antalet kadetter
ökades visserligen, men det var först genom kronprins Carl
Johans ingripande, som Akademien å ter kunde växa sig
stark. Härvid stöddes han av konungen, Carl XIII, som 1812
beslutade att ur egen kassa bekosta ytterligare 30 frikadettplatser, vilka skulle tilldelas 5 präst-, 5 borgar- och 20 bondsöner . Av flera skäl ändrades småningom denna ståndsfördelning och 1829 avvecklades konungens frikadettinstitution.
Från hösten 1821 återinfördes 5 klasser, varav "övre avdelningen", de två högsta klasserna, liksom tidigare hade
land- och sjölinjer.
Radettantalet blev 130.
Emellertid var Krigsakademien icke enda vägen till offi-
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·sepålettern n. För armens del inråttndes enskilda militiira
1
c~ 0 1or och i Karlskrona fanns en särskild anstalt för utbildans av sjöofficerare, vilken kunde genomgås även av uncl erdfficerare, me~1 i motsats till ~kade1::iens ka.~iett~r garante1·a~ 5 elevern a v1d dessa skolor Icke ofhcersutnamnmg. En prov~ngskommission verkade som censorer i Karlskrona 182"1~~62, varefter sjöofficersexamen vid krigsskolans sjöklass
bleV obligatorisk för befordran till officer.
1841 in fördes vid krigsakademien en förberedande examen
i allmänbild ande ämnen , i stort sett motsvarande studentexamen, för den, som ämnade avlägga s,iöartilleriexamen, och
tre år senare ställdes samn1a villkor för sjöofficersexamen.
Vid denna tid voro Akademiens elever uppdelade på lvå
kompanier med fyra avdelningar i varje, och kadettantalet
steg sn1åningom till 200, varav 25 sjökadetter.
1852 borttogs den första klassen och inträdesäldem maximer ades till i allmänhet 16 år. Högst 1 1/2 ~1 r fick användas i
varje klass (fri flyttning till högre klass tillämpades sedun
1822) . Från Akademien kunde nu årligen utexamineras :jO
officerare för land- och sjöstaterna tillsamnum, vilket var
mindre än hälften av behovet. Då det var önskvärt, att alla
blivande officerare erhöllo samma utbildning, borde Akademien bli obligatorisk för samtliga, varför en omläggning blev
nödvändig. iVIan tänkte sig då, att om institutionen i stället
omlad es till att omfatta endast en tvåårig tillämpningsskola
för upp till 200 kadetter, skulle hela behovet kunna fyllas.
För att alla sökande till akademien skulle få samma
utgångsläge, krävdes emellertid att undervisningen vid rikets
läroverk ordnades efter ensartade lin j er och detta önskemål
tillgodosågs, när 1859 års läroverksstadga trädde i kraft.
Enligt ett Kungligt brev av den 14 oktober 1862 genomfördes en fullständig on1organisation av Krigsakademien, vilken
Påbörj a d es följ ande år .
. Elementarskolan slopades och en sammanlagd utbildningst~.d av c:a 2 1/2 år infördes. Akademien skulle bli en rent milit~r tillämpningsskola, kallad Kong!. Krigsskolan, med upl>gift att utbild a alla vid armen och flottan erforderliga officel'are. En sjöklass, motsvarande krigsakademiens 3. och 4. sjöklass, skulle utbilda flottans officerare, medan en motsvarande ~an dklass avsågs för armeofficersutbildningen. För inträde l skolan fordrades godkända betyg för flyttning till 7. ldas~~~1 på reallinjen vid läroverk samt godkänd inträdesexamen,
1
ken senare dock ej avkrävdes studenter.
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IV.

Kongl. Sjökrigsskolan 1867-1956

Länge hade sjöförsvarets män ansett att utbildnin g<'n ,,.1 t
Karlberg icke motsvarade de fordringar man bord e stiilla ;
utbildningen .. av flottans officerar~, oc.h ef~er omorganisrtt}~~
n en 1862 ~1av~ades bL.. a., ~tt t~.tb1ldnmgshden vore för kott
och antagnmgsaldern for hog for danandet av goda sjöofficerare.
Statsrådet, konteramiralen greve Baltzar Julius von Platcn
(son till k a nalbyggaren), varmt intresserad av denna l' råaa
tog initiativet till dess lösning enligt protokollet över sjödh.:
svarsärenden den 25 oktober 1864.
statsrådet anför där, att Krigsakademien omändrats, så att
inträdesåldern höjts och läroverket blivit en tilläm pninasskola för utbildning av officerare vid armen, varigcn~m
enskilda läroanstalter för ändarnålet kunde undvaras.
Amiralen ansåg omorganisationen redan i och för sig innebära en så väsentlig rubbning i grunden för sfökadetternas
uppfostran, att det blev nödvändigt med särskilda undan tagsföreskrifter för sjöofficersutbildningen vid krigsskolan, "så
framt sådana kunna utan men för undervisningen därstädes
i det hela tillvägabringas", men sjökrigsmaterielens förä ndringar gav anledning till att "särskilt och på olika sätt" ordna
anstalterna för u tbildning av sjövapnets blivande befäl. Sjöofficerens uppfostran, åtminstone när därmed avsågs h ans utbildning för det yttre sjöförsvaret, måste grundas p ä praktiska yrkesövningar i längt högre grad än som kunde b ehövas
i en skola, huvudsakligen avsedd för utbildning av lantunnens
befäl. Det var mindre den egentliga militärutbildningen än
förvärvand el av vanan att kunna trivas och handla pä ett
främmande element, som vid sjökrigsutbildningen krävde så
mycken tid. Därför a nså gs inom alla stater, utrustad e med
flottor, att sjöofficersaspiranten sen a st vid 14 eller 15 [u·s ålder borde bör j a sina sj ö resor för a tt rätt kunna införlivas
m ed sjölivets speciella förhålland en .
D å nu krigsskolans nya stadganden hindrade ynglingarna
från att hör j a sin utbildning förrän vid omkring 17 års [tider
och att d e sedan ej fingo vistas där mera än cirka 3 tu·, var
det tydligt, att detta läroverk icke ensamt kunde vara tillfyllest för att bibringa dc unga den kunskap och sjövana, sol11
ovillkorligen krävdes av en god sjöofficer.
Däremot ansåg Amiralen, att förh ållandet blev ett a nn~ t
när det gällde befälet på de fartyg, som huvudsakligen avsagos för skärg~trdskriget.
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Där skild e sig erforderlig praktisk övning mindre fr~tn de
som krä;d es. av m:~:ne n.~. befäl, o~.h "fostr.~n?e,~ av den sj~:
mann ahag, vilken for SJOmannen ar oumbar.hg , ersattes hä.
lämpligen m ed sådar? ö.'?1ing, som ut~n s~ång~et syn tes k un~
na förenas m ed armeofficerarnas utblldnmg v1d Carlbern
Därför krävd es särskilda föreskri~~.er om utbild ningc1~ · ti]J
officer, beroend e på om han avsågs for det yttre eller för det
inre sjöförsvaret.
Amiralen föreslog tillsättandet av en kommitte av sakkun.
niga person er för utredning av dessa viktiga frågor. De nna
skulle för eslå de ford rin gar, son1 bord e uppställa s fö r sjöo[fj_
cersutbildningen u nder hänsyn till "ej mindre d en h ögre utveckling, sjökrigsväsendet i allmänhet numera up pn~ttt, ~i n
även b eskaffenheten a v den materiel, vilken, i föl jd s<"tv~1 1
härav som a v Sverig es financi ella och egendomliga geografiska förh ålland en , mås te komma a tt för dess sjöförsYar anskaffas."
Vidare skulle kommitten und ersök a om och i vilken mttn
Carlbergs omorganisation län1p ade sig för sjölwcletternas
utbildning till dugliga yrkesmän, samt föreslå å tgärdn för
åsta dkomm andet av en fullt ändamålsenlig un dervisning.
Kommitten skulle ha rätt att inom sig bilda underavd elningar
för arbetets underlätta n de.
Till kommittens ordförande föreslogs komm en dören Yid
flottan Arvid Reinhold \Vilhelm Egerström och till ledamö ter:
Komm endörkaptenern a vid flottan Christian And ers Sundin (Vicea miral 1874), och Olof Georg August H erkep e (Komm endör 1866, CSS 1867- 1870), k a ptenerna vid flotta n Carl
Kleman och Sven Adolf Carlson Lagerberg, k a ptenlö jtnan ten
vid flottan Fredrik Victor af Klint (Kommendör 1890) *)sa mt
löjtnanten vid vVermla nds regemente Julius Ma nk ell.
Amiralens förslag bifölls enligt ett Kungligt brev den 2:'i
oktober 1864 och redan den 9 f ebru ari 1865 inlämnad e kommitten sitt förslag till Kungl. Maj :t.
Kommitten hade arbetat på två avdeln ingar, av vilka den
en a, Egerström, Lagerberg och Mankell, skulle ä ,g na sig åt
utarbetandet av fö rslag till utbildningen av befäl fö r den
del av flott a n , " som huvudsakligen bör bidraga till förs vflj
randet av la ndets mera slutna kuster och, i samban d Dlec
armen, de inre delarna av densamma", samt den and ra, ])cstående av Sundin, H erk epe, Klem an och af Klint, att u pP:
1
göra förslag till ändam ålsenligt bild ande av sjöofficerare
närmare överensstämmelse med "de åsikter sorn i det ta

eende ännu äro r å dande i andra länder" , varjämte af
den förs~.n~mnda avde~ning115 öv e rl aggn~ngar for ~tt ~.1trad a med. nod1ga up~~ysi~mg~.:··
e d h änsyn eJ mindre till laroverk e t v1d Carlberg an hll SJ o~f~icersutbildnin.gel~ i. alln~änh~t p~ grun.d .av hm:s erf:~.ren
beter un der .~n ilerang be! a ~.~nm g s~som I_DfOl:matwns?!.hcer.
Yttrand et ar up pdela t pa forsl ag hll utb1ldnmg av ofhcera·e vid det inre sjöförsvaret och till bildande av sjöofficerare i
.. l t
l
. ...
. .. ..
. . .
allm an ~~ .
En officer v1d det m re s1 of orsvaret borde 1 forsta h and vara
artillerist på vatten och till lands, dessutom borde han vara
infanterist, kä nn a till skärgården, kuster och insjöar, kunn ~
uppmäta och kar tlägga skärgå rdsterrän g, h a k~m sk a p er ~
fästnin gslära , förskansningskonst och broslagnmg samt 1
anbringan eJet av hinder och minor 111. m. slutligen m ås te han
"innehafva sådant sjömanskap, som kan fordras af en god
skärgårdskarl", samt kunna m a növrera d e fartyg, av vilka
hans vapen består, "det vill säga såda na mindre grundgående
fartyg, som ej h afva stående taklin g och följaktlig en närmast
kunn a anses som flyt an de lavetter till ett skärgårdsartill eri",
liksom även insikter med avseende på deras beskaffenhet,
byggnadssätt och utr ustning. För a tt kunna samverka med
armen och föra självständigt b efäl erfordrades även goda
kunskaper i taktik, strategi och krigshistoria .
Efter ytterligare motiveringar och förslag tillläsämnen och
kursomf ång föresl år av delnin gen :
vid Ca rlb erg mttlte bliva bildningsanstalt
att k riasskolan
5
även för de ynglingar, som söka bli officerare vid det inre
sjöför svaret, att antagningsåldern skulle bli d ensamma som
för lantkad ettern a, a tt vistelsen vid krigsskolan m å tte normalt bli 3 år m ed möjlighet till snabbare flyttning, m en att
var j e elev skall ha deltagit i tre somrars praktiska övningar.
(För armens k ade tter krävd es blott två somrar och inalles
2112 år) .

~fnt sku~.le s~m led~~110t be~is~.a

Rörande utbildninge n au sjöofficerare i allmänhet utgår
kommittens andra avdelning från
att, m ed hänsyn till sj ökrigsväsendets utveckling, anskaffandet av m a terial för sjöförsvaret torde komma att grun das
p å användandet av
dngkraj't på alla fartyg,
*) Son till viceamiral Gnstaf af Klint.
54
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bepansring av alla stridsfartyg,
på all~ farty~ _a_vsedda _för_ ~~~lVigering i öp pe 11
SJO, sarnt krafhgast mo.Jhga artzllen for alla certer;

tC!~kling

att, med avseende på Sveriges finansiella förhålla n den oc]
moden~a ~·m·tyg~ höga kostnad_er, vore _det om öjligt a t~
anskafia bdsenhga fartyg av ohka slag hll ett an tal, j ä 111_
förligt med dc äldre fartygens, samt
a tt, med hänsyn till landets geografiska förhållanden dc olika
verksamhetsfälten för dittills brnldign olika slag av ro iidoch segelfar tyg numer~l genom ö.nea ns användnin g kommit att sammanfalla, så att tidsenligt byggda ~m gdri vn a
fartyg av olilw storlekar voro dc enda som m ed för del
kunde begagnas för krigförin g över allt, där fa rvat tne t
medgav dem att flyta, röras och uppehålla sig.
Äro dessa antaganden riktiga, säger man, torde dära v fö lja,
"att för bildningen till officer vid Eders Kongl. Maj :ts fl otta
höra uppställas sådana fordringar, Dtt den blifvande officern
må vara fullt i stånd att med erforderlig kunskap och skicklighet tjenstgÖl'a, efter sin grad, å flottans alla fartyg af h vilken cert som helst, och att var och en, son1 under f redstid
utnämnes till officer vid flottan, bör hafva fullgjor t dessa
fordringar."
Beträffande krigsskolans på Carlberg lämplighet som läroanstalt för bli vande sjöofficerare anför avdelningen,
att, en yngling, smil önskar bli sjöofficer, bör kom ma till
sjöss vid 13 a 15 års ålder för att redan så tidig t bör ja
fÖrvärvandet av den vana vid sjölivets speciella förhb'l llanden, SOlTl endast kan inhämtas på sj ön "och de fl esta
personer antingen alldeles icke eller ock endast m ed stor
svårighet kunna vid mognare fl lder tillvinna sig" , samt
att, tillräckliga teoretiska och praktiska kunskap er i c!~e
kunna inhämtas vid en sjökrigsskola på kortare tid an
5- 6 år.
Eftersom de vid Carlberg numera intagna elevernas me del:
ålder vid antagningen överstigit 21 ur och ingen vari t w~ oer
18 och då elevernas tid vid krigsskolan inskränkts till hogst
3 % år, ansåg avdelningen,

(f.il
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Kadettmässen. Högre kursens rum med lågreseminnen.

"att krigsskolan på Carlherg, efter verkställandel av dess
nådigs t anbefallda ombildning, icke är tj enlig att utbilda ynglingar till duglige sjöofficerare;
och f år A v delningen derföre underdånigs t föreslä,
att en fristående läroansta lt för ynglingars bildande till officerare vid Eders Kongl. Maj :ts flotta mä, under benämning
av Kong!. Sjökrigsskola, inrättas."
Beträffande platsen, dit sjökrigsskolan borde förläggas,
antog man, att endast tre städer kund e konuna ifråga, nämligen Stockholm, Carlserona och Göteborg, den sistnämnda
n~ed särskild hänsyn till Nya varvets bibehållande för statens
rakning. Ledamöterna hyste delvis olika åsikter härom, men
1
11an enade sig om_Göteborg som den lämpligaste platsen .
Man ansåg med en utförlig nwtivering, att eleverna helst
?orde vara "helpensionärer" och i allt stå under styrelsens
0
Ver skolan uppsikt och onwårdnad.
Vid are föreslogs, att om en särskild sjökrigsskola upprättac1es, skulle envar, som ville bli sjöofficer, genomgå denna
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skola med undantag endast för krigstidsförhå~.la_ndei: och l\11_
der skolans första år för sådana,_ som redan l??rJ ::t sm utbilcJ.
ning vid annan statens uppfostrmgsanstalt, for VIlk a hcs tä 111_
melserna borde jämkas.
..
.
Man föreslog även bcstärn~elser me~l h::nsyn hll u.~(' X an1 j_
nerade elevers försörjning, vidare utbildmng och ofhccrsut.
nämning.
.. .
Med anledninu av 1863 skedd nedskarnmg av antah't offi.
cersbeställninga~ föreslogs, a tt elevantalet niåtte .~ estkimmas
till 24-30, så att fyra a fem officerare kunde utnanmas år]j.
gen.
.
d' . l '
..
Beträffande skolans styrelse, ekononn och Iscip m fo re.
slogs,
att sjökrigsskolan ställdes direkt under Chefen för Sj öförsvarsdepartcmen te t,
att närmaste ledningen anförtroddes en regen1entsoffi ccr vid
flottan, vilken som chef för skolan skulle ansvara för
ordning, ekonomi och disciplin, samt
a tt tre sjöofficerare anställdes som lärare och instr uk törer
m. m., liksom också
att ett antal a v skolans äldre elever skulle använd as som
underbefäl för ordningsfrågor.
Vidare borde anställas en civil tjänsteman som kam rer och
sekretcrare samt en sjö-underofficer som uppbördsm an .
Fri läkar- och sjukvård föreslogs för skolans pers_01w l och
elever och slutligen ingavs förslag om hur uppassmng. ma tförhållanden samt linnetvätt kunde ordnas.
Avdelningen föreslog lärarebefattningar o_ch up pgj orde
schema för 5 klasser, där utbildningen i teoretiska och p ra~
tiska ämnen gingo hand i hand. De fyra förs ta klass erna b.OJ·
dc vardera omfatta ett år, medan den femte skulle k rava
1 1/2 år, in.~dusiv e 5 måna ders sjöexf!.editio~: å~·ligen. . , . h
De två __lags ta klasserna. skull.~. ut~ora provmngskla sst I o~l
de tre bogsta den egentliga SJokngsskolan. Elev, som go.
känts i a~:dn~ klasse~:, ha?c rätti~het att flyt~.as till d ei~ trecl.~~;
I fortsattnmgen fareslas bestammelser for antagm ~1g _0 v·
utbildning m. m. samt att eleverna skulle betala p euswusa .
gift liksom också kostnaderna för mat och kläder, lärohöckt :
skriv- och ritma teriel, samt hålla sig med egna underklä c eJt
och skor, m edan kronan skulle bekosta modeller, inst nuuen
och bibliotek.
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som avslutning_ if~·ågas~t!es, huruvida c_j ett anta~ frikadettplatser bordemrattas 1 likhet med vad fallet var vid Carlro
b\i'il kommittens fö.rslag var bilaw~ .en reseryati<_m av ..komndörkaptcn Sundm och kaptenloJtDant af Klmt, dar de
11
åepeka inkonsckven~.en i fö~slag~ts t.:,å d~lar, där .d~n ena
P er Carlberg vara sardeles lamphgt for blivande officerare
a~JJ det "så k allade" inre sjöförsvaret, medan den andra
vJ1 enar att alla officerare böra få samma undervisning och att
]~ ·io·sskolan icke är lämplig för utbildning av sjöofficerare.
'\fln d etta foga kommendörkapten Heorkcpe oc~ kap_ten Kl_~an ett yttrande, enligt vilket de ansago, att direktiven for
1
; ~ 111 mittens arbete uppdelade detta i två skilda avsnitt, ett
/ör det yttre och ett för det inre eller skärgårdsförsvaret, varför de för sin del ansåga sig skyldiga att underteckna ett
betänkande, vari båda förslagen framställdas sk~~da åt.
När kommittens yttrande avgavs, var det dar omtalade
skärgårdsartilleriet ett förut okänt begrepp. Riket ägde en
arme och en örlogsflotta, sedan Arm ens flotta, bestående av
mindre flytetyg för skärgårdskrig, år 1824 förenats med
örlogsflottan.
.
Att amiral von Pla ten var upphovsman hll det separata
skärgårdsartilleriet kan utläsas av komn_1ittens instruktion:
men ännu tydligare kom det till uttryck 1 hans den 12 maJ
1865 m ed Konungens tillstånd publicerade "Grunder för ombildnin g af Sveriges Sjöförsvar." Denna omfattande . skr~~·t
föreslog, att sedan tillräckligt antal officerare utbrutits for
ett inre sjöförsvar, skulle den dåvarande flottan kallas
Kongliga Flottan, med oförändrad rang, och fortfarande avses
för det yttre kust- och sjöförsvaret. "Detta vapen skall derjemte äfven på aflägsnare haf upprätthålla svenska flaggans
anseende och hos främmande folk bevaka våra intressen,
samt ehvar handeln använder svensk undersåte, blifva ett
stöd för svensk lag och rätt." Från denna del av sjöförsvaret
borde Lotsstaten erhålla sitt befäl och statens navigationsskolor kunna få sina lärare.
Den andra delen av sjöförsvaret, som uteslutande skulle
0
ll1fatta krigföringen i våra skärgårdar, skulle benämnas
Kongliga Skärgårdsarlilleriet med rangnummer emellan
~ongl. Flottan och Flottans Konstruktionskår. Det borde ej
fannorlunda uppfattas än såsom ett artilleriregemente med
l?'tande lavetter, och hvars uppgift blefve, icke blott att
h~ndra fiendens fartyg framtränga genom positionerna i
"ara skärgårdar, samt att vid dessa strider veta att begagna
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fältverk, försänkningar, minor m. m ., utan även iklä da si
den ej mindre viktiga rölen, när fiendtlig arme nalkas st rä ng
dcrna af våra inre farleder, att då angripa densamma , san ;
att blifva en flankbetäckning för vår egen arme, n ä r ho,1
1
stöder sig vid farbart vattendrag" etc.
"Grunderna" innehöllo även vad officerarna beträffar hl. a
förslag till inrättandet av Nya R eser v-Staten och en sä rskilci
l ndragnings-Stat.
Dc i Grunderna fran1lagda förslagen stadfästes g<.' no111
Kong!. M.aJ :ts Nådiga Förordningar af den 10 JLLli och 16
A LLgLLsli 1866 angående förändrad organisation av K. J/aj :/.s
Flottas Officers- och Underofficers-personal, där även kon1.
menderingar och befordringar tillkännagavs för dc m a rina
kårerna. Så t. ex. befordrades dc ovan nämnd a kommen dö t·kaptencrna C. A. Sundin och O. G. A. Herkep6 till komm endörer, medan bl. a. två konteramiraler och fem kommen dörer
överfördes till Nya Reservstatcn.
Ovan nämnda sakkunnigeförslag hlev i en del avseenden
oma rb etat och resultate t fastställdes sedan genom två Kungliga brev av den 21 maj 1867. Det ena var en stiftelseur k und,
vilken bestämde tillkomsten av Kong!. SJökrigsskolan och
utnämnde lwmmendör Olof Georg August Hcrkcpe a tt vara
skolans chef. Brevet åtföljd es av d en nya skolans stat. (Sc
bil. 5) Det an dra brevet var "Kong!. MaJ :ts nc"tcliga Reglem f'n te för Dess SJö-Krigsskola."
stiftelsebrevet meddelar, att en för 40 ynglingar heriilu1ad
sjökrigsskola skulle förläggas till Stockholm, att officerorc
för flottan skulle helt utbildas vid skolan, medan "O ffic ersämnen för vVårt Skärgårds-Artillcri" där kunde erh å ll <~ den
förberedande utbildning, som fordrades för inträde vid Krigsskolan på Carlberg, där dc skulle fortsätta sin utbildning.
Som årsanslagbevilja des 21.470 Riksdaler och som engangshclopp för skolans inredning och till anskaffande av inventarier 20.000 Rd.
Siwlan skulle bör j a sin verksamhet den l oktober, yar för
lokalfrågan genast borde ordnas och andra förberedel ser vidtagas för antagning till en början av endast 10 kadetter .
Lokalfrågan löstes genom förhyrning av ett hus på Rör~
strandsgatan (nuvarande Wallingatan) i Stockholm, och c ~tel
nödiga förberedelser kunde undervisningen taga sin bör Jan
den 14 oktober med 11 nyantagna ynglingar, bl. a. sederm era
kommendören, sjöministern och landshövdingen Gcr ard
Dyrssen, konteramiralen Theodor Carl Adam Sandström och
kommendören vVolter Eduard Elers.
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På hösten följ ande år, 1~_?8, överflyttades slutligen <le På.
Carlhera kvarva r ande 10 SJ oka detterna, och sedan hedrev
undervi~ningen vid Rörstrandsgntan, tills utrymmet ble v fö~
knappt. Då bevil ja de 187? å rs riksdag medel till __UP J? f~\ir n nde
av ett skolans eget hus pa Skeppsholme1~'. och dar, ! gan1Ia.
sjökrigsskolan", u~bildades _blivan?e offlc ~ rare fr a~1 den l
oktober 1879 fram hll den 11 Janu o.n 1943, da skolan m ll yttade i dess nuvarande lokaler vid Näsby slott invid Storu \' ärtan n å gon mil norr om Stockholm.
Sjökrigsskolans först.a regl em ente å terfinnes i Swensk författnings-Samling No 38 år 1867.
Real ementet ansluter sig till ovan nåmnda "Grunder'' och
är följ aktligen baserat p å Amiral von Platens åsikter r öra nde
flottans befäl.
I r eglementet stadgas, att "Sjökrigsskoians ändam ål tir att
bibringa:
dels ett efter Sjöförsvarets behov lämpat antal yn gl ingar
d en för S.i öofficerare nödiga teoretiska, praktiska och disciplinära bildning, sf1 att de frå n skolan kunna omedclbarl igen
inträda i Officerstjänstgöring vi d Kongl. Flottan;
dels ock ej mindre de till Officersämnen vid Kongl. Skärgårdsartilleriet avsedda ynglingar, än .ä ven därj äm tc så
m ånga ynglingar, som omständigheterna må fin~1 as k unna
m edgiva, uti en för siwlans alla eleve1· gemensam forb ered ande avdclninii en sådan bildning, ntt de, efter att hava sa mma
avdelning g~nomgått, äga kun slwper, motsvarande ford ringarna för inträde vid Krigsskol an å Carlberg sarnt f ör 2 :e
Styrmansexamen vid Rikets Na vigationsskolor."
Sjökrigsskolan, förlagd till Stockholm, stålides und er <iverstyrelse av Chefen för Sjöförsvars-Departementet, och den
närmare styrelsen uppdrogs å t en sjöofficer, som av Kungl;
Maj :t utnämndes till Chef för skolan . Siwlan delad es i tva
huvudavd elningar, en Förberedande och en övre avd el ning.
Förberedande avdelningens kurs fö~· delades på 4 och den
övre på 2 klasser, samtliga omfa ttand e ett år vardera.
I övre avdelningen b enä mneles eleverna kadetter, i den
nedre elever, och alla bildade t illsammans en Corps.
,
Kad etterna och eleverna bes tämd es till omkring 40 ell er sa
många som departementsch efen fann lämpligt m ed hän scende till kadettfartygets utrymme.
.
Nu sades klart ifrån, att den som ämnade bli officer v1d
flottan skulle fullgöra alla dc fordringar, som regl em en tet
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.. m de, varför Sj ökrigsskolan blev enda vägen till officersbest a
fordran .
..
..
bCZ sj öof~"icerare slm_lle anstäl~as . s<?m. kad et~_?fficera_re . for
.. ·vakn mg av ordnmg och d1Sc1plm samt f or lednmg av
0 ':!~diska övningar
enligt särskil,d .~.nstruktion. D_essa __ skulle
P1 1 m en deras p ~t Generalorder pa forslag av Chefen for sko]{on En av dem skulle även vara lära re i sjömanskap och en
~~~~stgöra som a djutant hos Ch efen och därtill ha uppsikt
9aer skolans bibliotek, instrument och modeller.
0
"chefen skulle ordna och utföra allt, som hörde till skolans
. re verksamhet, ordning och ekonomi, samt årligen redovisa
}~r skolans pe1:ningmed~l. !Jan borde, så ofta hans tid m ed6av närvara v1d underv1snmgen.
t> JVIinst två gånger å rligen skulle kad e ttofficerare och lärare
samma nkallas för rådslag om eventuellt önskvärda föränd1·ingar.
Lärare anställd es med tre m ånaders ömsesidig uppsägning
och lediga beställningar kungj m·des i tidningarna.
Vore en lärare kompetent att und ervisa i flera ämnen, kunde han av Chef en föreslås därtill, föru tsatt att undervisningen
icke blev lidande därav.
Kadetter och elever skulle av befäl och lärare behandlas på
"ett fo gligt men allvarsamt sätt, så att de vänjas vid den militära ordning, takt och punktlighet, som är behövlig för det
allvarliga yrke, åt vilket de skola ägna sig." Befälet ålades
att vak a över ynglingarnas uppförande såväl utom som inom
skolan och tillse, att "eleverna bo hos ordentliga personer."
Bestraffningsrätt tillkom endast Chefen för skolan och
Chefen på kad ettfartyget. Bestraffningar skulle lämpas efter
ynglin gens ålder och kunde bestå i muntlig tillrättavisning,
arrest på eget rum under fritid, arrest i skolan, arrest och
permissionsförbud ombord m . m. straffen skulle journalföras.
Brast yngling i uppförande, flit eller förmåga, kunde han
S~il.ias från skolan, liksom även, om. han icke kunnat genom.g~ förb eredande avdelningen på 6 år eller den övre på 3, såVIda ej sjukdom eller annat godtagbart skäl kunde anföras.
Lästenninen pågick från 1 oktober till mitten av april, då
examen förrättades, och undervisningstiden vid skolan borde
".~ra 36 timmar p er vecka, gymnastik och vapenövningar inraknad e.
För genomgång av inträdesexamen, som hölls i slutet av
September eller början av oktober fordrades en ålder av 13
111
en ej fyllda 15 år. Fordringarna vid inträdesexamen voro

na
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frihet från kropp sliga f el samt i stort sett samm a k unsku
m.ått som vid flyttni ng till 4. klasse n i lärove rken, m en ll l1d ·~)S
tagsvis kunde ungdon 1.ar antaga s på rena sjöme ritcr, sä vi \;:-,)
de ej fyllt 18 år.
Reglem entet innehö ll vidare bestäm melse r för utbild nin _
g
en i land och till sjöss.
n.
otsvara
m
r,
klasse
6
på
lad
uppde
var
d
ombor
skolan
Även
de 6 somm arexpe dition er, med 4 förber edand e och 2 kl asser
utgöra nde den övre avdeln ingen. Sjöres orna borde h elst före:
ct av lnaj
t~g as i e ~ mindr e, råtack lad ångko rvctt från s~ut
dcs i 5
mdcb
elever
bll omkn ng 20 septem ber. Kadet ter och
som
dds
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efter
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dels
kvarte r och tjänstg jord e
tjänst
e
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turvis
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,
oppcn
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märsg astar
som märsk orpral er.
Exam en hölls vid skolan iland i april varje f1r, vartill tv;)
censor er utsågo s av Depar temen tschef en. På liknan d e siitt anställde s exame n ombor d vid slutet av varje exped ition, men
censor er voro då fartyg schefe n, sekon den och den kade ttofficer, som ej underv isad e i sjöma nskap . Hade n ~1gon li nderkänts i kla ssexam en i land, kunde h a n tenter a senas t två
månad er eft er påfölj ande sjöexp cdition . Blev rc sultn tet
oguns tigt fick han stanna kvar i klasse n. Med lednin g ~lY f järdc år ets betyg beshim de D eparte m entsch efen, vilka av dem,
som så önskad e, skulle få uppfly ttas till den övre w dela
ningen , varvid a ntalet rättad es efter d e å rliga va ka11scm
mli.i
och
g
gsbety
avgån
o
crhöll
övriga
åren.
iccrsk
inom sjöoff
nade skolan .
När en kadett genom gått skolan och godkä nts i ten h mcn,
hölls office rsexam en i angivn a ämnen , vareft er de k ade tter,
som avlagt godkä nd office rsexam en och erhåll it vitso rd om
gott uppfö rande, voro berätt igad e till office rsutnä mning och
föreslo gos hos Kungl . Maj :t till under löjtna nter vid fl ottan .
A v reglem entets ekono miska b estäm melse r fra m gttr, at~
nedre avdeln ingens elever (då de ej voro ombor d) erhiillo fn
underv isning vid skolan . Allt annat bekost ades av föräl d r~r
na. övre avdeln ingens kad etter erhöllo föruto m underv ismn·
gen även fri bostad och läkarv ård.
Sedan fordri ngarn a för inträd e vid Krigss kolan på Carl:
berg den l juli 1871 höjts till krav p ~1 studen texam en eJiei
m.otsv arande utbild ning, blevo ändrin gar i KSS reglem en!e
nödvä ndiga och den 27 mars 1872 förelåg o Kongl. Maj :ts Na:
diga Stadg ar för Dess Sjökri gsskol a. (Sv. Förf. Saml. 1R72 ni
22).
De viktig aste nyhet erna voro:

Kadettr um .
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att flottans och skärgårdsartilleriets (Sjövapnets) hliva 111
officerare skulle f å hela sin u tbildning vid KSS,
<Q

att eleverna efter genomgången förberedande avdelnin g sktl)
le besitta kunskaper n'lotsvarande 6. klassens vid l äl'o~
verken,
att även sådana elever, vilka ville bli armeofficerare, k und
fl_?Tttas . till __ övre av?elningen, ?är de läs_~e för än~mnåle~
lamphga amnen, liksom ocksa de, som onskade ga i kor.
ferditjänst, tillätas avlägga officersexamen för att hl i berättigade till befäl på handelsfartyg, samt
att övre avdelningens rätt till fri hostad upphävdes.
År 1873 återförenades skärgårdsartilleriet med flott an och
härav betingade förändringar tillämpades provisorisk t tills
skolans förnyade stadga av den 30 maj 1879 träode i kraft.
De viktigaste förändringarna i denna voro:
att samtliga Sj ökrigsskolans lär j ungar skulle kallas k a detter
och tillsammans utgöra en corps under namn av sj ökadettcorpsen, varigenom uppdelningen i en nedre och en
övre avdelning upphörde.
att inträdesåldern sattes till fyllda 13 men ej 16 år,
att inträde kunde vinnas endast till skolans första klass,
att kadetter i de högsta klasserna mot avgift kunde efter ansökan beredas bostad inom skolan,
att kadett, som godkänts i sjätte landklassen skulle i ick e militära ämnen besitta kunskaper motsvarande avgångs examen vid läroverken, medan godkänd 4 klass motsvar ade
styrmansklassens fordringar vid navigationsskola,
att officersexamen skulle
månads utgång, samt

anställas årligen före nov ember

att instruktioner meddelades för chef, officerare och a ndra
lärare m. fl.
1881 stadgades, att till förbättrande av lärarnas avlöning
m. m. en terminsavgift av 75 :- k r. (förut 30 :- ) skulle erläggas. Mindre bemedlade kadetter intill en sjättedel av h ela an·
talet kunde dock befrias därifrån.
Samma år tillkom en annan ändring i avsikt att red a n f~re
antagningen till kadett kunna bedöma en ynglings läm phG·
het för yrket. Efter godkänd inträdesexamen i maj m ånad

wgos ynglingarna enligt departementschefens bestämmantill kadettaspiranter, vilka under 2 112 månaders tid skulle
d~ egen bekostnad tjänstgöra på något utgående skolfartyg,
parunder undervisning meddelades i sjömanska p. A v de efter
~asan godkända aspiranterna antogos så många som Kungl.
~aj :t v arje år bestämde.
Den 27 oktober 1882 fastställdes Kongl. Maj :ts förnyade
ådiga stadga. I denna hade nyssnämnda ändringar inryckts
nch inträdesfordringarna höjts till krav på ett kunskapsmått,
~10 tsvarande det, som krävdes för inträde i läroverkets femte
klass.
...
Ännu en fornyad stadga gavs den 1 november 1889. Den
viktigaste nyheten här var, att kadetterna i skolans fyra högsta
Idass er ställdes under krigslagarna med tanke på deras befälsutövning ombord på fartyg.
I nämnda stadga vidtogs den 18 oktober 1901 hl. a. den förändringen, att inträdesexamen förlades till hösten och att den
förut tillämpade prövningstiden till sjöss togs bort.
Samma år, den 15 februari 1901, expedierades en nådig
kungörelse angående antagning och utbildning nv extra kac:~ tter, sedan chefen för flottans stab anmält, att en ökning
av officerskåren vore nödvändig för tillgodoseendet av mohiliser;ngsbehovet under de kommande åren. Fordringarna för
att bli antagen till extrakadett voro bl. a., att ha förklarats
flytta d i_ill sj uncle övre klassen (4 ringen) på reallin j en eller
ha avl agt studentexamen på samma linje och att ha fyllt 16
men ick e Hi år (studenter 20). Efter antagningen, som skedde
på sommaren, fingo extrakadetterna en 2 till 3 månaders teoretisk och praktisk utbildning ombord, varefter examen anställdes, och de godkända eleverna kommenderades att embarkera på årets långresefa rtyg. De extr akadetter, som med
godkä nda betyg examinerats ombord under långresan voro
b~-~'ättigade att antagas som kadetter i sjökrigsskolans fjärde
SJo- och femte landklass.
Denna antagning av extra kadetter fortgick under åren
1901-1903 och tillförde flottan ett 40-tal officerare.
l Ku ngl. Kustartilleriets tillkomst år 1902 n1edförde för skoans d el, att den nya organisationens officersaspiranter delvis
~kull e utbildas vid Sj ökrigsskolan. För antagning till aspirant
..ordrades hl. a. att icke ha fyllt 20 år och att vara flyttad till
ovre 7 klassen på reallinjen eller mogenhetsexamen på samrna lin j e. Aspiranterna medfölj de något flottans fartyg på en
1llånaders prövningsexpedition, vilken blev avgörande för
b~_rtsatt utbildning. Av de godkända aspiranterna utst'lgs dc
asta till officersvolontärer.
fl ll

i
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sjökrigsskolans förnyade stadgar av 2;) april 1902 föres]· ,•
va, att en kustartillerilinje skulle införas, där office rsu tbit \ning huvudsakligen i t~ore.tisld. och discip_~inärt hänsc cn(~ 
skulle meddelas lmstartlllenets till underofficerare bcfo rdr e
cl.e of!icersvolontär~r, vilka... hade l 1!2 årso utbildn~ng hako~
sig, da de kommo hll KSS for att genomga kustartillerilinje l
11
i skolans sj ä t te landldass.
Kadettkåren, från början omkring 40 kadetter, öka de s snart
till 60- 70 och den siffnm höll sig till 1901, dö antale t Ya r 88
Omkring 1906 omfattade kåren 150 sjökadetter, f örd elad e p·\
G klasser, och 7 kustartillerilwdetter.
'
"Bristande utrymme i den nuvarande ursprungl igen för
högst ett 90-tal avsedda sjökrigsskolebyggnaden, dc all t för
stora krav, som för kadetternas praktiska övningars gru nd liga bedrivande måste ställas på flottans knappa övni n g~; an sla n
den nya läroverksstadgans gcnornförande och fram för ailt
svårigheten att samtidigt kunna bibringa en grundlig un dervisning i s[lväl de humanistiska som_de militära läroämnena
sedan de sistnämndas omfång under senaste årtionde i oer:
hörd grad ökats, är några av orsakerna till att en omorganisation av sjökrigsskolan snaras t möjligt måste u tföras,
vilket även insetts av den nuv8rande sjöministcrn, som tillsatt
en kommitte av sakkunniga att utarbeta förslDg till ny stadga
för densamma". skrev sedermera vicean1iralen H. Åk en n nrk
i "Vår Flottas" februarinummer 1907.
Cnder ordförandeskap av dåvarande kommendören Gw;taf
Dyrssen (tidigare chef för KSS) prövade kommitten fl era utvägar att med utgångspunkt från lämplig klass i lä roverken
kunna avkorta utbildningstiden vid KSS, så att eleva ntalet i
kvarvarande klasser kunde utök as.
Slutligen kom man fram till, att en nöjaktig ankn.vtning
mellan läroverkens kurser och sjökrigsskolan endast k unde
vinnas på studentplanet Därför föreslog kommitten obligatorisk studentexamen för sökande till sjökrigsskolan och ntl
kadetterna skulle a ntagas i början av juli för att genomgå en
rekrytkurs i land, följ d av en vinterlångresa. Sedan sk ulle
följa tre sommarexpeditioner på för sjökrigsskolan a n;cdcln
fartyg, och däremellan två vinterkurser i land. Offic ersexamen skulle avläggas på hösten av det tre d j e året efter antagningen.
.
En följ d av utbildningstidens nedskärning blev, ::1tt ut blidningen på segelfartyg eliminerades och all sj ötj än st g i ordeS
på modernare fartyg. Enligt det nya förslaget skulle (!en
sammanlagda sjötjänsttiden med 1- 2 månader un ders tiga

la sk olans, men detta ansågs kunna uppvägas av att ka-

g11~1~r, som vid antagnin.gen uppnått mognare. å.~der o~h då

d:de större ~lm~kaper, fortare borde kunna tillagna s1g er·derlig utblldnmg.
foför at~ ..den praktiska ut~~ldni!1gens krav skulloe kunn~. till- doses for de planerade storre arskurserna, ansags att forutgo långresefartyget två större stridsfartyg skulle ställas till
{I.1:fogan de under somrarna och bilda en sjökrigsskoleavdel~~a tillsamman n1.ed erforderliga mindre fartyg.
111
S~ldumnigebetänkand et avlämnadees 1908.
Samma år antogs de sista kadetterna till den 6-åriga skolan
ch först 1912 antogos åter nya kadetter, varför KSS detta år
0
dast bestod av sjätte och femte klasserna samt en förbe11
~edande l~urs. Att den. sis~~1ämnda, . den !'örsta kur~e1_1 enligt
nya ordnmgen, stod .sig val; h~-~, v1sat SJ~ bl. ~· d~ngenom,
att av densamma utgmgo tva officerare, VIlka natt flaggmans
rang.
Den nya ordningen stadfästes genom reglementet au den
28 april 1911, vilket i huvudsak anslöt sig till sakkunnigeförslaget och i stort sett är gällande än i dag. De förändringar
som senare måst vidtagas, ha trots allt ännu så länge kunnat
hållas inom. den ursprungliga tidsramen.
Av d e senare tillkomna bestämmelserna skall här endast
nämnas två.
Kungl . Maj :ts reglemente för sjökrigsskolan au den 12 .fanuari 1939 ställer skolan under Chefen för marinen och i förvaltningsh änseende under Kungl. Marinförvaltningen. Utbildningen organiseras med aspirantskola i land, kadettskola i
land sa mt praktiska kurser ombord och i land, samt omfattar aspir a nt- och kadettutbildning på följ ande lin j er:
]F

Sjöofficerslinj en,
kustar tillerilinj en,
mariningen .i örslin j en,
Inarini n t end en tslinj en,
reser vofficerslin j en, flottan,
»
»
, kustartilleriet, samt
reser vintendentslin j en.
.Aspiran tutbildningen bedrives vid aspira11tskola i land samt
~Id pra k tiska kurser ombord, vilka i regel föriäggas till farYg på expedition till främmande farvatten.
Rad ettutbildningen sker vid kadettskola i land samt vid
~l'aktiska kurser ombord (sjökurser) och i land (landkur-

"el') .
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Kadettskolan uppdelas på kurser, omJattande ett lä 8··'
1
' 1'
Läsåret börjar i oktober och slutar i april eller maj .
~en om regl~mentet elen 26mars 1~1,3 stäl~es Chefen för s ...
kr!gssk~~an direkt under C~ef.~n for .mannen och i ekot~o
nnskt hanseende under marmforvaltnmgen.
o.
Sj ökrigsskolans personal utgöres a': ~hef, regementsoffice.
ur flottan, och souschef, regen1entsoff1cer ur kustartilleri :
samt dels kompaniofficerare, innehavare av för p ensioner~ i
personal avsedda befattningar och civila befattnin gshava'rc
vid sj ö krigsskolan enligt fastställda personalförteckninoa ~
för n1arinen, dels till skolan kommenderad militä r och "~i~
viimilitär personal, dels ock särskilt förordnad civil länu-per.
sona l.
Reglementet stadgar även, att förutom aspirant- och ka.
dettutbildning skall vid KSS även viss utbildning m eddelas
värnpliktiga sjökaptener, studenter och likställda, vilken bedrives på för flottan, kustartilleriet och marinens· gemensam.
n1a kårer anordnade olika utbildningslinjer.
Vid Sjökrigsskolan av i dag sker utbildningen till officer
(motsv.) av de olika slagen aspiranter och kadetter m . fl. enligt följ ande u p p delning:

Kadettskolan:
Sjökadetter, högre kursen
»
, lägre
»
Reservkadetter, flottan, linje A (sjökaptener)
»
,
»
,
» B (studenter)
Kustartillerikadetter, högre kursen
»
»
, lägre
»
Reservkadetter, kustartilleriet, enligt 4 utbildningsl injer,
Värnpliktige under utbildning till vpl. officerare vid KA.
Marinintendentskadetter, högre kursen
»
»
, lägre
»
samt
Reservintendentskadetter.

U nclerbefälskurser:
Sjöofficersaspiranter
Reservofficersaspiran ter, flottan, lin j e B
Marinin tcndentsas pir an ter
Reservintendentsaspiranter samt
Mariningen j örsnspiranter.

Gamla stallet set t från norr.
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Kadetter och aspiranter tjänslgömndc utom ltSS:
Rescrvkadetter, flottan, linje B (rescrvofficcrscx mncn «vla gel)
Rcscn:intcndentskadctter (rcservofficersexamcn avl ag<l)
I.Iariningen jörskadettcr: -1 kurse1·
sam t

Undero fficerare under utbildning till mariningen jiirel':
3 klasser.
Utom för här nämnda pcrsonallwlegm·ier anordna s a d igen
kurser vid KSS för sjövärnsk~trens personal m. fl.
Samtliga vid KSS tjänstgörande personer, inklu siv e stab
befäls- och lärareper sona l, kadetter, aspiranter och öv rign cle~
vcr samt achninistrationspersonal, uppgår nn till omk ri ng .)00,
varav cirka 350 äro elever.
Så några orienterande ord om de övriga kategorier elever,
vilka kommit att stå Sj ökrigsskolan nära:
Ar 1912 ändrades bestämmelserna för utbildning a v klls lartillerikacletter. Utbildningstiden ökades till ~3 lf2 år med tv<)
li:isår vid KSS. Prövningsexpeditionen under första so mnHncn
slopades. Nya bestämmelser utfärdades emellertid reda n
1915 på grund av ökat officersbehov och då rådand e krigsförhållnndcn ute i v~irldcn, så ntt utbildningstiden Etter hleY
:c: % år, varav ett läsår vid KSS, och det vnr först gen om KSS
1·cglcmente den l juli 1927, som hestämr.1elser tillkom nliJ om
Mergång till 3lj~ års utbildning, varav tv~1 vinterhal y, .' vid
KSS.
Vad marininqen}örenw beträffar, var utbildningen iill en
hörjan helt skild från KSS, men i 190.5 års uthildni ng.-~fö rc
skrifter underströks önskvärdheten nv aH marinin genj örseleverna vid sj ökommcndcrin[f förlades till kadcttfmiyg, där
dc borde bo och mässa tillsamman med kadetterna, och denna ordning stod sig till den 22 j u ni 193-1, då nyn före skrifte r
för mariningenjörsutbildningen utfärdades.
Bestämmelserna trädde i kraft den l januari 1935 oc L stndgacle hl. a ., att första delen av utbildningen förlades till KS~,
där eleverna kallades mariningcnj örskadetter, tillhörd e m n.r~
l'len s kadettkår och lydde under chefen för skolan. D en Jll.J.lJhira utbildningen meddelades i en rekrytkurs i land , en fo r·
sta ingenjörskurs i land eller ombord och en and rn ku rs onl·
hord, om möjligt tillsamm an med sjökadctternn. Hiirtilll{Oll1
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er högskoletidens somrar en trcclj c kurs ombord och en
' l .. l
··ärde v1<.
or ogsvnrv.
.
.
. ..
.
fJsen are be~~.ämdcs, att d~ bhvanclc. mgenJorcrna tllls m.n11 m ed SJOkadetter m. f l. skulle efter stu den texamen ge111311 6 å aspirantskola i land, följd av långresa, varefter utbild11?' 6 ~ 11 sker ömsevis ombor d, vid varv c. d . och v id teknisk
~~~~~kola. Cndc:· b e~~ utbildningsti~len. tillhöra . de KSS m en
;,omm ender.~:ts till hogskola, docl~ _iorttarand~ 1 ~oc~ kontakt
ed KSS , dar dc kunna deltaga 1 )(]rotts- m. fl. tavlmgar och
1
\·vara vid skol ans högtidligheter. Härigenom har m::m annatt sig vinna god kontakt i unga år mellan blivande officcrfl~~ och marinin genjörer samt militär uthildning för de senare
; och för clcr«s <befälsför ing bl. a. ombord. Kontakten med in:!ustl'iens män tryggas u nder praktiktiden vid civila varv och
verkstäder.
Marininteudentsutbildningen skedde tidigare utanför KSS
och det var fö!·st sommaren 1926 som dc förs tn marinintententska dettcrna antogos samtidigt med sjökadetterna, vilka
de följ dc undce första sommarens rekrylkurs och den
påfölj ande lå ngl'csan. Dc tillbringade sedan två vintrar vid
KSS och använde somrarna till prnktisk t,Finst, ombord eller
i land, och dc år 192:5 uppdragna riktUnjcrna följas i stort sett
än i d ag.
Beträffande flottans reseruofliccrare bestämdes 1899, att
10 aspiranter sl.::ulle antagas [trligcn. Dc fingo ej ha fullt 2()
h och skulle ha ~wlagt sjökaptensexamen. De gcnomgingo
en ettårig militär utbildningskurs och kunde därefte1· utnämJHs till reservunclcrlöj tnanter.
Enligt 19-1-2 8rs försvarsordning uthildas nu tvr1 kategorier
reservofficernrc , nämligen Linje A: sjökaptener och Linje B:
studenter. Dc förra (Linje A) göra 8spirautkurs i land och på
sjön under första sommaren, bli sedan reservkadetter och genomgå kurs \'id KSS påföljande vint er, och bli, sedan dc genomgått hcfi.ilsku rscr ombord följande sommar, cxamincr:.1de
för
. utnämninP' till reservfän:dkar efter c:a 11!?- års utbild11111g. Aspiranter tillhörande Linje B utbildas första sommaren vid rckn·tkurs i land och därefter vid första underbef~ils
~urs ombor<l, Cörlagd till l ångrescfartyget, samt genomgå fölJande sommar andra und erbefälskurs ombord eller i land.
~nder andra ~1re ts vintc1· genomgå de som kadetter kurs v id
l',SS, föl.id nv en befälskurs ombord eller i land under som111aren . Efter oml'"ring 2 1,6 års utbildning hålles rcscrvofficersexamen.
tl t1 d
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D en omständigheten, att icke blott utbildningen är hi 1 t
att skolan även håller sina ungdomar med fri bosta d o~]~ ;n~
kost, fria kläder av alla behövliga slag, samt böcker oc h . 1'1
nan undervisningsmateriel och därtill kontanta p e nn in~~~:
drag månatligen, vilka sista året övergå till måna <lsliin t>a)ldet nun1era möjligt även för unge n1än med svagt cko ncn;1 t~1·
underlag att söka sig till skolan för utbildning till n aora s 'l
dc mest givande av alla yrken. Rekryteringssiffrorn u 7,-c .1a'
ledning till den förhoppningen, att sjökrigsskolans l'('~ ur~n~1
komma att utnyttjas alllinera och att för ändamålet anslno- 1~
medel även i fortsättningen skola väl förränta sig genom f~f1 11a
skolan utexaminerade unga officerare av hög klass.
·
V.

Kungl. Sjökrigsskolans anläggningar

vid Näsby
Stigande antal -~nu_scr och .s!_arkt ökat ~l?:.anh~l inom ,·arje
kurs , en enorm. olnung av iran1st de nuhtara amn cn as omfång, det kategoriska kravet på elevernas förläggning i 1
milj ö, där den korta utbildningstiden kunde utnyttj ns d 'fektivt, bristen på egna utrymmen för håttj än st, gym 11 nstik,
idrott och vapenövningar samt behovet av tillräckliga lokaler
för undervisningens bedrivande efter tidsenliga lin j er, voro
några av skälen till att den gamla Sj ökrigsskolan p[t Skeppsholmen icke längre räckte till.
Behovet av ett nytt ctablisscmcnt hade länge varit sk r iande
och skolan befann sig med avseende på utrymmen i ett rent
nödläge, när andra världskrigets utbrott tvingade fra m en lösning liksom även nödiga medel för dess genomförande. Till
det goda resultatet bidrogo alla berörda och åtskilliga perso nliga insatser kunde anföras, men den största äran tillkommer
två kraftkarlar, Chefen för Sjökrigsskolan 1937-19 1:l, nuvarande konteramiralen Erik Samuelson, för att först ni:imna
den som höll i skaftet, och försvarsministern, statsrå det Per
Edvin Sköld.
Våren 1938 h a d e kommendörkapten Samuelson till Chefen
för marinen inlämnat ett preliminärt förslag till nytt ctablissement med anhållan om en utredning genom Marinförvaltnin~en_s försorg, men vid tidpunkten ifråga vidtog ]{ un.gl.
~IaJ :t ?ngen å tgärd i ärendet. Först något år efter krigets horJ an, narmare bestämt den 22 november 1940, uppdroo-s den ]Jegärda utredningen åt marinförvaltningen, som i ~i u l i 19Jl
1~-~mde avlär.nna ~tt y~trande, :_ari en förläggning ti ll Näsb)
forordades framfor tva andra forslag.

e;

l'JäsbY motsvarade i stort sett dc önsk emål, man uppställt.
red ett läge i Stockholms närhet, varigenom bl. a. som lärare
~ 111 de påräknas specialutbildade officerare, erbjöd egcndom!,L tillräckliga markutrymmen liksom även möjligheter för
e~~ordnand et av båthamn i Näsbyviken i direkt förbindelse
i\ ed sjön, så att kadettfartygen kunde ankra u tanför viken.
11
I november H)41 överhimnades Kungl. Maj :ts proposition
till riksd agen, vilken biföll förslaget, så att de avsevärda
]Jyggnad?.~lrbctena lu_~ndc . på bör j as.
~~t ett ~irs tid, under
1942, utfordes med overvmnandc av Detydande svårigheter
praktiskt taget alla behövliga om- och nybyggnadsarbeten,
och den 11 januari 1943 tog sjökrigsskolan Näsby i besittning.
Vid inflyttningen voro väl avloppsledningar o. d. ännu icke
helt färdigställd a och de under byggnadstiden hårt nedkörda
vägarna voro framkomliga endast medelst på lerunderlaget
utlagda plankor, men detta nedslog ingens glada mod. Siwlans
verksamhet bör j a dc och har alltsedan dess förts vidare till
kadetternas och officerskårernas fromma.
Näsby är ett gammalt ställe. Liksom fallet är med många
andra större gärdar kan namnet spåras tillbaka till 1200-talct.
Slottet byggdes på 1660-talet av Nieodemus Tessin d. ä. på
uppdrag av generalen, greve Per Larsson Sparre, som cltt ägde egendomen. Scdan stället genom arv, reduktion, försäljning och köp gått genom många ägares händer, brann slott~t
ned år 1897, varefter praktiskt taget endast yttermurarna
stodo k var. Gården var även i övrigt förfallen och skövlad när
elen såld es exekutivt år 1902 och i;1köptcs av ingenjören 'carl
~obert Lamm . Tillsamman med sin m aka, fru Dora Lamm,
f. 9pmar k , lät denne d et gamla stället gå en ny glanstid tillm_otes. Slottct uppbyggdes på nytt i stort sett efter Tessins i
Riksarkivet ånnu bevarade ritninga r. Tidigare bestod slottet
a~ ett mittparti med fyra flyglar, parvis riktade mot öster och
vaster, men vid nybygget lät ingenjör Lamm bygga in mellanrummet mellan dc östra mot parksidan vö.ttande flyglarna
och vann därmed avsevärda utrymmen inomhus.
t ~lottets .nedre vånin.g in_:·ymmcr nun~~ra skolans intend.~n1ur avdelmng och teldonvaxel samt ofhccrsmatsal och mass.
ep flyg el är bostad inrättad för sjukvårdsavdelningens överskoterska.
S I den övre våni_ngcn återfinn~s mot sjösidan .r~ml för ~hcf,
too:tsche[ ochoAdJutant, _san~t for ka~ernexpedihon, registra.. l, sknvbyra och duphcermgsmasluner, samt kassakontor.
Ovre vanm
o
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ra si.d a, parlzsiuan,
Inrymmer
skolans
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gamla fina bibliotek, ?n . stor s~l •. där hl.. a. offic crs c•.·n 1 n in~
avhåll as, ett rcferens})lhlwtek tilhka konferensrum smnt hib:
hliotckaricns rum.
t:töver dc tv å ursprungliga flyglarna finnas ytterli g~'!'(• tv :;
av vi lka den ena, byggd av ingenjör Lamm 191:~ SO lll ko ns'i~
galleri, numera an:vändes som aul~. pen andra flyg eh.l, uppförd i Kronans regi, omfattar tre vanmgar. Av dessa dtsponeras den översta av sjukvårdsavdelnin gcn, mellanvån in;-icn inrymmer tjänsterum för kompanichefer och kadct}olJice rare
m. fl. samt personalkontor, medan den nedersta vam nge n är
inredd för arkiv, läroboksförrå d, skrivmateriel - m. n. fö rråd
samt arrestloka ler.
Inom slottets m urar förvaras stora delar av Sj ökri gs ~],o lans
värdefulla konstsamling. Ur den nyupprättade k aLtlogen
har ett utdrag gjorts, vilket återfinnes i bilaga 5.
I avsikt att söka framställa en sammanhängand e !nl<l ay
områdets disposition, följer här en beskrivning i ru ndv andringsform, och utgångspunkten blir då infartsgrindar na till
skolans inhägnade område, vilka öppna sig emot stora Yi1gen
invid ht1llplatsen N~i.sby Alle utmed Djursholmsbana ns :\äsbyparkslinj c.
Från grindarna leder en 300 m. Hmg lövträdsalle i «y dlig
riktning rakt fram mot slottet. Till höger om allen u tlll·cder
sig på sjösidan skolans välskötta idrottsplats med fotbollsplan, anordningar för fri idrott och vintertid för ish oc kc~·.
samt en hind erbana .
Närmast till vänster on1 grindarna ligga ptt allens östra sida två mindre villor för skolans maskinmästare och k-Iscm.
uppbördsman, omgivna av välvårdade trädgårdstäppo r
tJl~
s
na
gym
stora
den
sig
reser
sida
samma
på
fram
Längre
och idrottsbyggnadcn, inrymmande gymnastiksal och e-·p c(htion samt lokaler för inomhusidrott, fäktning, boxn in g och
squash m. m. Bastu finns, men den planerade och aY all:1
länge efterlä ngtade simhallen existerar fortfarande en das t pu
ritningarna.
L ängre fr am på allens viinstra sida ligger en år 180~ u ppförd , vackert proportionerad byggning, tidiga re anv ä nd till
bostäder för lantbrukstjänstem än vid gården, men n um er~,
kallad "kasern Vanadis", tjänande som förläggning fö r depa.
kompaniet och dess närmaste befäl m. fl.
1
I hacken intill Vanadis ser man vidare ett mindre hus, .
vilket skolans mekaniska-elektr iska verkstad och sn ickeriverkstad äro inryn1da vägg i vägg med ett garage. Allen l;:röke{1
här förbi slottet på d ess sjösida, passerar stora trapp an oc
fortsätter sydvart.
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på allens vänstra sida utbreder sig bortom slottet en rym.. exercisplan med en parndplats i norr, där en signalmast,
)Jg ·vetten Frej as förskepp och skeppsklocka s8mt kor ye tten
J;:O~as nakterhus flankeras av fyrn gamla kanoner. I övrigt
sagränsas planen i öster av skolbyggnaden med dess hirosalar,
beecialutrustade laboratorie1· ccb andra utrymm en i fyra vå5~11 oar samt i söder av en mässbyggnad, inrymm ft nde f öru tom
1
1~ofans kök med tillhönmde utrymmen, kadetternas m~issrmn
5
~h matsal, mässar för undero!'ricernrc och civila tjänstemän
0
n.mt matsal för depåkompaniet Därtill finns i byggnaden
~~pedition och andra utrymmen fö r förplägnndsttppbö rdsn~a nn en, n ågra bostadsrum snmt förråds- och kylrum.
På allens andrn sida, mot sj ön, ligger gihdcns äldsta och
ka nske vackraste hus, det gamla stallet, med nedre våningens
spiltor och omisskännliga hästdoft k va r sedan den tid, då
vagnshästar sågos travn mella n N~isby och huvudstaden. I n edre vånin gen är skolans brandstation inrymd. övre våningen
bes tår av ett enda stort sammanhängande rum, högt i tak, tidigare använt som stallskulle. Det är ett länge närt och m ycket k ärt önskemål h os slwhlm; män, ~lit det rummet en gå ng
skall kunna byggas om till en värdig högtidssal, vilken med
enkla medel även kunde iordningställns för skolans gudstjänster. Medel till en sådnn ombyggn~Hl kunna emellertid
end ast tänkas tillkomma p[t privat väg, men trots det erforderliga beloppets storlek, är det kanske icke helt uteslutet, att
förhoppningen kan bli omsatt i verklighet inom en nära framtid.
Utmed stranden ligger en mindre brygga nedanför stallet sam t längre ut en h~tth::nnn för motorbMur och rodd sl upar
samt i lä för denna en pontonbrygga för skolans 6 blekingsekor.
Innanför hå thamncn finnas torkställ för segel och [n·m·
s.amt en båtbod med båtuppbördsmann ans lyc, och där intill
hgger en mindre bostndsvilla.
Öster om den tidigm·c nämnda skolbyggnaden resa sig kasern erna Fylgia och 13orgen, den förra avsedd för sjö- och
den senare huvudsakligen för kustnrtillcrikadct ter, Yarav
11
~mn en . Vardera kasernen rymmer 120 kadetter, förd elade
Pn 3 våningar med två man i varje rum. I alla v ilningar finIlas dagr um samt tvält- och duschrum m. m.
. Mellan kasern Borgen och skolans ytterområde ligger exer~~shuset med anordningar för artillerexercis m. m. och inom
terområdet en korthållsbann.
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P~Eken cmge1· slottet p~! alle: si(lOL :\Iot öster h~u· d en f
av prydnach;nnlöggning med ~v lönnbbckar omginon l.;:y ~ 1 ~,1'~1\
mellan vilka gångar c p p tagits. I mittengemgen r ätt u l 1
östra trr1ppan iir en spl'ingbnmn irdwmponcrad, en fi> rn ~11 \
ska d replik av Giovanni da Bolagnas Neptmmsbrunn, Och ii~~l 
andra skulpturverk smycka sloitet och dess närm a ste 0 11
' .
l c l <e mms
. t f"angas
o
••
l
g1vnmgar.
ogat
av oen
u t Gll f"..
or sto ;., t>··~ll].
pan uppförda italienska brunnen med dess v2.d:rD d i~'rll~
a·1 ··n1I.<lc
e1
;.,)__
•
Oc h c: i r-Il' b(_
, Blar~_d parl~ens ga mlaov~ckr::l tl~äd reser sig över t~llr a nnat
va~:dt~·adct, E_uropas n:_aham:a sto~:sta a~k. Dess al d(' r år
okall(L Bm·n:1;1gar ha, m~m1 Icke f~~-e~ag1ts, men som li:~: 1 lllena, att, den_ tll1kom .J?. U ~-;;00- h!loet_. 1l(hgare lw n den ~m~· PPast
ha groLl, eftersom. SJOn amm pa HOO-tnlct anses ha sKiiljt den
mark, dä1· :l::Jken är rotad .
.. De s?m i våra ~lagar blivit :.11~förtroddn v~~~:<..1cn <?.m :\iishy,
agna garden en pietetsfull ornvardnad och tJ ana da r me d tvt1
~;yften, ~t.t ~mdcrhftlla och förbättra det, som fordo m gj orts,
och DH nångenom sknpa en harmonisk yttre ran1 till dt t so111
dock alltid m.åsle varo det väsentliga, unge mäns fo s tn~ n till
goda officenu-e i Sveriges marin.
Det hnr sagts, ntt vårt lands l1istoria är dess konu>l!!:ars.
l\~ed samma rätt kan det omdön1ct fällas, att Sjökrigsskc;lons
historia ör dess chefers . Därför har vid denna artik el som
bilnga (nr 7) fognts en förteckning över skolans cb efc~· lmder tiden 1756- 1956 till minnet a v de män, vilka un d e•· skolans första 201 år hedrats med nppdraget a tt länks sj iil, ndetternns öden.
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Bilaga 1
Adolph Friedrich med Guds Nåde Sveriges Giötes och \ Yendes Konung p. p. p. nrfwinge till NmTige Hertig till Schleswig Holstein p. p.
vVår ynnest och Nådiga benägenhet med Gud alls mLildig
Tromän och Tjenare, President, Commcndeur av \Vår
Swärds Orden, Ammiraler AmmiralitetsRåder. Rid da re
af vV:"tr Swärdsorden, närvarande flaggmän, Amm i rn li t~ts
CnmmarHåder, och öfwcr Commissarier. Sedan \Vi i n ådigt
öfwerwägande tagit, nödwändigheten af en Cadette Corps !nrättande wid An1miralitetet i Cnrlskrona och den oswikchga
båtnad det allmänna der utaf tillflytandes warder; så h afwa

Vi i n å(~-~r godt fu~: 1~i t at den na i nrättn~ng härig~~10~n s~~le
~ s stadf asta som. folJer. Summan som bl denna torfattmng
. e vireras och efter gior d ungefärlig uträkning nu f ör det
;.~{sta allenast lär~r ~tiga till Tiu~_ufen~ Tusenc!~ dal~r Silfr ,ermynt kommer 1fran och med nas ta ahr at bhiwa pa Eder
'' ·dinarie Sta t bestådd, och hahven I således fria händer at
~~nast l åta anstalten och wärkställighctcn winnn en önsk elig
början.
Det antal af 100 Cadctter som fö;: detta både föreslagit och
jl]at
w arit, kunna \Vi e j annat än anse för nödigt och härmed
6
~lldel es fastställa, hälst att mindre antal i l ängden skulle
medföra den olägenhet at dels de årliga vacanser fordrade
deras flyttning til Lieutcnanter inom kortare tid, än at de
emedlertid kunde medhinna både i them·i och praitiquc hlifw a
så fullkomlige smn sig borde, dels wid förefallande Siöutrustningar den förväntade tilgång til öhver Officerare bristens
campletterande mcl' och mindre sakna des. dock för den h~in
delsen , at den til fulla styrkans underhållande erforderligaSumman af den allmänna knapphet på medel något hinder
skull e möta, at nu det första helt och hållet kunna besU1s, ~ir
Wår nådiga wilj a, a t för en bör j an och til dess det sig närmare wisar, huruwirla Statstillgångnrnc wilja förslå, det åt
min stone bälftcn eller FeTnt.io Caclcttcr skola antagas och underhållas, med det förhehMd, a t så snart Rikets utgift det
för n ågon del kan tåla, dc öfrigc Femtjo Cadetter då wnrda i
stat u ppförda och tilsattc, at dcssc Cadetten; station bÖl' blifwa vid Hufwndflottan i Carlskrona, finna \Vi s:J mycket nyttigare, som dc därstädes ej så lätteligen kunna uti deras uppfostran blifwa distraherade ifrån de ideer, dem om Siöwäsendet gifwas, utan däruti närmare än på någon annan ort lnmna blifwa stadgade då de nästan om intet annat hafwa tillfälle att höra talas än om Siön, Skiep, tackel och tyg, n1.ed hwad
mera der til hörer, och hafwa sådana ämnen dag el:- för sine ögon.
. Deras ålder -.vid antagandet hafwa Wi i nåder welat utsätta
hl ej ringare än Tolf år, då man med någorlunda wisshet
kan döma om deras qwickhet och wisande tecken af böij el~.e fö r Siö wäscndct, hwarpå wid deras utvälj ande ett noga
ogna märke fästas bör, jämte det de äro wälskapade och ar~ade utan Kropps lyten, samt grundade i sin christendom,
r~l~n ~ läsa och skrif,~a samt någorlunda räk_na,_ så_ at d_e
s~~_l11 a genast fatta sprakcn och emotta underwlsnmg l de hl
lowäsen clet nödiga wcttenskapcr.
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Som ingen af hwad stå nd det wara m å , så fräls e som ofr:·l
se bör warabetagit at sätta sina barn under denn a Corps. sa elhälft en må bestå af frä lse och hälften ofrälse n ä r dc fiir S i~ t
w~1sen dct äro hogaclc och enligt hwad förbemält ä r sk itke li~
finnas ;_ ~ tt komn:cn i at haf\\:a et noga inseende oat :.;u dn~1'~
efter b1ll1gheten 1 ackttagcs. Af hwar och en, som sa lcdt·s antages, skall, til inrättningens bestående i framt ide n, sa 1111
tillökand e af d et nödig a bokförrå d och instrum en ters in kö p
'
örhiggas en afgift af Ett Hundrade Daler Silfwermy nl.
\Vttr n å dige t~nk~, ä~: .~t me~ inrä tti~i.ngcns ~vig t och Corpsens anseen de bast mtraffar, da den bhf:wer stalid un dn Presidentens i Ammiralitets Collegio besynnerliga öfwerin set'lHle
hälst han m ed n å got särskilt departement ej förut är IH·swii~
rad ; m en siälfwa antaga ndet sker av Eder, hwarm cd <·i nnn orl unda förh ålles än att den antagne Cadettens n am n och
ålder införes uti en öfwcr d enna Corps inrättad Rull u.
Cadctlerne skola af Cronan åtn iuta fritt Hus, Liu s oc h wärma, mat, säng- gång och linkläcl cr, bewäring, upwa cktn ing,
skrif persedlar, böcker och instrumcnter, samt läk clllcdcl
och skiötsel u nder timand e siukdom, til hwilk en än da i Cm·Js.
krona et sådant hus af sten skall byggas, hwaruti d c ji.i mll' dc
öfwer d em. förordnade tillsyningsmän och läromästa re k unn a rymmas, med tilrökcligc salar a t deruti anställa und crwisning uti wcttcnskapcr och öfningar, samt tillika der kl! nn a
s pisa, uta n det, at Kiök och Twänne rum til Laz urc tt för
Corpscn kommer at inråttas: och churuwäl flere, i det hiigsta
fyra Cadctter kunna b crga sig uti et rum ti lsamm ans, skal
likw i:il hw a rdera hafwa sin säng för sig. Dock som hw ~·rk e n
tills U111 d et med medlen ån mcdgifwer att genast på en gf111g
tillskiuta den summan, som till e tt dylikt hus upphygga nde
och i nrä ttande ärfordras, utan nttgot wist årligen - ti l dc ttn
bchof k ommer at anslås, ej eller nyttigt är, at med inri:i ttningcn låta anstå til dess et sådant hus k u nde hinnas fi:irdigt;
Så finna \ Vi i nåder för godt at ynglingarne im edlertid k unna bo uti enskylte hus och allenast förpli k tas att i r ~itt nn tid
infinna sig uti de rum som I af d e d ertil bestådde m edel lu te n
hyra för informationen och s pisningen skul. Hwar.ie år skola
Ca cl etterne u n dfå n~r beklä dning av Råck vVäst och böxor. ha lt
med ga lon, nödige sldortor halsdukar skor och strumpo r. 111en
allenast hwart njonde år gehäng, h ands k ar och remtyg: oc!1
sedan d e en gång med wärja mousqvette och Bajonett blif~~·It
förs edde, bes tås sådant e j widarc, u tan bör genom Ed er fo r..
sorg wid magt hå llas.
J bland desse Cadettcr skal ingen annan skilnad wn rn, an
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de sia· acnom d er as egen flit och sidekelighet förwiirfwa,

d~ 1~tt d ei~ ~om. sig mäst förkofrar, ~i r närm ast til befordran

åstadkommande d em
sll .~tti aad : och til en nyttig täflans
j ecter, fördela dem i
pro
deras
af
ämförelse
j
i
I
gen
ä
,
pe\illa~
1
e ~ sa Classer, samt för öfrigt skilj a d em i sådane afdelnin g'"~550m för Dircctions skul nödigt pröfwas.
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vVid denne Corps kommer en Commcndeur c.~p~tain e rtt
afwa särskilt tilsy n, som för den ordsakenskul bor l Cadett111uset war::~ boen d e och spisa med Ca d cttcrnc tilsammans
J~wars skyldigl~.c.t förnämligast ,dcl:. uti skal bestå; at Li~se , ocl,1
hålla h an~ d e rohv cr, det al~ ma " :al och ordcntehg_cn ~~l ga, sa
nt å en a S](lan ungdom en baller s1g snygg och ren.~Jg, i?rer c~1
~nstä ndig Cond uit, ä r flitig i sin_a sysslorosamt \Va~:kcl~ge n hl
och
60 do niuter , hwnd Cronan d em 1 undcrhalld, bckladnmg
flere förm olmer besittr, och å andre sidan , a t de t il salte inform atorer fulgiöra d eras plikt i d en ord n ing låm pad efter
Jnvars och e ns framsteg som eft er Presidentens in h ä mt a d ~
godHinn ande faststäld bl~fwit och f ör Ö Vl~~.g~ i a~htta~.a, d et C_J
något försumm as, som hll ungdom ens 1ortwfrmg lan der hl
utrön a n de hwaraf, uti E der närwaro, en gång hwar j e qvartal
bör anstålla s f ör hör, och en hwars då bcfundnc framsteg uti
til den ändan i wissa Columner inrättad Hulla antecknas, och
hwid hwilkct tilhillc flyttning i frå n den ena til den a lldra
Classen sker. På d et Cadetternc må ttc tillräckcligen bli h Ya
inöfwad c uti alla de wettenskape r som af en Siö Officerare
ärforcl r as, a nse W i icke allenast för nödigt, a t en habile Ammiralitets Officerare förordna s til informn to r för dem nti Navigationen och Siö Evolution ernc samt en anna n uti Siö-Artill erie t och fyrwi:i.r kcrict, hwilka bägge äfwen skoln bo och
spisa uti Cad ct tc huset, jämte det en Skieps Byggmåstarc,
skall en tim a eller tv ~t om dage n , un denvisa dem af Cadett erne, som d er til lus t h afwa, sed a n d e förut inhårntat praecognita af math csi, som d er til lägger grund; ubm W i räkn a ock
det för en särdeles a ngelägenhet, a t ej m ind r e för herördn
grundläggnings skull, til Skieppsbyggcriet, iin at Cadetterne
Inåtte ftt grunddig insik t nti dc öfrige Mathematiske delar,
hwilk a inn efatta pricipierne eller elj es t hön1 til Siömanskanct
som förnämliga st af l\Iathcmatiqvens tillämpning winn er lätthet och styrka , e n mycket skickclig Mathematicus, såsom Professor antagas, hwilk en uti den welten skapen wid n ågot inrikes universitet afl ag t academ.iske prof och nöjacktig Examen
111lder gåd t, samt öfwcr dess fullkomlighet derutinnan och i
~.nn erh et astronomien, äger f acult etens tillräckeliga wittn esorct, och på det denne Infor mator så mycket säkrare nlåttc
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med hinna at bi_bringa den:1a talrika l!ngdome:1 , ~ ic. '''id.
sträckta delar at Mathcmahqven, som pasyftas _sa h dJg t OeJ
tillräckeligen, at dem ej må fela rådrum eller moget hc ()'re 1
til deras tillämpning til de öfrige särskilte wcttensk a [HT : 01 P
11
en Siö-Officerare bör innehafwa, ty komm.~r i m~sceu d<· ti l d
första grundh1ggningarne för dem som. aro mmdre f ör si~
komne honom n t hestås en i YV{athematiqucn studerad Ol' h be~
pröfwad Ad j utan t til biträde. För övrigt skall en fiirl' aren
Skicpparc utses, at handleda dem ..uti T_akelKonst~_n, s{t w ~i l På
en modell som i stort, med warkeligt handlaggan <k På
Skieppen och Takelkamaren, j ä m te det de wid alla p tt H warfwe t och Tyggården förefallande Manoeuvres skola wa r a tilstä.
des, och jämvä l när det til deras öfning så nödigt p rii fwas,
sielfwa lågga denvid hand.
Af språken bö~·a dc åtminstone lära fransyskan och cngclslzan til hwilken ända Twänne Språkmästare för dem skola
nntagas, lik a som til deras öfwandc i Rit och Fäckt Konsten
dem nödige Eercitiaemästare tilforordnas. På det de fö r i:ifwrigt måge bibchttllas och stadgas uti en sann gt~da ck ti.:;bets
öfning samt riktig kunskap i sin Christenelom och en snnd
I\Ioral, skal en i lära och lefwerne god känd Frästeman tilsättas som nägon wiss tjd lnvarje dag sysslasåtter dem m ed sin
underwisning stt i desse delar som historien, Geograpb ien och
det som til humaniora hörcr, j åm te det han morgon och afton
för Cadetterne håller Chorum börandes Ammiralitets Superintendenten hafwa et noga inseende huru denne Pråstcman
sitt ålliggande flitigt och redeligen skiöter.
Til praxin uti Siö wäsendet böra Cadetternc anförns ge nom
{lrlig exercicc uppå förefallande Siö expeditioner med ett eller
flere fartyg, hwarpå, efter Com.mendeur Capitainens fi irslag,
s8. många Cadetter blifwa Commend erade som han l'i n_ner
tiänlige, at af en s~Hlan expedition giöra sig nytta, fö r ll\nlka
den på fartyget hefälhafwande Officeraren under res a n kom:
mer at hålla hord emot den betalning, som för dera s ma ~ J
land år bestådd, men i medlertid upphörcr. Och fö r iilngt
föl·eskrifwen I efter Commendeur Capitainens inh å m tl:de
tankar, de mMt och författningar, som under slike E xerc1ce
resor s~t p8. Officerarnes som Cadctternes sida til ånd m 11 å l~ ts
winnande i ackttagas böra. Hwarjemte \Vi i bland an n at haJla för nyttigt att d esse Ca detter då och då wid beqwiillll!g
wåderlek, pä försiktigt sätt måge få öfning i simmand e. . .
När en Cadette är så wida för sig kommen, at h an d teJ
föregången Examen pröfwas skickelig at genom utrikes r e sa~
til Siös sig än widare i Siöwåsendet kunna förkofra , k an hO
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tillåtas ' " dock
eJ'• länare,
än uti. trenne år, • med
Saco d·mt
<
•
~
.
•
dre sådana omstand1gheter emellan komnier, som 1 styl111111til tj den s förlåncmincr, dock at han under sitt wistande
J,a mlands, så wida ""för ~1ågon del utwäg giwcs, ej idkade
t lto an Siöfart än til örlog, i synnerhet då något Krig emillan
1111
•
.. uncl er p erm1sswns
. .
t'd
'~ Europesk
a n1aclder a f"'ar d e ar.
1 en
de]{all en sådan Cadett !eke allenast m~1ta
·
sao myc1~et _som· f"'o_r
5
110111 hemnw är bestadt, utan ock wH1 utresan hl sm Eqvlh~rin g få ett understöd af Twå hundrade daler Silfwermynt i
~tt för allt.
..
.
r föl j e af ändam.ålet med denne Corps kommer ha danefter
af den san1.n~a i _synn.~~'hct de ..ämnen at utvi~ ~,.i as som sl~ola
blifwa Amm1rahtets ofwer O~flccrare, sm:1t ~.o.rdcnsk~ll 1ckc
allenast wid de tillfållcn, då o 1 ~nsccn,dc hl __ofwel:~fflcel~~r.c
bristen, Extra lieutenanter pa nagon Exp_cd1_t~on_ h~1iwa no_~h
ge, Cadetter der tp förordnas nta1~ oc~ wHl fordallande w~r
keliae vacanccr sad an e Cadctler hl Lieutenantsplatsernes arsättfande på Edert underdåniga f örslag upföres, som efter
föregången examen der til mäst skickelige och wårdige pröfwas, n1.ed m.indrc ett eller annat habilt ämne av Underofficerarne wid staten eller eljest utom. Corpscn skulle gifwas, som.
genom förwi:irfwad grundetig insicht och ärfarenhct i Siöwäsendet gjort sig af särskilt i hogkommclsc förtiänt, som
han altså til godo niuta bör.
Som vVi ej annat kunnat förestålla Oss, än att, när en Cadett nitttit ~{n til ändam.ålet tiänande nnderwisning och öfning, han då, om någorlunda böij else begrep och lärachtighet, j emte flit hos honom finn es, måtte in nom sitt tiugo första
ålders å hr kunna hinna til den fulkomlighet, at han med såkerhet kan såson1. skickelig til Lieutenant föreslås; Så i den
händelse nägon wid sådant förewettande sedan han til förberörde ålder hunnit ändock icke wore så wida för sig kommen
at honom wid för efallande vacance en Lieutenants bestålning
kunde anförtros eller och at han efter tre åhrs g j ord e Siöresor
ä_ndå icke kunde fördraga at tåla Siön, tå i bägge fallen föga
hkn elsen år at uti en sådan Cadcttc äga ett ämne som gifwer
~opn om sig, at giöra Oss, såsom Siö officerare, nyttig tiänst,
at· vVår nådiga wilja at ej widare fruktlös kostnad på honom
l1_J-å anwändas, utan han på Commendeur Capitainens hos Prestdenten och Eder gjorda anmälan i från Corpsen dimitteras;
dock så at om han till annat stånd eller stat, eller och til und~_rofficer vid Ammiralitetet wore ti änlig och hugad, samt sig
\Val upfört, I honom, då antingen sj ål we böra förhiälpa, eller
111ed un derdånig föreskrift til Oss, eller recommenda tio n til
0 )11
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wederbör ande Collegier och ämbetsmän u nderstö dia, til s ~) c].
tjänst och bcf~rdranz son1 n ärmare med ~less ä1m; ~ in tt~;:
far, men der a ter r:c~goon C~de t t .~kul~e bhf:_~ra __begrf w cn li])
liderlighet och dentran efter foregagna forsak m ed \\'at.
ningar och tiänlig näpst, ej kan_ afhållas eller någ_on anna 1
sådan grof wanart hos sig spÖrJa lå ter, at han eJ priifwa 1
längre wärdig i Corpsen bibehållas, må han til föreby ggandes
at ej flere af dess skadclige efter dömmen och sällska p In åa~
förhöras, här om uppå skiedd anmälan hos Eder, uta n wi da ~c
lagförande strykas ur rullan.
Enär elljest någon af Cadettcrnc på ett eller annat sii tt sia
förser, och sådant hos Commendcur Capitainen angifw c-.;. h öt~
der saken ej är för grof, så att den wid behörig domstol skall
uptagas, Commendeur Capitainen, efter anmälan hos P residenten äga den således rätta, at den felagtigc enligt de t reglemente, som i Cadette Huset komrner at upslås, förkl ara s skyldig til längre eller kortare fängelse, sittj ande på en Canon,
som. til ungdomens exercise wid huset wara hör, eller 11<'\ gon
annan efter den hegågna felachtigheten, lämpad näps t, h war
af ej dess heder til hinder i dess fortkomst, må spillas eller
dess hälsa och lemmar ta ga skada.
Sist om någon Cadett med döden afgår, hafwa \Vi i nåder
för godt funnit, at jämte fri likkista, m å til hegrafnin gs h jälp
bestås så mycket som Cronan en slik Cadett för en m;uw d
påkostar.
ö fwcr denne Corps årliga kostnad, efter det til et p rof och
widarc utrömmde af tilgången på medel fasts tälle m•tnl af
Femtjo Cadetter , hafwa vVi fö rfattat medföljand e J'iirslag
uppå Tiugu fem Tusende daler Silfwermynt; hwar wi(l Wi
likwäl äro af den tanken, at om genom god hushålning med
dcsse medel någon besparing för de utsatte bchofwcn sti\;·
att winnas, den faststälta årliga Summan lilnväl icke ma
minskas u tan öfwerskottet hlifwa Cadette Corpsen f örhchållit at afe·ifwa en särskild Fond til inrättningens ntwi dp;a nde
och de ytterligare förnödenheter, hwartill ärfarenhctc u efter
h::md k an gifwa anledning.
.
Detta haf'wa vVi Eder härmed til underdånig efterr ä ttc~s e 1
n :'lder kungiöra welat; befallande Eder Gud alsmägtig nadelic·cn. Slackholm i R t1dCamm aren den 5 November lTiii.
<J

Adolph Fried rich.
J

(C: F: v: Höpk cn .J.

Till ammiralitets Colleg: ang: en Cadette Corps inrättande.

Bilaga 1 b
F ö r s l a g, som utvisar årliga Kostnaden af den wid
j\J1ll11iralitctet i Carlskrona nu för det första före slagne Corps
af Femtjo Cadetter.
Lon1ngs

Stat
Silfr :l\Iyn t
Daler

öre

En Commendeur Capitainc som ha r särskilt inseende öfwer denne Corps, til ökning ......... .
En Professor.Matheseos som i synnerhet är Astrononle .. . . ................... .. .. . . .. .... . . .
En Ammiralitets Officerare som lär navigationen
och evolutionern e, tilökning .... . ...... . . . . .
En dito til undervisning i Siö Artilleriet och Fyrwärkerict ....... . .. . ... .... . .. ............ .
En Skieps Byggmästare, som underrättar Cadcttcrne i sin wettenskap, såsom discretion ... .. .. .
En Adjutant som informerar uti l\Iathesi til Pro.... ...... .. . ......... . .. .
fesso r n s biträde
En Skieppare som öfwar dem i Takel Konsten, en
tillökning af .. ......... . ... ... .. . . ... ...... .
En Präst som tilika infm-mcrar dem uti Christendomen l\Ioralen och Humaniora . ... ..... .
En S])råkmästare i fransäskan .... .. . . . . .. . ... . .
En dito i Engelsk a n . . .... . ... . ... ..... .. ...... .
En Ritm ästare ... .. . ............ . .. ... . ...... .
En fäktm ästare . ..... ..... . . .......... . . .. ... . .
En fä ltskiär som tilika giör tiänst wid Vollentcur
F Regementet ....... .. ............... .. ... . . .
emb uppa ssare a .) Dr månatligen giör 60 D Smt
h wartera ................ . . .. · · · · · · · · · · · · · ·

600:1500:300:-

200:200 : -

600:100 : -

G00:300:300::100:300:300:-

:wo:-

U n d e r h å l l och B e k l c d n i n g

F"0 1' Cadetterne 2. gtmger mat om dagen u tom
fru kost a 16 Dr om månaden ... . ... . ....... .

9600:-

800

801

D :o för en Commendeur Capitaine och 4 infonnatorer ...... . .. . ........... . ............ . · · .
Mondering och Lintyg a 100 Dr
... . . . ...... . .
Remtyg a 1 Dr 8 ./. .. ...... . . . .. : .... . ... ·; ... .. .
Säng Kläders inköpande och \VId magt halland e,
Klädtwätt, Puder etc: a 20 Dr ... . . ...... . . .
Til Eqvipering för 3 Cadetter at resa utomlands
a 200 Dr ......... . .. . .. . . ... .. .. . ... · · · · · · · ·
Skrifpersedlar . . ....... . .... .. · · · · · · · · · · · · · · · ·
50. -H lius a 6 Dr ... . . . ......... .. ... . · · · · · · · · ·
100 famnar wed a 5 dr . . . . .... ... ... .. . ... . .. · · .
Medicamenter ............ ... .. . ...... · · · · · · · · ·
Hus hyror för såväl Cadetterne son'l af nödige informations rum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Till smärre oförtänkte utgifter . . . . . . . . . . . . . . . . . .

öj

1000:~
fiOO:~

:.200 : ~
:~OO:~
:J OO:~
100: ~

L'iO:-

:;:n :l G
- - ---- - --..::.
Summa

S) Erik Ruuth, son till amiralen, riksråilet Gustaf R. Blev
riksråd.
Jon as Ankarlou, son till amiral~n David A. Avled ung.
Joh an Gustaf Lagerbjelke, son till viceamiralen, riksr[t1 det Axel L. Bl ev överamiral och president i Kammarrkitten.
ti) Johan Erik Augustin Haab, son till kammarrådet, land.shövdingen i vVäxiö Adam Johan R Dog som kapten Vld
örlogsflottan .
i 2) Edvard Vilhelm von Kruscnstjerna, son till amiral l\hmritz Adolf v. K. Dog som löjtnant vid amiralitetet.
13) Nils Henrik Hägerflycht, son till kaptenlöjtn. vid örlogsflottan Niklas H. Blev kommendant på Svartholms fästnin g intill Lovisa stad i Finland .
14) Axel Adolf Ridderborg , son till överstelöj tn. vid kavall eriet J oJwb R. Dog som hovjnnkare.
15) Ada m Vilhelm Fahnebjclm, son till kaptenen Carl Johan
F . Blev kapten vid Dalregementet
16) Pehr Gustaf Silverberg, son till kaptenen Carl S. Dog som
löjtna nt vid armens flotta.
17) Je,sper Abraham Hård, son till kaptenen vid Jönköpings
reg. Nils H. Blev löjtnant.
18) Malte l-<'abian Schiitte, son till ryttmästaren Nils S.
19) Dominiens J nlius Pinello, son till överstelöj tn. J o han
Baptiste P. Blev överste vid armens Sveaborgs-eskader.
20) Fredrik Gustnf Silversparre, son till hovjägmästaren
Lars J o han S. Blev överjägmästare.
21) Adolf Fredrik Raab, son till nm :tspredikanten, magister
Axel R. Dog som löjtnant vid amiralitetet.
22) Anton Johr~n von Matern, son till översten, kommendanten i Landskron a, Johan Anton v. l\L Dog ung p[t utlandsresa.
23) Georg Blomstedt, son till maj or B. vid info.nteriet. Stupade som fänrik.
24) J akob U l rik Bäck, so;.1 till tullkontrollören, assessor Adam
B. Dog u tom lands.

2;)UOO:-

Bilaga 2
CADETTE-CORPSENS FöRSTA KADETTER E N LIC,T
Al\IIRALITETSPASTOR E. HOLMBERG.

Frälse:
1) Greve Claes Carlsson Sparre, son till amiralen, p residenten i Am.Koll. Carl Hans S. Blev överste i armen.
2) Greve Claes Erik Sparre, son till amiralen, presiden ten i
Am.Koll. Erik S. Blev överste vid flottan.
3) Greve Arvid Nils Stenbock, son till lagmannen, vice landshövdingen i vVäxiö Gustaf S. Blev major vid Up plands
reg.
.. .
4) Greve Adolf Fredrik L ewenhaupt, son till överstel oJtn.
vid Södra Slånska Kvavalleriregementet Casimir L. Blev
generalmaj or.
. .
5) Baron Fredrik Georg Strömfelt, son till landshö v d 1 ~1get:
Carl Harald S. Blev konteramiral och landshÖY<llng 1
östergötlanc1.
6) Baron Adam Carl Duvall, son till kaptenen vid U pplan ds
reg. Carl D. Blev löjtnant vid amiralitetet.
7) Baron Fredrik Ulrik Fletvood, son till kapten J oha n('
vid Kalmar reg. Blev överstelöj tn. vid armens flo t ::1.
Stupade vid Svensksund.

Ofrälse:

25) Adolf

Ulrik Shcldon, son till överskenpsbvggmästaren
Gilbert S. Dog som överstelöj tn. v id örlogsflottan.
26) Peter öhman, son till assessorn, advokatfiskalen vid örlogsflottan Peter ö. Blev kapten vid örlogsflottan.
27) Erik Fjcllström, son till am:tsmedicus, doktor Johan F .
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Entledigades från kåren och omkom seelenTlera som öve 1._
styrman.
28) Peter F r edrik Mittler, son till sekreteraren vid Am .KolJ
Gustaf Adolf M.
29) Jakob Joh a n Fru m erie, son till sekr. vid mniralitetc t Jo.
han F. Dog som löjtnant vid örlogsflottan.
30 ) Erik Gustaf Fick, son till juris professorn i Uppsala Jo.
han Erik F.
31) Olof Martin Fust, son till kaptenlöjtnanten vid flo tta n
Henrik David F. Blev viceamiral. Adlad Nordenst,ic rna.
32) Carl Reinhold Pettersen, son till am : tskassören .l oh an
Otto P . Synes ha varit tygmästare vid armens flott ns svenska eskader och var i så fall broder till Adolf F re drik
och Nils Elias P ., adlade Rosensvänl.
Hans Martin Kock, son till am:ts-proviantmästaren F redrik K. Blev överste vid flottan.
3-1) Fredrik Björk, son till am:ts-registratorn Johan Niklas B.
Doa som k a p ten vid sj öartillerict i Göteborg.
35) Pet~r Grahn, son till handelsmannen i Carlserona John n
Ö1mert G. Blev adlad Hedengran.
36) Per B. Brandt, son till kapellmästare B.
37) Peter Berg, son till rödman Lnrs B. i Carlscrona.
38) Peter Krook, son till handelsmannen i Carlseron a :\I;;gnus K. Enligt en uppgift drunknad 17i'i8.
39) Johan Thingvall, son tillkapten T. vid Västerbottens reg.
Blev överste vid flottan. Adlad Ankarsparre .
40) Jakob Kristoffer Jeansson. son till faktorn, handelS111 Hilnen i Carlserona Hans J. Dog som löjtna nt vid flo tt an.
41) Gustaf J ansonius, son till prosten, kyrkoherden i P,onneby, Magister J.
.
,
42) Frnst Johan Bergius, son till kyrkoherde B. Avg1ck fran
kåren.
-13) Anders Risberg, son till kyrkoherden Johan R.
-lA) Samuel Fredrik Ziervogel, son till rödmannen i Stockholm J. F. Z. Omkom som kapten vid flottan.
45) Lars Magnus \Vollin, son till rådman vV. i Simrish amn.
Blev konteramiral.
46) Johan Adolf Tiliancler, son till teol. doktorn, prosten T.
47) Kilian Treutiger, son till löjtn an ten , språkmästaren Israel T .
48) Carl Schulteen, son till packhuskontrollören Samu el S.
49) Nils Fris, son till borgmästaren F . Blev överstelöj tn anl
vid armens flottas svenska eskader.

Silaga 3
G U S T A F A D O L P H med Guds n f1de, Sveriges,
Göthes och Vendes Konung p. p. p. Arfving e till D~mne
rnn rck och NolTige, Hertig till Schl essvig Hallstein p. p.
Wår ynn est och nådiga benägenhet med Gud Alsmägtig,
rromän, Stats-Secreternre, General Ad j utnnt, öfverste och
Riddare med stora Korset af \:Vår Swärds Orden , så ock LedaJllöter uti Wårt General S j ö Mil~tiae Contoir. Ej n1indre föl'
at tillskapn och bereda en kunmg och underbyggd ungdom,
som i fram ti den med gagn och nytta skall kunna bekläda
Wåre och Rikets I\liili tnire t j enster och Embetcn, än för n t
fullfölj a Högst Salig Hans May :ts V år Högstälskade Herr Faders n yttige afsigter, hafwe vVi i n~Hler beslutit, 2t å Carlbergs Kungsg ård låta inrätta en militairisk Cadctte Skoln för
Ett Hundrade Ynglingar, som med den 1 nästkommande Novemb er kommer at taga dess början, ocl1 till denna inrättning
uplåti t förenäm nde Kungs gärd och Lust Slott n1ed alla dcrtil t j enlige w äggfaste meubler, sam t nnderliggande lägenheter, stallmästare g[u·den inberäknad .
Till beredande af alla dc ~: nstalter, som till denna inrättnings början, fortgång och uprätlhållande nu och framdeles
tarfva s, hafve vVi i nåder funnit godt at förordna en Direction
bestående af Hans Kongl Höghet, Hertigen af Södermanland
Wår Högtälskade Herr F a rbroder, \IV år t .i enstgörande General Adjuta nt, Stats Sccreteraren för Sjö Ärcndernc, Stats
Secreteraren för Krigs Ärender ne, Föred r agande Chefen för
Han dels och Finance Expeditionen, samt Chefen för Ecclesiastiqvc Expeditionen af vVårt och Rikets Cantzli.
Med denna Cadette Schola skall så wäl den i Carlscrona,
~om den i Finland å Haapainiemi inrättade med nästa års bö:·]an för enas, äfven smn \1\l~u· e samtelige Bord Pager, med hela
d.e ras Stat skola afgå till denna allmem1a Mililairiska upfostl'!ngs inrättning, till hvars ~n·liga underhäll vVi nu wele ansE!:
l:o Alt hvad i stat till förenämnde Lwcnne särskilte Cadette
Skolor wanligen anslås;

. 2:o Hela Bord Pagemes årliga Stat, samt lwad i staten år\1gen bestås till Carlbergs Kungs gård, hvilket alt med nästa
Urs början skall under Titd: Til Cadettc skolan på Carlben1
Upföras.
c
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D~ssutom. wele ..vVi till dsnna inrättnings årliga .u nde rh -'
ansla samtbgc Stadcrncs Balsmans Vacancc m edel, T 1·L' 1~tll
scnde Sex _Hun?~·adc Riksdaler af Ensaks .?ötern.c, Rä nta n/'~
Cronans v1d BJorneborg bortarenderade Oar, Rånlan och .0'
komst~~1 af ca;~lhergs l~ungsgård, samt arcnclc st~m n ta n J~~
stallmastare garden, hv1lkct alt Cadctte Corpsen 1fr<1n dct t·t
~trs bör j an skall tillfalla; Men som alla d esse inkom s!('r H-"
synes svara emot den till Cadette Corpsens underh ~tlland e'" ~:
fordcrligc årlige Kostnad welc vVi fylla bristen <lc rulinn~·
mcd dc medel, sorn i Vacancc afgift kan inflyta för d (' t ren<~n
Nummer, hvilka från längre ti der tillbaka varit uti hvu1::e
Compani af Indelte Infanteriet förbehållne ät min dn,) rile
'-:.olonta~rer, o~h hv~llw vyi ~från .l.:ästa års början \\'l'[(',~~
lan gc Riket nJuter fr ed, till fond for Cadettc Corpscn ansJ.'
h~rande .i följco f~crnf ifrtm ~1ästk~mmande års börj an ici;~
n.agrc mmder ange Volontmrer vid det Indelte Infan teriet
t~llåtas, utan Y_acance afgiftcn för deras innchafdc l\'un nner
till ett antal af Tre per Compagnie till Statswärkct inga, för
at sedermera från \V<ht och Rikets Stats Contoir till C Hlettc
Skolan öfvcrlämnas.
För dc kostnader, som nu genast kunna fordra s, dels ti ll inrättningen~. böri_an, dels till uppförande af sådane byggn ader,
som oumgangellgen tarfvas, innan den samma k an k omma
uti dess vederbörliga skick, welc vVi än vidare skän kn och
anslå.

l:o alla dc till innevarande års slut besparade mc dl'l Yid
Cadettc Corpsen i Carlscrona.
2:o J?c T~·~ Tusende Riksdaler, hvilka såsom städja för Cronans v1d B]ornehorg bo r tarendera de öar blifvit hos \\\t r t och
Rikets Stats Contoirerlagde och deponerade.
:1:o Den vid vVår föd else på fl ere ställen i Rik et insnlll l<tdc
Collcct till upfostrings wärk et, hvaron1 befallnincr
5 nu lil vederbörande afgår.
4:o}-fög~tsalig H_ans l\'Iay:ts enskille andel uti dc pen ni ngar,
som for gJorde pnser und er det förflutne Kriget böra utfalla.
5:o Som Hans Kongl Höghet Herticren af Söd erman lan d till
denn a inrättning behagat skänka cl~ss enskilte andel uti de
ännu .o~clte su.mmo~· af de p.cnningar, som för Orlogs F lo tta n,~1
under Sista K.nget gJorde pnscr komma at utgå, så tillsågc ''
nu Herr Am1ralen, Commcndeuren och Riddaren me d stora
Korset nf Wår Swärds Orden Grefve vVrangel, at an lw fn ll 3

805

prisägam es om!)ucl ,. at f?r d.~J.l1 vis? re do, ~ch, sedan delning
·Jzedt, m edlen t1ll Direchon ofver Cadette C.orpsen insända.
' 6:o \ Vår och Cronans andel uti dc Tio Tusende Tre Hundra de Tjugu Fem Riksdaler Alberts, som funnits ibland Lasten å d~t. ~Y. Lyb~kn SkepJ?arcn Joachim Hasse förde, men
Linder s~ s otv~rstandne Kng u p bragte Lybska Fartyget Hc)ena \VIlhelm ma; Och i anledning häraf anbefalle \Vi nu
contre Amiralen, L~ndshövdingen, Ge neral Ad j u tanten, GeJleral Intendenten, Riddaren med stora Korset af \Vår Swärds
ord en och Riddaren af Kongl Franska Orden pour les merites m il it a~rcs, Friherre Raj alin, at d i't d esse penningar Et lyftas, dcrat emottaga Cronans andel, och den samma till Directioncn övcr styra , och slutligen Cronans andel af si'1 danc
under. sista K~·iget gjorde priser, hvarför hvarkcn räkningar
ännu mk ommit, eller medlen i n ~tgot Commissariat blif\Yit insatte, och hvarom Vli till Deputerade över Utrednings ärenderue nu låte ni'tdig befallning afgå.
Som förberörde till Cadet~~ Skolne inrättningen nödige
bygg!1adcr gem~st ~omma a! foretaga~, anbcfalle vVi nu Herr
Presidenten.? Sta~hallaren pa ,Drottnmgholms och Swartsjö
Slott och Lan, RHldaren och Commcndcurcn af \Våre Orden
och Rid<.hu~cn af \Vi'n· W asa Orden Grcfwc Ruu th icke a lenast
at genast h~l Stats Secreteraren, General Adjutanten, öfversten och R1ddarcn med stora Korset af vVi'n· Swärds Orden
Crons~.cdt låta. af~~f.verera Carlbergs Kungsgård med här ofva'n ~1a~:nnd.e tlllhonghctcr, utan .äfvc~1 at enär Under Skepps
B}ggmastm cn Bonck, som~ Dn·ectwncn och utförandet af
B?'ggnad ~.rnc blifvit updragit, sådant hos wcderbörandc rcq~Irerar, foranstalta, .de~ han ifrån Haga förråd må erhi'tlla alla
Byggna ds Matenaller och Instrumcn talier, son1 dcrifd'm
ce O
a~l a t as kunna, samt äfvcn nödigt antal, om så fordras, af de
VId Haw1 Byggnader tillöfvadc Stcn Sprängare.
Slutehgen, och som i anseende s ~twi.il till de medel som nu
geonast .:wmma att användas till Cadctlc Skolae inrätt;1inocns i
standsa.ttandc:. s?m de hvilka sedermera till dess underh~ll::m
1 , t arfv.~s, nodi~.. rcdo och räkning göras hör, hafve \Vi i nå~e
derforc stadfastat den Instruction, som vVi nu Eder tillh~.ncl e, och t~pch:age befattningen dermed ttt det under Eder
, 0 I:ande Amiralitets Krigsmans Cassac Contoir emot följ ande
athge arfvoden, nemligen:
l

/I

För öfver Commissarien .............. . ... R d 83.16.. . .... . . . . · . .... .. · . · · » 66.32.Camercrai·cn
.......
C:asseurcn
C:ammar Skrifva·r·e~; .......... . ....... . » !10. -.. . ................
» 2!1.- .-
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Den i följe af denna Instruction erforderlige Slotts Ins ·l
tor konnner genast att an tagas med Två Hundrade RiksdalJ c:~
~-~·lig lön, samt Bonings Rum. vid Carlberg, och anbefnlle \~.~1
fordenskull Stats Secreteraren Cronstedt at vara betänkt 1 _,1
någon dertill skickelig person, sont genast vid Byggnade n/'
början med räkenskapernes förand e kan b efa ttning tu":s
Äfven finn e Wi öfverflödigt och til onödig kostnad l eda n~(
a t vid Dircctionen förordna någon särskilt Secreterarc oc~'
vV ~1ldbetj cni~1~, utan ~ör C~nccl~~~ [örhliv~. in nom Wt1 ~
l~_ngs Exp editiOn, ~e.r nagon af -~etj anmgen _foor Pl:otocolkts
forande och Expeditionernas utfardande undfar et arligt nrrvodc af Sextio Sex Rd :32 Sch. samt elen ene vVachtm ilsta rcn
lö Rd 32 Sch. årligen för de budskickningar hvar til ha n i
Direction ens ärenden kan blifva nyttjad.
\Vi befallc Eder Gud Alsmägtig nårleligen.
Drottningholms Slott den 17 J unii 1792.
Under min Allern tHligstc Konungs och H erres min dcr~n·i a"'
het
Carl
l C. Lage rhring

B) 11/z miljon murtegel ocl~ 887 l~ster kalk från

}laga slottsbyggnad, beraknat hll ...... . .. .
Vid 1796 års s~ut redovisades på byggnadskontot
en skuld pa ................... . ....... . . .
Till årliga ans! ag be vi! j a des:
cadette Corpsens i Carlserona förut anslagna
statsmedel ........ . .. . ...... . .. ... .. . . . .. .
J{onungcns Bordpagers stat . . .. .. ... . ......... .
Cad ette Corpsens i Haapaniemi stat (återgicl'dock dit) ....... . . . ....... ..... . ... .... ... .
Carlbergs Kungsgårds stat ..... .. .... .. . ..... .
Inkomst av Carlbergs Kungsgård , cirka ....... .
Arrende för stallm äs taregården under Carlberg
Ränta av de vid B j örneborg u tarrenderade öarna
städernas Båtsmans Vakansm edcl, c:a ....... .
3 vakanta Volontärsrotor vid varje indelt kompani c:a ...... . ....................... .. . .
Av Ensaksböterna ...... . ............... .. ... .
100 betalande kad etters årliga avgift ......... .
Ekiperingspengar vid inträdet av de betalande
ka detterna, c:a .... . ................. ..... .
Årligt tillskott av statsmedel, c:a ............. .
Summa Rdr

23.397:28
16.928:17
4.166:32
2.220:1.150:1.106: 500: 713 :2:50: 9.273: 6.000: 3.000 :15.000:1.000:9.196:16
53.575:-

Bilaga 4
I Krigsmannasällskapets handlingar av år 1803 har af Tihcll till sin artikelserie "On1 Militära Undcrvisnin gsYe rk i
Sverige" ( pttbörj ad 1797) fognt tnhcllcr över dc med eL som
anslogos till Krigsakademien:
Till reparationer och nybyggnacle r redovisades:
H: d
1) Besparade medel vid Caclette Corpscn i Carls2)

3)
4)
5)
6)

7)

Behovet har framräknats till nämnda belopp för att räcka
till löner, arvoden, förplägnad, servispersedlar, bekUidnad,
sängkläder, skrivmateriel, böcker och instrum ent, värme och
ljus, reparationer, hästköp, "Sadclmunderingar, Stöflor, Sporrar och Skinnbyxor," oföruts edda kostnader (200:- ), exercis till sjöss (2.500: - ) och till lands (500 :- ) samt inkyarteringsbidrag.

Sk.

7.-Hl1 :16
erona .............. . ....... . ......... . .. .
3.000:Städja för öarna vid Björneborg .. . ........ .
A v den kollekt, som upptogs vid Gustaf III :s
5.:2.)0:födelse (12.000 Rd), anslogs ............... .
16.{j t 2:Konung Gustaf III :s egna prispengar fr. kriget
3.000:A v Hertig Ca ris prismedel ....... . ......... .
.:~8 ~ :cl
.
....
.....
.
A v Kronans prism edel .........
Försäljning av 9.000 krus Rigabalsam, tagn a
under kriget, samt försäljning av efter kriget
överblivet krut . ...... .... ...... . ..... . ... . 1:20. 1:28 :1 3

Bilaga 5
KUNGL. BREV DEN 21 1\IAJ 1867 ANGÅENDE
INSTIFTANDET A V EN SJöKRIGSSKOLA.
Till Förvaltningen af Sjö Ärendena,
ang de
bildandet af en Sj ö krigsskola
Carl etc.
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\Vår ynnest etc. Sedan af anledning, att sjökrigsu ndervj,
ningen vie~ Krigssk?lan ~~. ~arl~.erg, så~?.n1 e~ande ti!l h~t1\-utt
syfte att !?.~Ida dugl~.ga ?H:.~ersamJ_ICI: for \Var A~·1ne~.: fu nnits
vara alltfor ofullstand1g for att b1brmga grundlig SJ Ollla nnabildning åt blifvandc Sjö Officerare och fördensku ll t·n särsl~ild underv~sn~n~sanstalt i berö1:~la afs~cn:le ~Itaf b ehofve t
pakallad, vV1, laht .. _utarbeta e~t torslag .. hll mra~~.an ~lc h är i
Stockholm af en for 40 ynglmgar beraknad SJ ok n gsskola
der Officerare för vVår Flotta skulle fullständigt utbildas Ocl{
Officersämnen för vVårt Skärgårds Artilleri erhålla dL·n förberedande bildning, som. fordras för inträde vid Krigs~;k o lan
å Carlberg, samt detta förslag derefter blifvit af Oss till hufvudgrunderna i Nåder gilladt och uti vV~u- den 11 sistlidne
Januari aflåtna Nådiga proposition angående Sta tsw('l'lzcts
tillstånd och behof till Riksdagens pröfning öfverl ii lll n :c~dt,
med begäran tillika om anvisande af de för den nya skolan
nödiga medel, uppgående enligt afgifna kostnadsfö rslag i
årliga utgifter till 21.470 RD och till bestridande af kos t n:c~ 
dcrna för skollokalens inredning samt anskaffning a f skoloch gymnastikinventarier m. n1. en summa för en g ~m g af
20.000 RD;
så hafve Vvi nu, sedan Riksdagen uti underd. skrifvclsc elen
8 innevin-ande månad, angående regleringen af utgifterna
under Riks Statens 5 :te Huf vu d Titel, i 3 :die punkten förmält sig hafva beviljat så väl förstnämnde belopp, h vilk et å
Hufvud Titeln uppförts under rubriken: "Aflönings S la ter",
som. ett extra anslag för en gång, motsvarande sistn ämnda
summ.a, låtit berörda ärende å nyo Oss i underd. för edragas
och dervid, n1cd afseende på angelägenheten deraf, a tt den
nya undervisnings anstalten, om än för ett inskränkta re antal lärjungar, må kunna sättas i wcrksamhct redan den .1
nästinstundande Oktober dä läseterminen vid densamma , 11kasom vid Krigsskolan å, Carlbcrg, bör begynna och f rån
hvilkcn tid altså äfven den för anstalten erforderliga lokal
måste förhyras, funnit godt att, ehuru ofvanberöde ansl~g
först efter ingången af år 1868 blifva tillgängliga, likviil, ~or
nyssuppgifnc ändamåls ernående, i Nåder meddela nii d~~a
föreskrifter och anbefa lla vidtagandet af förberedande ~d g a~·
der, helst härför erforderliga kostnader, om dc försk ottsv~s
bestridas af för handen varande medel, kunna godtgöras dengenom, att äfven under nästkommande år den nya s k o~an
icke kan erhålla hela sin för franitiden avsedda omfa ttm ng
och följ akteligen någon del af lärareaflöningen hlifva besparad.
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1 sådnnt avs~cnde hafvc \Vi ~1.~tså, e~t er , pröfning .?ch gilde af Oss forelagde underd. l orslag 1 N a der faststall t dels
)i1~~1eme~1te för vVf~r Sj?k.1~igsskolu, ~oådan det b!~fve1:J S;rer~sk
11. -[attmngs Samhng mfordt, och del~~ den Swt for arhga
fol jfterna v1d
. S ko l an, att h'll s VHtm-e
.l
.
'
l
1 ae n man ( c.nsa~.nma
1116
~,1 mer i verksamhet, tillämpns, sorn härhos Eder hllstallcs,
~~~_1dao till underdår:ig ef'teTT~1ttcls~,. J:va.~) emte och dö,
'd det forhallande att; sasom redan bhfv1t forklaradt, sko~:n skall öppnas den 1 nästkommande. Oldoo~e~> \Vi pröfvat
Jätnpligt att närmast.~ l?estyret .l.ned ~le flera ~agardcr .. och a:?ordninga r, sc;_m deriorm~1an. bora vidU1g~lS och utfaras, a~
"fvcrlemna t at Skolans Chef, och att den n a genast kommer 1
~erksamhct, alltsö nu i J\Elder förordn a t Kommendören vid
~Vår Flotta m. m . Olof Georg AEgust Herkepc ntt tills vida r e
vara Chef för Sj ökrigsskolan, emot :"1 tnj u tand c, frun förenämnd e dag räknadt, af dc för denna befattning uti staten
bestämda aflöningsför m:"mer.
För öfvrigt hafvcr vVi med bestämmande, att vid nämnda
Skola må till en bör.ian få antagas endast tio elever, velat
hafva Eder i Nåder anbefallt att genom Skolans Chef, eller i
samråd med honom, i behörig ordn ing vidtaga dc för ansknffa nde af lokal åt Skolan och densammas oronande nödiga
åtgärder, samt att af under händer ha fvande medel förskottsvis bestrida dc utgifter, som under innevnrande ör må ej
mindre härför ån för uppehållande nf Skolans verksamhet
komma att erfordras, allt emot den ersättning, hvarom V'li,
efter af Eder vid böri an af n ii sta år g j ord underd. anmälan,
om hvad i berörda afseende förskjutits, vilje i Nåder förordna; hvar.iemte vVi M Chefen för Wårt Sjöförsvars-Dcpartement i Nåder uppdragit att öfvriga för denna nya arganisnlians utförande nödiga anordningar ombesörja eller, der omständigheterna så fordra, till \Vårt Nådiga afgörande nnmäla, äfvensom i Nåder tillåtit, att uppg.iorda förslag till dels
re~Sl ementariska föreskrifter för utbildning vid Krigsskolan
till Skärgärds Artilleri Officerare af från S.i ökrigsskolan utgångne Elever och dels vissa föreskrifter i afseende på de vid
Krigsskolan för närvarande intagne S.iökadetter och s~1som
~ärare eller Kompani-Officerare anställde Sjö-Officerare 1m\,
Innan de blifva vVår Nådiga pröfning underställde, få till
Krigs- undervisnings- Kommiss j on en öfverlämnas för inhemtand e av dess underd. Utlåtande deröfver. Hvilket Wi Eder
till k ännedom samt egen och vederbörandes undcrd. efterräflels~ härigenom i Nåder meddela.
o

}%:att

Wi befalle etc. Stockholms Slott den 21 Maj 1867.
Carl

j

B. von Platen.
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1867 den 21 Maj

A- 11111 ärkn: Cti Sjömanskap (tackling, manöver etc)

und ervisas af en Kadett Officer utnn arfvode derför
d :O i_ Fril~andsteckning ......... ... .. .... n rfvo~e
1
·.:: ·.· ............ . . d.o
1 d :O .1 Da.1s . ·.· ..........
1 Gymnastik och vnpeno{mng . . . .... .. . . . c1:o
o
d:
1

Kon g l. l\Iaj :t s
i Nåder fastställda Stat
för dess Sjökrigs skola, att i mån af Skola ns
hlifvandc verksamhet tillsvidare tillämpas.
1:o Befäl
Chefen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ::1 rfvode hvilket dock neds~ittes till 1000 R, om
annan befattning med arfvode på Stat innehaves ;
1 Kadett Officer ........ .. ......... .. . ... .. . d :o
1 d:o ... . ................. . ................. . d: o

1 Läk are . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (l :o
1 vVaktmästare ................. .... .. ...... . cl:o
z Drängar ....... ... . . ...... .. .. . . .. tillsammans

ROO:
ROO:

2:o Lärare
1 Lärare i Kristendom (katekisation, bibelläsnin g
tros och sedolära) ....... . ................. . <l:o
1 d:o i Svenska SprM.::et, ömnesskrifning och handstilsöfning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . d :o
l d:o i Tyska Språket ............. . .......... cl:o
1 d:o i Franska - d:o ................. . ... ... d:o
l d:o i Engelska d:o ................. .... ... .. d: o
l d :o i Navigation plan- och Sferisk Trigonometri,
sjökartritning, skeppsbyggeri och skeppsbyggeriritning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . d :o
l d :o i Geornetri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . d :o
l d :o i Arithmetik och Algebra ............... . c1 :o
l d:o i Fysik och .M ekanik ............. . ...... d :o
l d:o i Kemi ................. .. .. .... ...... . d: o
l d :o i Historia och Geografi .... . . . ... . . ...... d:o
1 d :o i Analytisk Geometri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . d :o
1 d:o i Ångmuch inslära .............. .... .. .. d:o
l d :o i Rätts och Samhällslära samt
Grundlag ar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . fl :o
1 d :o i Fältbefästningslä ra, fästningslära och tillhörande ritningar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . d :o
l d :o i Artilleri och Handgevärslära sam tillhörand e
ritningar ................. ................. d :o
1 d :o i S.i ö taktik och Sj ökrigshistoria . . . . . . . . d :o
1 d :o i Exercis- och Tj ens tgörin gs-Reglementen,
Krigsarlik la r, signnlhrcf och allmänna Sj ölagen d :o

:3:o Ö/rig Personal

llmt R.
1.)00:

-WO:
600:
;)00:

ROO:
800 :
1200:
WO:
-JOO:
..JOO:
300:
800:
1.)0:
300:

300:
300:
600:

1:)0:
600:
1000 :

4.:o Diverse utgiflN

Till h yra för skolans lokal, beräknnd utt innehålla
bostäd er för Chefen, åtminstone en Kadett Officer, öfre afdelningcns Kadetter, \Vaktm~i.staren
eller en dräng samt dc för undervisni ngen he3000:
höfliga klasser m. m. erforderlig a rum ....... .
200:
» Skrifvarcbiträd e ........ .... . .... . .... . .... .
1770 :
» \ iVed och lysningsämnen samt tillfälliga behof
» Modeller, böcker, nautiska instrumenter, skrif800:
materialier m. m . .. ................. ........ .
» Chefens disposition att [n·li gen redovisas, hvaraf
behtdlningen överföres från ena ~n·et till det andra , i och för upphandling af medikamenter och
1000:
unel erhöll nf inventarier m. m. . . . . . . . . . . . . . . . .
------Summn 21-170:
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Kl1NGL. SJöKRIGSSKOLA NS
OLJE;\IALNil\'GA R OCH SKULPTURER l\1. M.

200:
Gru pp 1.:

;;oo:
,_j. (lO:

200:

Målningar med motiv från Nordiska 7-årskri get 1;-)63- 1;)70
vilka tidigare ägdes av Amiralitetskolleg ium (resp. Ge11eralsjömilitiekon toret), och sedan 1700-talet följt sjökadettern a via Krigsakad emien på Carlberg till KSS, överlämnade
enl. ÄS den 2:uo 187-1 med följ ande lydelse:
111 In,

812
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»Till Chefen för Kongl. Sjökrigs-skolan.

J{SS 10.

\Vid und<:_rc! ~mig fö r cdrngnin g denna dag a f E d er, i slq·j
\dsc d en 1:J mn evara nd e m ~111ad gjorda h em stä llan , :llt /
sk! llig~\v~d K~·igsskol.a n ~~ .. ca:·lb crg bcfi1~tliga o~_j e f~rgst nri~t:
matte fa overflyttas hU S,1okngsskolan, for att darstad es Ya , 1
tillgänglige vid undervisning och föredrag i sjökrigshist ori'e~~
har ,K~ngl..~~Iaj.: t i Nåder .ti!Ut~it, att af berörda oljcf~i rgstnr:
lor n:a ~1!1 S.Jokngsskolan tillsvidare överlämnas, för att i ll l .
dcrvisn~I~gslok?lcrna derstädes u ppsättas, dc taflor, f ön• stä;.
~ande.~Jobnt~!.JCI~ ocJ~ d c porträtter af ~mira}cr j ~"i~1tc a ndra
~. Svenges Sjokngshistona namnkunmgc man, hv1lk a , cfte·
o_vcr enskommelse emellan Ch efen för Kongl. Krigsskol nn
Carlberg och Eder kunna anses lämpligen hörn för i fr~1 oa~
~~ nrande ä n damå l vara vid s jökrigsskolan att tillgå. H Yilket
J ag, på Nåd igs te befallning, härigenmn skolat Eder Ul l bi nnedom och eftcrr~ittclsc meddela. S tockholms Slott d en ~;~o k
lober 187 t
B. A. L L e i .i o n h u f v u d

l

l C. Nord enfalk
KSS

l.

Oljemålnin g p [! tri.ipann å. Slaget uid Bornholm den
30 maj 1563. Original av Pieter Cornclicz van Soest,
målat omkring mitten av 1600-talet.
KSS 2. D :o. Anders B j örnssons strid vid 1\farnemii n dt· den
11 juli 1564. Original av P. C. va n Soest. D :o.
KSS 3. D :o. S laget vid Ölands N. udde 30 maj 1564. On gina!
·
av P. C. va n Socst. D :o.
KSS 4. D :o. öl ands N . udde de n 31 maj 156!1. Origina l av
P. C. van Soest. D :o.
KSS 5. D:? .. Nils Carlsson vi el N ar va elen 2 aug usti 1564.
Ongmal a v P. C. v an Soest. D :o.
KSS G. D :o. Claes Christerson Horn tager tull i örew ncl i
mai 1565. Original av P. C. van Socst. D :o. (Tillfälligt Emad till Sjöhistoriska l\'[usect. )
KSS 7. D :o Landstigningen på Möen 25 juni 1565. O riginal
av P. C. van Soest. D:o.
KSS 8. D :o. Slaget vid Bornholm d en 7 juli 1565. Original
av P. C. van Soest. D :o.
KSS 9. D:o_ S laget vid Ölands N. udde den 26 ju li 1566.
Svenska flottan jagar den danska mot Gotlanc/.
P. C. van Soest ( ?) D :o.

[{55 11.

f{SS 12.

D :o. Ölands N. udde den 31 maj 1564. Gammal Copia eft er C. P. van Soest. Original se ovan KSS -L
D :o. Slaget vid Bornholm den 7 juli 1565. Gammal
copia efter C. P. van Socst. Original se ovan KSS 8.
D :o. Striden i ö resund den 29 oktober 1658 . MMaren ok änd.

Grupp 2.:

l{SS 101. Oljem ttlning på duk Amiral-Gene ral H enric Ilcnricson Horn af M.':tr ienborq, 1618- 169:1. Origin a l av
David Klöker E hrenstr ahl 1680.
J{SS 102. D :o. Amiral E ric Siöb la d, 16-17- 1725. Originnl a\D . K. Ehrenstrahl 1680.
KSS 103. D :o. Amiral Claes Uggla. 161-l- 1G7G. Oki.ind miistare.
KSS 10-1. D :o. Riksrådet Wilh elm L. Taube, 1690- 1750. Origi nal av L. Pasch d. ~i. den 30 .G.17~9.
KSS 105. D:o Amir.al-General Hans Wa chtmeister, 1().11-17U. Original av D. K. Ehrenstrahl 1680.
Må l ningar, porträtt från Ca rlbcrg, till KSS överlämnade cnl. ÄS 23.10. 187-1 (se ovan).
KSS 106. D :o. Amiral Clas Bielk enslierna, 1615- 1GG2. Samtida co pia efter D. K. Ehrenstrahl 1662.
KSS 107. D :o. Viceamiral Johan No rdenanckar, 1722- 180-L
Original av Anders Eldund 1788.
Gener.al-Amiral H cnric aj' Trolle, 1730- 178-L
D:o.
108.
KSS
Original av Per Krafft el. ~1.
KSS 109. D :o. Fältmarskalken Augustin Ehrensvärd, 17101772. Original av Olof Arenius.
KSS 110. D :o. Riksam iral Clas Christersson Horn., 1517- 1566.
Garnrnal copia efter original på Gripsholm av olebind
m ä s tnrc.
KSS 111. D :o. Amiral T h eodor A nk.arcrona, 1687- 1750. Original a v Olof Arenius.
KSS 112. D :o. Viceamiral Gustaf H endricsson Horn , 16511686. Copia efter D. K. Ehrenstrahl.
I\ss 113. D:o. Amiral Hans Clercl.:, 1639- 1711. Original ~w
D. K. Ehrenstrahl. 1680.
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Grupp 3.:

KSS 201.
KSS 202.
KSS 203.
KSS 20-1.
RSS 205.
KSS 206.
KSS 207.
KSS 208.
KSS 209.
KSS 210.
KSS 211.
KSS 212.
KSS 213.
KSS 21-1.

Konstföremål ur Ca rl Rob ert Lamms smnlin .rrQ,
överlämnade till Kungl. Sjökrigsskolan av hans"; ~ ·
vingar vid försälj n ingen av Näsby slott 1942.
' lOljemålning pä duk. Plafond . »Skogsrån i lriidkr
nor». Original av Anders L. Zorn 1895.
oD :o. Dön·överstyck e. 1700-talct. Boucher's stil. Tre
l elcande amoriner.
F . d. dörröverstycke, nu inramad oljcmaln ina
Svart-vit f'clgellwncl, som stdr för rapph öns. Till:
skriven J e an B a ptiste Oudry.
Dön·övcrstyckc. Oljemåln ing pö. duk. »Sommarrn»
Tvu amo riner, lekande med ett lamm.
·
Dörrövers tycke. Ol jemålning på d u k. »fl ijstem
Tre amoriner tramp ande druvor i ett kar.
·
Dörröverstycke. Oljemålning på duk. »Sonande
amorin», halvliggande mot en röd kudde. T illskriven Sir Joshua Reynolds.
F. el. dörröverstycke, numera inramad olj em C1ln ing
ptt dn k. H erdescen. Original av Guillamne Thomas
(Raphael) TaravaL
Dörröverstycke. Oljemålning på duk. Min erua i
gyllene hjälm . Original av G. Th. TaravaL
Dörrövers tycke. Oljemålning på duk. J w w med
stjämdiadem. Original av G. Th. TaravaL
Tre väggmålningar i olja pä duk. »Tjäder i sko(p .
Original av Bruno Lil.i efors 1898.
Oljem~dning på duk. Portr ätt. Generalen gren' Per
Larsson S p.arre, byggherre till Näsby. Original av
l\Iartin van Meytens 1678.
Fontän av brons, kallad »Sjökungens d öttrar».
Original av Carl Milles å r 1900.
Väggfontän av vit marmor, »Kastaliska kli/la n».
Original av Carl Milles.
Kandelnber för elektriskt ljus av brons, »Miirkrel
flyr fär ljuset». Original r:v Gottfrid Larsson . Paris 1901.

Grupp 4. :

Konstföremål ( oli emMningar och akvareller ), ~o
nera d e till KSS. N :ris 301 -~ll:'S nedan äro 1:> ol.W
mttlningar p ft duk med motiv fr~m Svenskn Skiir-

gårdsfl ottans kampanjer und er kriget 1788- 1790,
sk änk ta till KSS av d ess tillskyndare och gynnare,
Konteramiralen Statsrådet Greve Bnltzar Julius von
Platen, (son till k analbyggaren). San'ltliga äro repliker i samma forma t, målade av Johan Tietrich
Schoultz 1803- 1804.

[{SS
!{SS
!{SS
!{SS
!{SS
KSS
!{SS
!{SS
KSS
KSS
KSS
KSS
KSS
KSS
KSS
KSS

:~01.

302.
303.
:W-1.
305.
306.
307.
308.
309.
310.
311 .
312.
313.
314.
315.
316.

KSS 317.
KSS 318.

KSS 319.

K

'

SS 319:
B

Ryssorna f'ördriuas frcln Hangö den 17.10 1'788.
Striden vid f{orkiansa.:~ri den 15.8. 1780.
Slaget vid Svensksund d en 24.8. 1780.
Sirielen vid Porkala den 26.8 1789.
Attacken uid Porkala den 28.8 1789.
Striden uicl Barösuncl den 18.fJ 178rJ.
Anfallet pd Fredrikshamn den 15 .5. 17[)0.
Anf'allet pä Fredrikshamn d en 15.5 1'790. Scnm·e fas.
flnfa llet pd Fredrikshamn den 20.5 1700.
S'lriden uid Koclcis kapell den 16.6 1790.
An fall et uicl V .2sikasaarij den 3.'7 1'700.
Siriden i Biörkiisund den 3.7 1790.
Slagel uid Svensksund elen 9.'7 1790 .
Slaget uiä Svensksund den 20.7 1790.
Aff'ären vid [{orkiansaari den 6.8 1790.
Olj emMning ptt duk. Porträtt. Statsrädet Grcue
Raltzar Jdius von Platen. 180'i- 187G. Replik eller
copia av ett portr~i.tt på Kulla-Gunnarstorp av
okänd mä~;tarc. Gåva till KSS av von Pbtens iinku,
Grevinnan Charlotte von Platen, f. dc Geer.
Olj em~llning ptt duk Portr~itt. H. M. Kommq Oscar
fl. Ori ginal av Edvard Per sens. G~t va till KSS av
H. M. Konung Oscar II.
Oljemålning på duk Koruriten S.<Jga under stridsskjutning. Originnl av J . H~igg 1889. G~l.v a till KSS
n v Amiral Hägg, n~1r denne som chef tog emot KSS
år 1890.
Oljemålning ptt duk. Sucnska Flottans utsegling
under bataljen vid Reual elen 13 maj 1790. Original
av J. Hägg. 1898. Gåva till KSS av v . hä1·adshövding
1\~arcu~ v:Tallenb~~·g gm skrivelse 31.12 1898.
Till malmngen hor en av konstnären tecknad separat inramad skiss med beskrivning över målningen. Skänkt till KSS av Amiral Hägg.
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KSS 320. Oljemålning p ~t duk. Korvetlen S aga på C arlskr
01
redd 1884. Original av J. Hägg 1884. Gåva till l(s~
av Komm.endörkaptenen 1 gr Edward Peyr on d
cember 1920.
e.
KSS 321. Oljemålning på du le Porträ t t.
H. M. Konzu
19
Gustaf V. M~~-ad ny Bror Kron~trand 192\l llled
tr~nsp,ar~nta. iarg~r over. koltec!mm~. (Alltsu icke
olJ emalnmg 1 vanhg menmg). Gava till KSS av n1<)_
laren den 12.2 1929.
KSS 322. Oljemålning på duk .. Riksamiralen . Carl . Gustor
lVrangel, 1613- 1676. Copia av G. Ekblom. efter orj.
ginal av A. vVuchters ( Gripsholm nr 1228) . Gå va
till KSS av assuransdirektören Gunnar Bolllan
19-11- 12.
KSS 323. Oljemålning på duk. Riksamiral Carl Carlsson Gy/.
lenhielm, 157-t- 1650. Copia av G. Ekblom efter orj.
ginalet på Carlberg. Gåva till KSS av Fröken Britt
Swensson , Göteborg, till minne av henn es mor broder, framlidne Kaptenen (Fl) Uno Larsso n (Off.
kurs 1918). den 5.2 19-12.
KSS 32-1. Oljemålning på duk. Porträtt. Viceamiral Gustaf af
Klint, 1771- 18-10. Copia av G. Ekblom efter o riginal av H. af Klint 1897. Gåva till KSS nv brödcma
Erik, Victor och Börje af Klint den 10.2 19-l:l.
KSS 325. Olj em.ålning på duk. Porträ t t. . A mir al Cla e s Fleming, 1592- 164-l-. Copia av G. Ekblorn efter originnlet på Cnrlberg nv okänd mästare. Den n,\ och
följ ande målning, KSS 326, äro målade på ]w kostnad av Dir. Hj. Hedberg, Dir. S. Sohlman, Di r. E.
Huldt, samtliga f. d. sjöofficerare, samt Di r. \Vilhelrn Josephson i'u· 1942.
KSS 326. Oljemålning pi't duk Amiral Gustaf von Psilonder.
1669-1 738. Copia av G. Ekblom efter ett ori gin9l
på Älvsjö gi'm1, Älvsjö. (Greve E. Lflgerbielk <' ) - Sc
föreg. KSS 325.
KSS 327. Oljemålning på duk Porträtt. C.~rolus Linn::em.
AmiralitetsmNlicus 1739- 1741. Copia av A. Stcn·
beck efter L H. Sheffel's »Blomsterkonungen s brudgumsnorträtb>. Gåva till KSS av MarinHilw rk årcn
den 19.10 19-J-3.
KSS 328. Oljemålning på duk. Porträtt. Viceamiral F. fl. _a(.
Chapman, 1721- 1808. Copia av G. Ekblolll cfte_
original på Gripsholm (nr 1701) av L Pasch d ;.,~
Gåva till KSS av lVIariningeniörskårcn d c u 11--·
19-15.
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(SS 329. Oljemålning på duk. Portrått
H. M ..f{om~ng
I
Gustaf V. Målad av Gununr Ekblom efter tva copwr
båda från original av Prof. Emil österman, den ena,
målad av A. J erneman 19U, tillhörig Sjöofficerssällskapet i Stockholm, och den andra, Tnåla_d a-y H.
Harriau 1944, tillhörig Statens Hantverksmshtut.
Gi'tva till KSS av Ass.dir. Gunnar Boman den 10.1.
19-15.
J{SS 330. Oljemålning på duk. »F-bc!t e n~. _Original a~ J. ~ägg
1917. Gå va till KSS av Dn·. Enk Bernstrom (f. d .
sjöofficer) den 30.8 1946.
J{SS 331. Olj em å lning p å duk. [(ung! . . S_jökrigsskolan __ å
Sk eppsholmen 1879- 1943. Ongmal av J. Hagg
188-1. Gå va till KSS av Grevinnnn Elisabeth Oxenstiern a , f. Huitfeldt, d en 30.9. 19-17.
KSS 332. Olj emålning på duk. M.otiv från l'gne fiskeläge på
Gotland. Or iginal av Curt Vib erg 1944. Gåva till KSS
av KA 3: s officerskår den 28.1 19-!7.
KSS 333. Oljemålning på duk. »Torenskiolds eskader retirerar efter att förgäves ha sökt intaga staden Göteborg år 1717». Gåva _till KSS fri'm KA 1 :s Officerssällskap den 30.9. 19~2.
KSS 334. Oljemålning på duk. »Saga under revning i hårt
väder». Original av Kommendörka pten Herman af
Sillen. Gåva till KSS av Bnnkdirektör Jacob Wallenberg d en 2 mars 1953.
KSS 335. Oljemålning på duk. Bohuslänska fiskar)akt er till
s}öss. Original av J. Ossinn 193~. Gåva hl~ KSS. kadettmäss av Kyrkoherde Adolf Murray hll mmne
av sonen 113 Bertil Murray, död 25.2. 1939.
KSS 336. 1- 5. 5 oljemålningar ptl pannåer. Tänkta långresemotiu. Oricrinal
av Kenney vVilliam \Venkel 1944.
5
lVIålade av under kriget 1939- 45 inkallade vpl.
\Venkel för KSS mot gratifika tion. vV. föddes 27.8.
1916.
KSS 337. Akvarell. Kungl. sjökrigsskolan ä Skeppsholmen,
sedel fr dn sjön. Original av J. Hägg 1887. Ursprungli cren gåva till Lektor Fredrik Lngerberg av kamrate~· vid KSS, testamenterades tavlan till KSS vid L :s
död. Lagerberg var lärare (lektor) i kristendom
och modersm.ålet vid KSS 1867- 1888.
Rss 338. Akvarell. Kungl. Sjökrigsskolan, Skeppslwlmen,
frön sjösidan. Original av J. Hägg 1908. Gåva till
KSS av konstnären.
56
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Bilaga 7
SJöKADETTERNAS CHEFER 1756 -- 1\l:>li.

I Carlscrona:
M ilitärdireklörer:
1757176617701791-

1765
1769
1791
1792

Christopher Falkengreen
Anton Johan \Vrangcl
Fredrik 'vVagcnfeldt
Carl Gustaf Tornquist
(Adjutant o. tjf Mil.Dir.)

Civildirektörer:
17;)6-1765 Mårten Strömer
1766- 1792 Carl Gustaf Bergström

Kongl. KrigsAcademien ä Carlberg:
Gouvern eurer:
1792-1793 Petter Bernhard Piper
1793- 1820 Nils August Cronstedt
1820- 1822 Casimir Reuterskiöld
1822- 1839 Johan Peter Lefren
1839- 1850 Adolf Anders Johan af Ammilon
1850-1861 Carl Magnus Thulstrup
1861-1865 Carl Gustaf Lagercrantz
1863-1866 Lars Johan lVIalcohn Reensticrna
»Majorer», tillhörande Sjöstaten:
1792- 1798
1798- 1807
1807-1820
1850-1856

Carl Gustaf Tornquist
Hans Gustaf Wallberg
Nils Abrahmn Rabbe Brunerona
Fredrik Engclhardt

Kongl. Sjökrigsskolan:
1867187018771884-

1870
1877
1884
1890

Olof Georg August Herkep6
Johan Henrik Ankarerona
Mauritz Per von Krusensticrna
Johan Adolf Christian Meister.

89o- 1895
iso5- 1900
g00- 1905
1go5- 1908
9og- 1914
w
1 J-1918
1918- 1921
1921- 1925
1926- 1931
1931- 1933
1933- 1936
1936--1937
1937
1937- 1943
1943- 1949
1949- 1953
1953-

i

Jakob Hägg
Nils Gustaf Sundström
Gustaf Dyrssen
Henry Fredrik Lindberg
Carl Alarik 'vVachtmcister
Ulf Carl K~n1tss<?n Sparr~
Carl Frcdnk 'vVJlhclm R1bcn
Claes Fabian Tamm
Johan Hnlvar Söderbaum
Helge Friis
Ebbe Gustaf l\Iagnus von Arbin
Helge Johan Gabriel Bnger
Sten Gu stnf \Vcinhcrg (t. f. chef)
Johan . Erik Samuelson
Jens Harald Stefcnson
Gustaf Schastian Tham
SYen Samuel Gustaf Dayid Hermelin.

Bilaga 8
Källförteckning
Otryckta källor.

Kongl. Maj :ts Bref till Kon gL Amiralitetskollegium 1757
Inspektörens för Cadette Corpsen arkiv 1756- 1792 ( 13 band)
Stationsr ullor för Carlserona uneler l 700-talet
Samling reglemente n och instruktioner ( Carlscrona)
Öfver Amiralens Kansli: Diarium 1792
-o>- - »- - » - : Ankomna handlingar 1792
-»- - ;>- - » - :Diarium 1793
-»- - ; > - - » - :A nkomna handlingar 1793
Krigsskol ans arkiv: Ku ngl. brev och genera lorder 179 2
- ;>- - » - : Inkomna hand lin ga r 1793
- »- - »- : ConceptC"r 1793 och 1795
- »- » - : Inkomn a hand lin gar 1794 och 1795
Kss arkiv: Bibliotheks Inventarium 1867))
;> : Inkom na handlingar 1867» ;> : Kon cept
till utgångna skrivelser 1867» : Antagningshandlingar 1867» : Betygslistor 1868» » : K oncep t till sta d ga 1800-ta!et I- II
1\ '> » : Koncept till stadga 1880- 1899 m. fL
Ss katal og över skolans sam lingar 1955-

(Krigsarkivet).
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(

-»- )
-»- )
-»- )
- »- )
-»-)
-» )
- »- )
-»- )
-»- )
- »- )

( -))- J
(KSS )
(KSS )
(KSS )
(KSS )
(KSS )
(KSS)
(KSS )
(KSS )
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Tryckta källor.

de Groot & Voogt: »D c Zccma ns Wegh-Wyscr », Amsterdam 1684. (K SS bibl. )
von Roscnfeld t, W erner : Navigationen eller Styrmans-Konsten,
Uppsala 1693. ( _ )
Elvius, Petrus: En ko rt Underwisn ing om Then Astronom iske och
Geome triske Qvadran ts Nyt ta och Bruk
Uppsala 1697 .
Ha h n, J onas : »J oha n Månssons Uplifwadc Aska », Stockholm 1748.
Hauswolff, Carl Fried rich: Theorien af Navigation , ell er

-)
_ )

Styrmans-Konsten, Stockholm 1756.
Svenska Krigsmanna Sällsbpets Handlingar:

_)

Stockholm 1797- 1798, 1803- 1804.
( Kong!. Kri gs-V ete nsk aps -A kadem iens Handlin gar:
Stockholm 1807, 1811 - 18 15, 1816, 1834, 1838, 1841 - 1843.
1863-1867.
( Kong!. örlogsmannasä llska pe ts »T idskrift i Sjö vä:;c ndct».
Karlskrona 1865- 186 7, 187 4-1876, 1906, 1918, 1926, 19 3 7,
1940, 1946.

--)

Gynther, S. W .: Sve nsk Författningssamling för Kong!. Maj :ts
Flotta 1851 , 1854, 1858, 186 1, 1863, 186 7, 1870.
Svensk Förfa ttningssamling 1901 , 1902, 1922 m. fl.
H agbergh, C. P.: Allm än t Sakrcgistcr till Svensk Förfa ttningssamling jäm te Biha ng 1875- 19 39

-)

- )
-)
-)
- )

»Åtskilliga Broschyrer rörand e Sjöförsvaret utgivne 1840- 1866 »
Reglem ente för sjökrigsskola n 1867 m. fl.

- )

Stadga för Sjökrigskolan 18 72 m. fl.

- )

Ordningsstadga för KSS 1870 m. fl.

- )

- )

Reglementen och utb ildningsfö reskrifter för KSS

- )

Andersson, Ingva r: Sveriges historia. Sthlm 1953.

- 1

Bäckström, P . O.: Svenska Flottans Histori a. Sthlm 1884.
Börjcson, Hjalm a r : Biogra fi ska anteckningar om Örlogsfl o tta ns

- )

officerare 1700- 1799 . Sthlm 1942.
Ekstrand, Sigvard: Karlberg. Kungl. Krigsa kadem iens och Ku ngl.
Krigsskolans historia 1792- 19 36. Sthlm 1937.
Giron, A. & Hafström, G.: Kungl. sjökrigsskolan 1867- 1942 .
Eskilstuna 1942
Gyllengrana t, C. A.: Sveriges sjökrigshistoria i sammandrag. I - II.
Carlserona 1840.
Hafström, August: Kun gl. Sjökrigsskolan 1867- 1907. Biografiska
anteckn in gar. Sthlm 1908.

- )
- )
-)
- )
- )

{ström, Georg: Se ovan : Giron & Hafström.
Jla{berg, H erman: Svenskt Biografiskt H a nd lex ikon. Sthlm 1906.
~:lthander, Carl: Biografiska anteckningar fr å n Carlberg 179 21892. Norrköping 1892.
J<leberg, Johan: Amirali te tskollegi um- M a rinförval tningen.
Biografiska a ntecknin gar 16 34- 1934. Sthlm 1934
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Meddelan den från främmand e marmer
l\I::: r:C:el:::n dcn från Marinens press cet'!.lj .

Amerikas Förenta Stater.

~Jangadarty g.
Kitty Hawk, det femte hangarfartyget av Fcrrestal-klass, skall kölsträckas 4 september i Camden. Fartyget beräknas bli levererat i juni

1959.

Bild från parken med den italienska bru nnen.

La Revue -w.:aritime sept.

Världens första helikopterhanga rfartyg hissade befälstecknet på
örlogsv'3rvet i San Francisco den 20 juli. Fartyget är Thetis Bay, tidigare
eskorthangarfart yg med beteckningen CVE 90. (Ombyggnaden tidigare
ornnärnnd i flera h äften.)
Efter den genomgripande ombyggnaden, som kostat 8 miljoner dollars, skall far tyget nu uteslutande bära helikoptrar ocl1 förutom h elikopterpersonalen kunna transportera 1.000 stridsutrustade marinsoldater.
'rhetil'! B::ty förses med omkring :?.O helikoptrar av HRS-typ, vilka vardera
kan bära [Ltt3 stridsutrustade SO]d~tter. Större fe mtonmannahelik optrar
blir snart di::;pcnibla.
F ärdigställandet av Thetis Bay som helikopterhanga rfartyg (CVHA
l) markerar den definitiva början på flottans och marinkårens gemen-.
samma a!Jslriingni.ngar att utarbf'ta "Ch precisera doktrin, taktik och
tillvägagå ngssätt för ett nytt begrepp inom krigföringens område säger
fartygsch efen kommendörlmptr >n South. Detta begrepp thar blivit känt
~om "vertikal inn8slutning' ' (vertical envelopment). Denna nya amfibiekrigföring består av en mångfald "vertikala inneslutningar' ' frftn luften
tillsammans med anfall av ytstridskrafter från havet.
K ommenctörkapte n south förklarade, alt helikoptrarna, under örlogsfarlygens och h angarfartygsbas erade flygplans understödseld, sändes
Upp f rå n snabba hangarfartyg och närmar sig anfallsmilJet med stridsberedda trupper från flera riktningar. De f lyger över fiendens försvars·
Verk och sätter sig i besittning av l{rit.i!lka punkt8r, som behärskar landstigningsområde t, och rensar därigenom stranden åt landstigningstru pPerna från fartygen.
'H elikoptrarnas flexib ilitet och rörlighet gör det möjligt för anfallsstyrkan att välja riktning ·o ch därigenom övervinna svårigheterna aft
anfalla en befäst kustzon. Tekniken håller fortfarande på att utvecklas.
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Flottan och marinkåren är enligt kommendörkapten Soulh h elt över.
tygade om fi\rdelarna med "vertikal inneslutning" . Det lwmm er a LL hJ·
Thetis Bay's och de ombord embarkerade marinsoldaternas specie]]~
nppgift att u1 veckla metoden.
Naval Aviation N ews sept.
Helikoptrar.
En fjärrstyrd helikopter, som kan utföra militära uppgi ft er inom
ett vidsträckt område, har konstnwrats för flottanfl och armen s räkning.
Försedd med TV-Jmmera kan rlen utnyttjas för övervakning av
terräng-- och havsavsnitt. Helikoptern kan lägga ut lPdningar fö r signal .
tjänsten, utnyttjas för förrådstransporter, fälla rökbomber, lägga ut
dimridåer och t o m lägga ut en linj e av bomber. Farliga uppdrag kan
utföras utan att man behöver riskera pilotens liv.
D Pn nyn. helikoptern är enkel att manövrera ooh 'kan sköta s av en
man utan flygutbildning. Den kan manövreras antingen från en m ark.
::.tation eller fri\ n en annan he1ilwpter.
Naval Avation N ews sept.

Jiortjagare.
t}S ':['vå nya typer av eskortjagare är planerade för konstruktion i en nära
rntid . Fartygen kommer att bli de första av den nya DE 1033-klassen

fr~ skall deplacera omkring 1.350 ton. DE 1033-klassens fartyg avses f:i
~~en svängningsradie och lå.g silhuett, vilket erfordras för ubåtjakt.
~a.rtygen kan alternativt förses med dieselmotorer eller konventionella
å.Jlgturbiner. Detta förhållande samt fartygens enpropeller-arrangemang
o·er en enkelhet i konstruktion som kommer att underlätta masspro~uJ,tion i händelse av mobilisering.
Military Review aug.
)(insvepare.
Bel lingham-varvet skall bygga två minsvepare av ny typ tillhörande
Den första kommer ntt kölsträckas under 1956 och levereras omkring l aug. 19fi8. Den andra ligger två månade r efter i tiden .
M SI-kl a~f:cn.

Marine News aug.

UIJåtar.
Sju av de nio atomdrivna ubåtar som hittills färdigställts, är under
byggnad eller bevi ljats, har fått namn. Nautilus och fleawolf är r ustade,
byggandet a.v Skate och Swordfish påbörjades 1955. flargo, s eadragon
och Skipjack samt tv:\ ännu odöpta fartyg påhörjadPs 1956. D essutom
bar det antytts att flottan planerar att bygga en atomdriven m a mmut.
ubåt, som skall betecknas SSGN !)g7. Den skall kunna avfyra en 1500
mile-"medium range" -robot. (Ev sammanblandning med Triton, v ilken
får beteckningen SS RN 586.)
Milit:uy Review aug.
Varvc;provPn med flottans a.Jldr?. atomdrivna ubåt, Seawolf, k ommer
att försenas "flera veckor". Detta beror på läckage i fartygets arrangc·
mang för överhetning av ånga. Konteramiral Mumma, chef för slcepps·
byggnadsavdclningen, 1;1:\ger att svi\.righet.erna " inte medfört några skador
på personal eller materiel och inte heller medfört någon radioaktiv ut·
strålning" .
New York Harald Tribune 8 - 9/9.
Kontrakt har tecknats <J!ill att bygga två " konventionella" ubåtar,
SS 581 och SS 582. De kommer att kosta 10.500.000 och l0.696.610 dol·
Iars resp0ktive. Fartygen blir av Barbel-typ, a.v vilken SS 580 r edan lir
under byggnad. De utgör en utveckling av Albacorekonstruktionen.
Marine New s aug.

Frankrike.
Jagare.
Duperre, .::om först sjösattes i halvfärdig t tillstånd 2 juli 1955, giclc .
slutgiltigt i sjön 23 juni i år och är nu snart färdig.
Galissonniere kommer att bli av modifierad Surcr,uf-typ och m.ed
deplac<?ment.
Marine News aug.

~amm a

Fregatter.
Fregatten Algerien överfördes l augusti till reservflottan i MerselKebir.
Marine News aug.
Ocea.nminsvepare.
Dc vmerikanska myndigheterna har resp. skall överlämna de tr•J
Si~ta oc0anm.insveparna på hjälpprogrammet till Frankrike, nämligen
1'1arvik. 2<1 juli, Oui~>treham 24 september och Colmar 19 november.
La Revue MRritime sept.
liustminsvepare.
D 27 sj/isattes 26 juli.
La Revne Maritime sept
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D 32 skall heta Lyre, D 33 Arics och DB l Mercure .
Marine News

an g,

Is rael·,
,Jagare.
Jag?.:>nR Eilat (f d hrittislca :?:ealous) och Yaffo (f d bri ttiska
Zo.
diac), som köptes 1955, anlände till Haiffa 20 juni.

:N[r L ogde uppgav att USA skall förs e Spanien med den modernaste
!(eppsbyggn adsutrust ni n g till ett värde av omkring 3.000.000 dollars. Den
: vses för tre av spanska flottans största varv: Ferrol, .Cartagcna och
cadiZ.
Span ien lwmmer att avse l.i'OO.OOO dollars för att härbärgera och
;psta!lera den nya materielen och sätta in den i produktionen. Den kom~er att u t n yttjas "för ar:bete med fartyg tillhörande spanska örlogsflott::n" och kommer enligt mr L odge att hjälpa spanslm flottan till yLLerHgare ett trettiotal fartyg, inld u sive en kryssare.

La Revne J'.1:ariti me sept

New York Herald Tribune 12 / !).
oJje-pipelin e.

Italien.
Fregatter.
Fregatten Castore sjösattes 8 juli. Den J;:ölsträcktcs i mars Hl~v 5. D2n
ti!Ihör samma klass som Canopo. Centauro och Cigno, vilka fä rdigställt~
tidigar.;).
La RPvue Maritime sept

Kanada.
Kryss1n-e.

övning-:-;kryssftren Qncbec började · rustas av i Halifax den 13 juni
och skall sedan ligga där tillsammans m ed övriga fartyg i r eservflottan.
Crowsnest juli.

Det amerikanska jätteprojektet med en 4.85 miles lång pipeline fr a n
den amer ikanska örlogsbasen Rota, som håller på att anläggas i nä:-]Jcten !'!V Cadiz, och upp till bombflyghasen i Saragassa i na-rra Spanien
g:år n\1 snabbt mot sin fullbordan och beräknas vara. klar till juL Den!.a
pipeline skall förse amerikanerna med olja, b ensin och flygb ensin. Fö r-utom dc ni;.mnda baserna skall d0n även försörja baser utanför Sevilla
och Madrid. Det 2ir ingenjörernas svar på dc då liga järnvägarna. cr:l1
landsvägnrn::t i Spanien. Anläggningen kommer att kosta 30.000.000
dollars. V id Rota bygger man över sjuttio underjordiska tankar och sedan blir det ett antal tanl,ar vid varje flygfält. Rören i denna pipeline
är under första. delen 30,5 cm i diameter för att sedan smalna till 25,'1
rm och i den sista delen från Madrid blir ciametern 20,3 cm. Arb et et
med ledr,ingen påbörjades den l oktober.
New York Herald Tribune 28 / 8.

Minsvepare.
Fundy, en av sex kustminrvPpare av Bay-1c lass s~m byggts f ör att
crsii.tta dem som överläts till Franierike 1954 under Mutual Ai d Agrecment, sjösattes den 14 juni.
Av de 20 fartyg som ursprungligen bevilj a des av denna klnss, har
14. redan levererats. 8 av dem är nu i tjänst i kanadensiska <fl ottan och
sex i den franska .
Crowsne::.t juli.

:\IinsvPpare.
D en amerikanska minsveparen MSC 220 som sjösattes 24 juni över ..
lämnad0s till Spanien i Seattle under juli c.eh döptes cm tiil Jucar.
Marine News aug.
Utö,.rcr .Jucar skall även systerfartygen Mino cch U lla överlämnas
till Sp2.nien.

L e Revue Maritime aug.

S panie n.
HjiHpprogmm från USA.
Amerikanske ambassadören i Spanien John Davis Lodge omtalade
idag (11 sept) att Spanien och USA har avslutat en ny överenskomrneloC
som bl'löpcr· ~::ig t ill 1-.500.000 dollars för utbyggnad och förstä r kning
av den spanska f lottan.

Sto rbr ita nn ien.
JJangarfartyg.
D et uppges att Illustrious och Indefa.tigable, som f n ligger avrustade, in om eH nära framtid skall sl,rotas.
Marine News aug.
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Kryssar e.
Sv.'iltsu rc har avrusta ts och tillförts kategor i C i reservfl
otta.n.
Marine N ews au~·.
Jagare.
Armada och r.,a.gos rustarle s under augusti , den s8nare
efter en ett.
irig modern ii' erir.g.
Marine News aug-.
:Fregatt er.
Loch More har i juli åter tagits i malpåse efter modern
isering.
Pellew, den femt e av Blltckw ocd.-kla ssens ubåtsja ktfrega
tter, leve.
rerades 27 juli.
Towy skall skraLas .
Whitby , den andra av Whitby -klassen s ubåtsja klfrega
tter, som fä r.
digställL s, leverera des 18 juli. Sjösättn ingen ägde rum
2 juli 1954.
Marine New s aug-.
Fartyg för robotva penprov .
Girdien ess rustaue s 24 juli. Hon byggde s ursprun gligen
i K anada
under kriget som "hndin g craft mainten anee ship". SPdan
oktober 1933
har Girdien ess legat under ombygg n ad till robotva penfart
yg. Besättn;ngen lwmme r normalt att uppgå till 30 officera re och
3"{0 man, ehuru
utrymm e finns för 80 officera re och 536 man . Extrafö rläggni
ngarn a skall
utnyttj as för vetensk apsmän , försöks persona l, represe ntanter
.f ör a m iraliLeteL och "minist ry of Supply' ' samt för persona l från
de firm or som
leverera t resp. försöks materiP l.
Marine New :o a11g.
Oceanm im"·epa re.
Det uppges att A lbacore , Courier , Round och Mu Line i
reserv flatLan
skall nmtas. Detta gällo:::r troligen även Golden Fleece,
Tangan yil<a och
Waterw itch.
Marine N ews aug.
Små miusve vare.
Fordbar n sjösatte s 25 juli.
Marine New s a.ug.

