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föREDHAGAN~ENS FöR AR'fiiLLERI oc~ BEFÄSTNINGS
K.ONST ARSBERÄTTELSE I K. o. M. s. D. 24 
Nov. 1836. - UTDRAG. 

-· 
Innan jag går att anföra hvad till föredragning 
under termiqen inkommit eller utur tillgäng·lige 
Maritima Journaler lmnnat upphemtas; må det va
ra mig tillåtet att för Kongl. ~ällskapet am'isa 
ståndpunk ten af de Artillerifördeluiugen tillhörande 
ämnen vid denna Station, med några •·eflexioner 
der vid, i h vad mån jag· anser dem böra betraktas 
såsom stationära, eller med tiden hafva fo1·tskridit 
till fördel för vapnet. 

Underdelar jag ett sålunda för min åsklid
ning framställd t ämne, fiister sig billigtvis upp
märksamheten i för~ta hand på Befäls- och Arbets
p ersonalen. - Ingen inom det Kongl. Sällskapet 
lärer motsiiga mig, att det gifvits en tid, · måhiin
da icke många lO-tal af år tilliJaka, då Sjii-Office
rare i allmänhet, om ii n aldrig så vanna för den 
metie de valt · och med aldrig så liflig håg· att 
upparbeta sig till duglighet, för att säkert leda ett 
far tyg genom sjön, ofta nog förbisågo, att krigs 
fa rtygen tillkommit för det artilleri, som per fanns 
placeradt, och att dettas mer eller mindre fullkom
lighet och rätta använ dande , för be tydlig del skul
le väma sl{epp och folk, likasom lltt ett slikt för
biseende verkade ofiirdelaktigt fiir vapnets vård och 
de armars öfning som på stridselagen sintile slunga 
förstörelse utur dessa eldgap. ,Ta -om man ock al-
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clrig lwnnat förneka att öfning· fordra~, f()r att riitt 
och med fiinlig·het dem handtent, iutriiffade måhän. 
da icke sällan att krigsfartygen utgingo på expedi. 
tioner, hvarunder kanonerne nog säll au voro lo ;;,;a. 
de från den fasta surrning, ~om var påkallad för att 
med trygght't f(ira de$sa pa s,;::ge rare genom sjön. 
Följden deraf IJief att den meniiga opiniont'll verkade 
nedåt och Under -Officer,;pnso ualens bildning till 
kunnighet och behörig kiiniH:: dom om sitt vapt:ns 
rätta hand terande utehlef, sam t und en b ni ng sv erk('t 
vid stationen' tler ledning-en på kunskapens viig; 
skulle gifvas, länge ,·ar och fiirhlef i stationiirt 
skick. - På besilttningen, eller d d häftyg hefält::t 
har att begagna till sin viljas uti'iiramle, hade d en 
ringa, stundom helt och h[ill et ute bl ifna, öfningen 
det inflytande, att deraf alstra1les likn(ijdhet, om ic
ke misstroende till vapnets rätta nytta: båda ganska 
väsendtliga delar att undanrödja. 

Då vi i närvarande lyckligen kunna säga, 
att nästan i alla afseenelen ett (örändradt förhållan 
de inträd t, och vann en f9r denna gren af en Sjö
Officers bililning, hos både äldre och yngre ut
vecklat sig; men man derjemte generelt kan anty
da, att ingenting sker utan bestämd anledning, h var 
skola vi väl för detta fall söka den, om icke indi
rekt uti ve,tenskapern_as tillväxt och deras inverkan 
på mekaniska inrättningars fullkomnande, och direkt 
i det nådiga hiign och den uppmuntran Flottans Stor
Amiral H. K. H. Kronprinsen äfven eg·nat åt Artil
leriet samt dess förbättring i allmänhet; h varigenom 
vi icke mindre ' sett Sverges Landt-Artilleri lyftad' 
på den höga ståndpunkt det nu innehar både uti 
att äga vetenskapligt biltladt befäl och duglig n~a
teriel, än äfven Beas at Flottans behof Jika nådigt 
skänkta uppmärksamhet; en fördel som i materie U 
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tJiinseende visserligen förut siwlie komma till godo 
för den del som låg närmast eller Stockholms Sta
tioll, men icke heller helt och hållet uteblifvit för 
denna från thronen mera afliigse punkt. 

Till bestyrkande af en sådan framställning, 
och derjemte att söka mig· en vägledning till det 
Jl}ål jag åsyfta r, att visa Artilleriets tillstånd vid FJot. 
tan under olika tider, och såsom replik åt de ofta 
öfverklagade bristerne dervid, f()r den missbelåtne 
j denna del sÖI\a visa att äfven vid Flottan verksam 
hand blifvit gifven åtminstone att afhjelpa en stor 
del, om icke alla; erfordras icke mer än att l'igta 
blicken åt allmänt kända fakta och genom en kort 
historik anvisa förhållandena. 

Det är väl bekant att den del af Svenska 
Landt-Artilleriet som deltog i senaste fälttåget 
på Tysk botten redan derifrån hemkom med 
förvärfvacl fördelaktig opnnon öfver utförda 
förtjenstfulla hvarf, under dess då egande rastlöse 
anförare Generalen von Cardeli, som i f(irsta hand 
ådrog det vår nuvarande Allernådigste Konungs 
uppmärksamhet, och beredde förtroende, åt detta 
vapen, genom h vars medverkan äfven Lärdomsan
stalten på Marieberg grundades till utvidgning af 
Befälets theoretiska bildning. Men sedan det af 
denne Man, vid afträdet från skådeplatsen innehafela 
General-Fält- Tygmästare-Embete emottagits af H. 
K. H. Kronprinsen, blef följden cleraf, att hvarken 
kostnad eller bemödande sparats, för att med ut. 
vidgning af nämnde i[iroinrättning· och uppmuntran 
åt den om vapnets fullkomnande omhugsne, jemte 
fortsatte försök och ständig öfning, bringa både per
IOnal och matedel på den fördelaktiga ståndpunkt 
de nu inn.ehaf,·a. 
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Öfvergå vi till hetraktande af Sve rges s1··· 
f .. l 0 -
qr~var o~~ dervid i för.~ta. hand fiis ta blicken ' på 

l'Q~hl ;~o~ttl,J en elle!· den tll~fön:n e. s:~ k allad.~ l~ong'l, 
Atmeeth flotta, sa fir111a VJ ut1 SJellva bcnammn •• cr 
l . . . b .. b l 

c ess pr1111l11Va estammelse, e ll er ;; H fiil j a armc t:n~ 

rörelser och utg(ira en s tödj epunk t tiii betiicknino· 
af d ess flyglar, i ett la nd omgifv e t al' skiirghd"' 
samt a tt skyndsam t bringa desse tru ppl' r f rån ett af 
vatten omgifvet stiHie till ett a;::1at. Hc11 letn q :;(0 fl t. 

ligen an se s hafva tillkommit und er Gc lin~d MaJuren 
EhrenS\' ii r d~ ledning, eft,,r en fdn H:'id kammaren 
den le O ktob er l 156 utg:lng <'n OnlntJal J:>, i sv it 
m~d. den plan , . som. reda n Y id B 7~1 års H. ik sdag 
lJhfvlt anlagd till F:nlands fii i'svar inmit sig sj e lf 
och m ecl ut\'i<lgni ng a f e tahlisscmentf't flå Sveal;orJ/ 

.. "' 
und el' (~fve~s.kepp,;byggmiis taren Chap mans up psig t 
redan pa 1 46iHale t erhiil! betydlig t illväxt, samt 
med den deråt g- ifna ort~·ani sat i o n och hes tiimmelse 
hedrande deltog i Ryskl~ IHigd åren 1788 - 90. 
Likasom deq d erefter, oak tadt d1~ Jl.iinb <tra ffirlu ~ter 

h vara f den . hem s i~ k t~~ under d t senare , år !808 upp
kommet ~ng·, uti nodsakad ftirstö ring- af Abo-Eska
<lern och synnerligas t g e nom Sveabor o·s samt Fiu
la~ds inkräl•tning, dock fortfarit att •~göra en sär
skii~ k~rps a:.lt till den 1 O k tohcr 1823, då Kougl. 
MaJ:t fann for godt att iu f(irlifva elen med stora 
elle r så kallade - Örlog·s -- Flottan till e n gemensam 

korps, un~:er ben~mn,i ng af Kong·!. Maj :ts Flotta, 
hvars utnamnde Chef erhöll uppdrag att utarbeta 
och i underd å nighet afgifva för ,;lao· till den förän -
d l 

. t> 
!·ac e orgamsa tion desse ti ll ett sammansm ii lte korpser 

~akall~de och hvilken f(ir skitrg· å rdsvap~let väsenclt
h~·en <~.5t.~dkom ett. emot d ess antydda primitiva da
mng fo1~a~.dradt sk1.c.k. Med denna fö ren ing af Flot
torne paralwades Jemviil en hufvudsak lig fördel, 
a tt såmeddst undanrödja de strid il!a intressen och 
den för vapne ts lyftni ng· hinderliga tj enst-jalousi , 
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80m ansågs li·ga r um enwllan 2 :ue ski ij da korjm~ l' 
)lvilka fått sine tillgångar arn ·iste fr å n samma Hnf: 
't'uiltite l på Ri_~s-~taten. Ett så bes kaffad t fcrslag· 

111ed vu nnen Nad1g sanktion d en 2 Novemiwr ]82:1 

53 tt es ock i verkställ i g h e t pilfö lj ande :h, och ha;. 
efter denna ti d df'll delen af Svnges §-;öförsvar 

,J ' 
hvars hufnul-etahlissement e f(e r Finlauds förlust 
varit och fortfarande Wrb ld' i Stocldwlm, er håll i t 
betyd li ga f(irb ättringar, så att Svt-'r,!!e åter lum 

f~~nn isa e~t retabl~ra (~ rodd flo ttilj, bygg·1! på sig 
gall ande .gJorde pnnc1per , att fi_irnäml i ~ ast utgöras 
af kanonJollar och kan onsl u pa r me1l fiirhättrad kon 
struktiou, hvilku på den lu g na v:tttenytan skola 
omge skiirgårde ns st'r iinde r, och från dess portat· 
rllei' u tlopp åt hafvt't, med bruk af bombkanoner, 

, lof\'a att gifn f() rstiirel:'e !':i den ficndtliga linjeHo t 
ta, som skulle våga för:;ii k!'t att intriinga p[i e n af 

,'kärgånbflo ttan fiir~varatl teHäng. 

Ick e fr:ln k iin na ntle denna del af Rikets ku st 
försvar, In· ars fiirh ä Hra1le st[\ n d p u n k t red an bli fvit 
antydd, att lemna sin g iird af nytta för landet, och 
att kraftigt verka, då behofv et ~iidant. påkalla r; är 
det ändtlig;en i sin ordn ing och med billighe t (if_ 
verensstäm mande att f(ir nilgra ögonbl ick låta blic
k en stadna, om jag så mil uitrycka mig , Yi ll sjelf
va stammen af triid t>t, clera f dc11 f(irra numera ut
gör en gren, eller linjeflottan : att i sildant afseen ·
de välja r iitta utgångspunk ten, då känd t är att 
Sverge i å rhundraden haft iirlogsflotta , alstrar viil 
t n viss villrådig·het, dock torde " i med ;dit skäl 
icke behöfva att gå liingre tiilhal\a iiu vid Rlut et 
a f 1470 talet, då Fältmarskalken Grefve Ehren 
~v ärds hopp var uppfylidt, och ha u nwd hjelp af 
Chapmans sni lle, sl\apade Svens ka sl\iirgå rilifl ottan, 
$amt uppu1ärksamhcten från thronen rig tades åt lan-
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dets &ldriga örlogsflotta, som fordrade retahlcrin 
eller rättare nybyggnad 1 och åt h vilken man ön~ 
skade gifva förstoring 1 hvartill Fransyska subsiclie. 
medel lemnade en möjlig· utsigt. Men till utfciran. 
de af en sådan kraftyttring påkallades äfven en 
Chapmans lomsimper och verksamhet, lH·ilka ock 
blefvo tagne i anspråk år 1777, då han titniimndts 
tUJ_ Ledamot af Kongl. Amiralitets-Kollegium. Se. 
dan en nedsatt kommitte, )JVaruti Högstsalig H. M. 
Konung· · Carl den XIII, då Sv er ges Stor-A miral

1 
var Ordförande, bestämt beskaffenheten af de cer. 
ter skepp hvaraf den nya flottan skulle bestå, och 
af Chapman <hen 1781 och 1782 emottagit öfver. 
inseendet vid skeppsvarfvet härstärles, iir icke o be. 
kaut den liftighet som med 1783 der intriidde för 
utförandet af den plan han u ppgifvit, enligt h vil
ken 3 linjeskepp och 3:ne svåra fregatter skulle 
byg·gas om året, och h vara f följden ''ar, att flottan 
mot slutet af 1780-talet \'ar uppbringad till den 
höjd att Sverge, då kriget mot Kejsardömet ll~s~
land år 1788 utbröt, riiknade 26 äldre och nya 
linjeskepp samt 14 Fregatter. Men om ock mot 
denna för stor del nybygg·da linjeflotta för sin tid, 
i anseende till sjelfva skeppens form i vattnet, som 
med tillämpning af matematiska grundsatser och fy
siska l'Ön på skeppsbyggeriet blifvit förändrad, ic
ke nr något att anmärka; medgaf likviii icke fiam
ma tid eller den påskyndande byggnaden, att åt 
skeppens inredning egna den omsorg, ännu mindre 
prydlighet, hvarpå nutiden gör anspråk. Tages 
dertill i betraktande att elen nyskapade linjeflottan 
äfven fordrade tacklingar och skepps-inventarier, 
~Samt bestyckning och artilleri-attiralj; måste h vad 
artilleriet angår, väl medgifvas, att styckebrukens 
t i Ilstån d den tiden var så underlägset dess närvaran
,de . skick, att ingen jemförelse kan ens uppstiillas; 
också kunde de8se ick~ åtaga sig tillve1·kning af de 
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bdy,ltiga beställningar Lehofvet kräfdc; följden der
af blef att, utom den tillgång som fanns inom 
arsiiinatens område af äldre modellers tunga kanoner, 
mera tjenlig·e för fästningsval1eu, till skeppens be
styckande lili;visst en stor del ytterligare måste gam
tas från spridda ställen inom riket der de anså
gos kunna u~d~.~ras '. och h vad lav.ettagen be~rä~~de, 
111 åste man atnop s1g me.c~ den tJ<Ien bruld1ge aldre 
~1 odellen botten-läclor, hvil'ka i likhet med en stor 
del artilleri-attiralj icke mellhunnos att förfiirdigas 
ju om varh·ets eget om råd e, oaktadt e u ökad ar
betskraft vid arsenalen i flera år anviindes från ti-
11igt om morgonen till i'ieut på aftonen; utan måste 
till bet_ytllig· del anskaffas genom entreprenad med 
private personet· och varf, samt alltså liten upp
märksamhet fick fästas :lt :u·petets utseende, endast 
hållig·het och skyndsam up[btällning kunde beredas; 
derom ock de ännu från denna tid i artillerifi:irrå
det 'l"arvaraJule lemningar nogsamt vittna. 

Skiirsl<åtlar man hestyckningslistome för de 
under anförde krigsilr utgångtw flottor, så Hnner 
man grunden till den ~inuu i närvarande tid fort
satta klagan (ifver mångfald af pundige-tal och mo
deller derinom, efter h vad allf(irdt blifvit, tillg,ån
garne kunnat tillskapa, nemligen mest så kallade 
gamla modellens sjökanoner, någon del efter Tyg
mästaren Tomquists på 1750-talet upp~jorde rit
ningar och förslag, samt ändteligen en mindre del 
lättare kanoner efter Aschtings konstruktion hvar'
metl några af de sist bygg tie skeppen voro förserl
dc. Alla däcksbestyckningar utan undilntag, besto
do af 12- och 8- t! :ge gamla rnoddlens l•anoner, 
hvill\a nwd sk1il, efter senare tiders bedömande, 
funnits alltför tmwa, relatift till den Yerl•an de med 
iina smärre. kulor"" kunde å(Otadkomma . Kriget och 
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de derunder inträffade förluster af fartyg rcduce1·a . 
de väl Sverges då talrika flotta till unde1· hälfte 
i antal, hvaröfver den ock sedan med landets eg- 11 ~ 
tillgångar, aldrig· kunnat lyftas; men den delen af 
flottan, som vid krig·ets slut år l 190 gick att ,.id 
brobänken hvila uti sine fastmakare, återf(irde dock 
till arsenalen eu stor del gamla l~:anoner. Likas0111 
uu mera ingen spillra af den tidens flytande fiisteu 
finnes J om ock namnen på några få af dem stå 
qvar, utan andra framstått i deras stiille, med ut. 
vidgade dimensioner omsorg·sfullt byggde och efter 
tidens fordringar inredde; har iifven f(irhållandet 
med äldste modellernes sjökanoner varit, dil. de an. 
tingen fått intaga plats längre ned i skeppen som 
barlast eller efter för~äljning åter i11gått i masugn 
att förvandlas till tackjern. Andre kanonmndelh·r 
hafva tillkommit. -~miral af Chapman utsträclite 
äfven sin omtanka hiirtill åren 1491 och 1499 uti 
uppgöring af förslae;· till nytt bestyclmingssystem 
för floHan, hvill{et i mån af tillgångar, vid ;;kepps
nybyggnad blifvit följd t; och tinnes i närvarande 
tid 6 linjeskepp, som el el, helt och hållet, dels 
till någon del, hafva sina batterier bestyckade me<l 
kanoner af nämnde modell. Den öfverklagade olä
genheten att till back och skants-bestyckningar 
gagna 12- och 8-:ft:ge kanoner, trodde man sig 
först kunna afhjelpa g·enom antagning· af de i Eng
land inventerade såkallade karronader, om hvilkas 
fördelar en tid alla ·voro ense, hvarföre oc){, då 
Engelska Fregatten Latona år 1802 var här, rituing· 
togs af de på denna fregatt befintlige så beskaffade 
pjcser; och f(iljande året blefvo derefter § venska 
Fregatten af Chapman, samt Kutt.er-Briggen Viinta
litet försedde med detta vapen. Sedan några för 
ändring·ar vid konstruktionen blifvit ial{ttagne, till 
mildring· af deras befundna våldsamhet under skjut
ning·, hafva de i IIJ.ån af tillgångar, kommit mera 
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.all mänt i uruk på Svemka flottan. Då emellertid 
opiniouen icke Eingre lemnar ett bestämdt företräde 

. åt så Hitta och korta pjeser som karronader, hvil
);. as Vl'rksamhd endast är brriiknad för 11iira afstånd 
10ed små krutladdningar, bar i senare tider, under 
uttaladt fiiretrii(le åt så kallade medium-kanoner af 
100 kulors vigt af enahanda kalibrar, desse h(irjat 
utt ränga bruket af karronader och äfven på Sven
lika flottan blifvit anskaffade till en korvett och till 
cläcksbestyckning· f()r en nybygg·d 40-kanons-fregatt. 
Sedan till um1anrödjande af flerfaldiga olägenheter, 
b vil ka förorsakas af den stora olikheten uti de vid 
såviil Svenska som Norrska lamlt- och sjö-artilleriet 
varande l{anoners och öfriga pjesrrs pundigtal, äf
vensom af de inom ett och samma pundigtal be
Hntligr~ skiljaktigheter, utsedde Kommitterade varit 
uppdraget att med fä•tadt afseende å det i fi)n·åden 
förvarade betydliga autal artilleripjeser och projt>k
tiler, utarbeta f(irslag till ett en lie l t och fullständigt 
kalibersystem, innefattande nödiga bt>stämntel-:>er för 
kalibrarnes och projektilernas diametrar, dtn en i 
<lessa delar g·emensam princip f()r allt Svenskt och 
Norrskt artillt>ri, och R fln g l. Maj:{ med N;ldigt gil
lande a f in kommet förslag i denna del, u n der den 
17 September 1831 fiironlnat att 3, 6, 12, 18, 
2.1 och 30-it :ge pjeser borde utgöra flottans artil
leri, hafva sednare tide1·s utd1lgade kunskaper och 
erfarenhet gifvit förhoppningar att upphinna reali
sering af den hufvudåsigt, som förtjenar alt efter
sträfvas, nemligcn införande af ett genen~ ! t bestyck
ning·s-system, h vartill b örjau skett såviil uti om
nämmla 100 kulor tunga 2:1- l+:ge medium-kanoner, 

-som uti beställde snart hitförväntade 30 -: :ge be 
styckning till uybyggda 60 -kanons -. fregatten De~in~e , 
och vittna de under sednare åren ankomne pjeser 
samt ammunitionsdelar om d e f(irbättrade inrättnin 
gar, arue t~ s kicldighet och ackuratess , som 1111 mera 



202 

vicl Svenska styckgjuterierne ärcr att påräkna. In. 
förande af lavettage efter nyare tiders uppfinningar· 
har ock under senare åren, utgjort ett föremål fö; 
omtankan vid Flottans arsenal, samt att gifva desse 
bepröfvade förbättringar, likasom för noggrannhet 
uti rigtning, att införa och gagna förbättrade rigt
ningsm~toder. Till befrämjande af en säker och 
ögonblicklig skott antändning har, sedan år 1827, 
åsigten fästat sig vid nyttan att dertill använda 
perkussions eller slagkrut under olika former; och 
efter flerfaldiga försök till erhållande af mest ända. 
målsenliga kanonlås, har slutligen Flottans ekonomi. 
llk:t styrelse uttalat sitt beslut om generclt antagan
de fi)r Flottan af en ut:lf Varfs-Chefen i Stockholm 
H:r Kommendör-Kapten v. Sydow senast fulländad 
modell, samt uti redan. vidtagne åtgärder, bildat 
förhoppning att inom kortare tid se Flottans kano
ner dermed försedde. 

Enahanda omsorg, som i allmänhet användes 
inom Kronans varf, att med nätthet f()rena styrka 
och varaktighet vid tillverkning· af skepps tacklin
gar och inventarier, egnas äfven åt artilleri- atti
raljen· under oaflåtlig omsorg att i alla vägar erhålla 
upplysning om de förbättringar som hos andre sjö. 
makter vunnit burskap; och sträcker sig 01ntankan 
dervid icke ensamt åt sjelfva vapnet, utan i mån 
af tillgång-ar på medel, äfven till inrättningar vid 
Etablessementet. l anseende till beskaffenheten af 
flottans hand- eller små-vapen, må anmärkas att ut
vägar ännu icke kunnat beredas för utbyte af äldre 
modellers g-evär och pistoler emot nyare; eller att 
se förrådet kompletterallt för Flottans behof. Under 
senare åren haha likvist tillkommit mera ändamål s
eulige slagsvärd efter Engelsk modell, h varefter 
några mindre ueställningar iugått till .:\rtilleri -förådet . 

:o a 
Genom (Jet nu anförda har jag sökt ådaga

lägg~. att Svemka .l.injeflottan efter utstakade grän
llor for dess numerar, och med de inskriinktare an
slag som fun11its, äfven i delar som tillhöra Artille
riet, iciH\ h n sägas hafva förblifvit på en stationär 
punkt, och att de verkandes bemödanden icke för
tjeua Idander fi)r bristande omvårdnad, synnerligast 
under nuvarande Varfs-Chefs åt alla detaljer eg-nade 
lik~ uppmuntran till nyttig·a inrättningars anläggning, 
a~~-~mgen dt" genom dess egen forskning om andra 
sJomaktt~ rs bruk, eller andras gjorda h·amställningar 
tillkomma. 

Det vore att sträcka blicken utom gränsen 
af det mål ,jag· antagit som rättesnöre, vi1l åsl{åd.
niug af Sverges sjöförsvar om jag framställde någ·ot 
becl(immande af dm mer eller mindre fördel jag 
anser linjetlottan hafva skördat af d~ss, år 18~;1 
skedda förening med Rodd-flottiljen till en gemensam 
korps, eller reflekterade åt h vad föddirleken fiir den 
gren af vapnet individerne af befäl~persoualen för 
ut till hört, åstadkommit g·enom de stridiga men in . 
gar som uttalat sig angående vapnets mest fördel
aktiga sammausiittning och nytta för landets behof. 
Deremot anser jag icke origtig·t att här yttra min 
åsigt om l l et i nfl;ytande senaste reg·leriugen af flot 
tans underofficers personal hafvit p l Artilleri -staten, 
och den del af flottans gemenskap som utgör ar 
betskraften f(ir Artilleri-detaljen i vissa afseenden. 

Före regleriiigen år J82i, utgjorde Artilleri 
underofficerarnes antal vid denna Station 135, h vil 
ken numeriir då nedsattes till 86; och som, af de 
Öt\-erskjutamle 49, enelast ett färre antal, med hän
sigt till åldersmått eller andre ornständig!l€ter , 
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kunde frånskiljas deras inneha f varute tjenst er , och in 
sättas på expektantstat' ulef det ock endast genom 
dödsfall eller annan tillfällig afgång·, regleringen kun
de befordras. Påföljande lO -tal af år gaf ock få till 
fällen till ur.ford ringar, samt snart sagd t inga till 
nya tillsiittningar; denna stagnation verkade oför
delaktig·t för individen, uti saknad utsigt till fort
komst eller fördel i tjensten, men \' äBändtligast der
uti att Staten liinge icke fick skörda någon direkt för 
del af det åt undervisningsverket egnade nådiga hägn, 
uti lmnnadt tillfälle för en officer vid flottan att draga 
nytta af läroinriittningen på l\farieherg. Men (len
Ile offiee r, hvill<en efter återkom sten derifrån upp
(lrogs informationshefattningen vid Artilleri -under
officers skolan hiirstiides, hat· sedan den id fullkom
ligt rättvisat det sålunda gjorda val, icke ensamt på 
grund af egen utvidgad insigt om Artilleri -theoriens 
g·rundldillor, utan ~ifven genom sällsynt förmåga som 
liirare, och nit att för iimnen tillhörande artilleri-de
taljen använda sine kunskaper. Af anförda förhali 
lande hat· man väl icke kunnat herälwa någon syn
nerlig lyftuing pft kunskapens väg, dock minskar 
sig farh:l g an för <less följder uti förhoppning att 
de med theoretiska kunskaper nu mera, efterha11d 
intriidande ung e män uti de delar som bero på de
ras egna hem(idande, skola ing ifva e tt tilltagande 
fiirdelaktigt förhållande; hvaremot den praktiska 
skickligh<~ten fortfa•t:ahde hlifver i h<~ roeude af de 
tillfällen Rikets tillgång·ar kunna gifva för att göra 
(ifningen allmäri. Beträffande åter A rtill eri -parads
persona len, så är min mening·, att de n , utgjord af 
det vid F lottans reglering uppstiillda såkallade Sj (i
ar till e ri -rege mente, till en början fii !'delt på alla 3 
Flotta ns Stationer, men sedermera sammandraget en
tia m t på denn a Statiou, icke full t mot~vara r }n ad 
dess henämniug· :m ge r, h vad fiirtj enst d euna Korps, 
i afseende på militärisl\ hållni-ng som garnisonstrupp, 
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kan gö ra anspråk, eller tillerkännas; utan ftirestlii
Ier j [;g mig· att så, vidt en .~ådan ~.rupp s:< alL '~?.~ 
svara de fordringar m a n bor Lerakna af ett SJO
arti lleri, nemiigen kännedom och fiinlighct uti hand -

l :; o a· uiw•· af förekommande g·iiromål inom arsenalen, 
" t-- ~ e. . l . 

och nyttig anviinduarhet om sk.~~pshor< 1 :mn~n ~gcn -
sh;ap än som vaktmanskap, foran~~rad <: ms~.'.tut10n.e.r 
och fi:ir ändamålets b efrämjande lampll g·e toreskrif 
ter ;i ro l: öge lig·en })åkallade; desto heldre, då af
sigten vit! rt•gleringen var att derit'rån .. lwnna t~Hag:a 
:imn cn för alt fylla hehofvet af en stolTe Ar tdl et:l
und e r -off icc rsp e rsonal, än hvartill on1iniire staten vu-t 
en me ra allmän sj(iru stning kan fiirsl:l. 

Om Sveml<a lin ~eflottan i materiell h1inseen-
J . l o 

de, n•latift till dess numeriir kan anses hnnga~ _ }Hl 

den ståndpunkt att hon ntlgorlu~ula motsvar;~r tl.~leus 
fordran ehuru uti sp ecialiteter, ti.ir d e t prydllga annu 
hvarjeh;nda kunde vara att önska, hvilkd ,;rt~~m i 
heroende af inskränkte tillgångar saknas .' sa .for~n
leller sådant blott en desto större anledmng t1ll on 
ska n , att något y m nigare ansla~ härfi~~-e gåfve:S, 
men hufvudsak li oen att tillräcklige utvagar lwnde 
utH.nnas f()r befrii'mjaude af en mera allm;i~ praktisk 

15kickligh et och ()fning· åt så väl Flottans .. ofver- och 
und erbefäl som dess arbctspersonal; hvarforutan huf
yudi'i:iremålet till stor del måste förfelas, ~ll.~l' åt
min stone säh.erheten uteblifva om vapnets paralmatie 

kraft att motsvara dess kostbarhet. 

Tager man i b etrakta?.de de b:-fästninga1·, som 

till tryggande af flottans saker~1et 1 ham~eu, och 
till sl,ydd för ett kosthart etabhssement vl(l denna 
Station finnes; lmn' 1ifven anföras , att yerk san~.h e t.en 
för dera s förbäUring icl{e blifvit åsidosatt~ Fastmn. 
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gen Kungsholmen, hvar! bestyckninw ~edan ältlre 
t idet· och allt till år 1820, egentlig;n kan anses vara utgjord af 140 kanoner af svårare eller 2! . 
och 18-:t' :g·e kaliber, påkallade, med hiinsig·t till dess i alla afseenelen förfallna tillståud, omhyg·gnad och utvidgning, för att motsvara clt'ss afst>1lda iindamål. Efter anf(ird ti1l, framstår nu mera detta fä!lt· 
~ing·s~erk helt och hållet omhygdt och n:ira fiirdigt, 
1 enlighet med en efterhand utvidgad desein, att 
till bestyckning påkalla omkring 400 eldgap af grof kalil.w.r. Om ock tillgångarue iinnu icke len111at utväg att erhålla nya kanoner af den svårlek som enligt nu tidens fordringar äro beräknade såsom behöflige, hafva likvist intill dess sådant kan iin·a rum 

~ . ' efter skedd utg·allring· af förut på st:illet befintlige pjeser, alla färdige linjer blifvit kompletterade 111ed användbar bestyckning, dels från Flottans förråd och 
dels från andra ställen, samt Javettag·e detta år vid Flottans artillerigard fiirnirdigad. Fiir den å sji.i
kastell~t J?rottningskär befintliga, efter föregång·en undersokmng kompletterade bestyckning, ii t· likaledes ny uppställning af lavettage utförd. 

l de flesta fall kan Artilleri-f(irdelningen vid denna Station väl ännu för det närvarande icke fästa en nöjd anblick vid tillståndet af de denna de
talj tillhörande hus och bygg·nader, h vilka, synnerligen h vad tyghus och yerkstäder beträffar, länge påkallat ett förbättrad t skick; den har dock nyli
gen fått fägna sig åt att se ett från äldre tider föa· 
flottan behöfligt stön~ krutmagasin iordningställd t, bvarigenom nu mera utrymme blifvit beredt att vid 
stationen äga den för ett möjligt behof e~-forderfiga qvantitet krut. 

Att jag nog läng:e uppehållit Kong!. SäU-..: 

Z07 
~t{3 pet med en måhända tröttande recit, derföre må-
5te jag bilda mig· ursäkt, dels uti bristande förmåga att djupt inträuga på vetenskapernas utvidgade 
0111 råde, för att i abstrakt väg till utveckling välja 
11ågot på en gång angenämt och instrul<tift ämne; 
del~ deruti, att jag vid öfverg·ång till uppfyllande itf mitt egentliga åliggande, att anföra Inad till föredragning inom Artilleri de4Jljen unuer året förekommit, funnit att tiden i sådant fall icke varit gynsam, då detta åliggande inskränker sig· endast till åtgiinlen att frambiira, en af Ledamoten Hen Kommemli)t·· Kapitenen Melandea· inlemnad modell till exe.rsiskanon, h vilken till Herr Varfs-Amiralen blihit öfverlemnad med begäran, att efter derom tagen kännedom, den skulle till Kong!. Sällskapet återställas. Denna Auktoritet har väl affordrat mitt utlåtamle deröfver, men då för inrättningens pröfvande, fordrades, att derefter iordningställdes en kanon af gagnbar storlek till försöks anställande, hvilken 

åtgärd tillstötte göromiil uncle~ .året hindrat, och alltså säkerhet saknas, att flen dmgerande handkraf, ten kan uppfylla h vad åsyftats, till beredande af likartade rörelser med dem ett skepp under seg
ling erhåller, måste mitt bedömmande i?skr~~ka sig dertill: att med ett lyckadt utfallande 1 anfordt af
seende, torde inrättningen förtjena uppmärksamhet och blifva anv1indbar på fast batteri; men icke om skeppsbord under segling·; då det ville förefalla mig som kanonen skulle erhålla en sammansatt rörelse 
af den skeppet har och den som åst~dkomm~~ ?enom den dirigerande handkr.aften pa det rorhg·a 
planet. 

c. o. 



ANFöRANDE, TJPPL~ST l K. ö. ~· DEN 8 DECEl\lBf.R 
1836 , ÅTFöLJANDE EN 0FVEHS\TTNlNG AF 
KoNGL. FnANSKA FLOTTANs Kt.NONEXERSis-
REGLEMENTE. UmnAG. 

Den allmiinna kanoriexersi sMJ, eller med hela bat
t erie t p[t en gång·, börjas i nnliga fall aldrig förr 
1in alla Kommend(irer och Sekond-Kommendörerne, 
genom fortsatta föreHisningar och förhör, på half-
11iick eller tillfälligh·is ubedd annan passande plats, 
samt i små aftlelningar vid serskildte instruktions
Jomoner under Chefens och officerarncs omedelbara 
inseeH<Ie' och ledning·, inhcmtat en r1oggrann k~inne
dom om kanonerne och deras tillbehör, samt synner
ligen fiirdig·heten och siilH~rheten ~. exer~is dermed ; 
hvilket allt i Reglementet finnes foreskrrfvt't. 

Den kommenderande Officeren, som tillika 
är instruktör för hela batteriet på t>n gång, eller 
på ~tön·e fartyg· någon viss afddning deraf; ~~~~ryc
ker med hög röst kommando-ordet, och ullkanna 
ger i huru många tempo detsamma är indeta:lt .. Der
efter börjar han med första te m p o, besknfmngen 
om s!ittet för dess verkställande, iakttagande vid 
del!Ha första eller allmänt meddelande undervisnin
gen, att ordagrannt följa Reglementet, så att det 
möjligen, med mera. öfvadt folk, o kuncl~ vara .al~~
nast en utanlexa; hv1lket det ocksa sluthgen bhr for 

- manskapet. Sedan denna beskrifning tydligen och 
hörbart är upprepad, kommenderas verkställigheten 
deraf med ordet "Action"! då hela batteriet eller 
afdel~ingen på en gång i samma ög·onblick utförer ' 
rörelsen, h varunder den kommenderande lätt kan 
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öf"rrse hela linien och bt>m1irka om någ·ot hufvud
sakiigt fel görrs; de ()frig·e på batteriet fördelade 
Officerare, Ka1letter och Under Officerare, följa med 
all uppmärksamhet r(irelserna, samt visa och rätta 
(!111 "i~l deras afdelte kanoner något misstag g·öres, 
solll t>J af den kommenderande blifvit observeradt. 
J)rrefter fortsättes med brskrifning-en af följande 
trmpo, h varunder hnrje man förblifvc>r "Orörlig i 
den ställning·, han innehar genom föregående tem
po, tills wrkställiglwtsordet "Action'' fiiranle(ler d en 
fiiljan de riirelsen, och så lunda fortfarande. Då ett 
tempo icke rätt verkstäl!1·s, eller om blott vid nå -
gon kanon ett misstag·, eller fiir~tunmel~e fiirmärkes, 
tages hela tempo el l n rörelsen om igen, intill dess 
att Jet öfverallt går mtd den fullkomligaste likhet 
och öfverensstämmelse. Så snart man anser a'tt man
skapet erhållit n:'lgorlunrla säkerhet och vana vi(l 
denna y tterst detalj erade exersis, och för att pröfva 
samt befiista i dess minne den <>rhållna undervisnin
gen , upprepas endast kommando -onlen, och med 
trumsl<1 g· (coup de bagut>ttt~) kommenderas de till
hörand e t.·mpo. Slutligen öfvergår man som van
lig t , till "gör ert bästa" (charge a volonte) . Den 
djupa;!e tystnad måste iakttagas, så väl för onlnin
gen i al:m~inhet sont för miijligheten för den kom
nH·nderan<les ord att höras öfverallt. 

Sådan t är i korthet sättet föt• undervisnin
gen l{ a nonexersisen på Kong!. Franska flottans 
fartyg. l vårt Kanonexersis-Ht>glrmeute finnes in
gent ing som antyder någon method för besättnirt
garnes systematiska och f(irsta undervisning· i kano
nerna,.; handterande för deras ändam~ l. 1-lå vid t min 
edaren het sträcker sig·, har detta a Il tid va l'it, be .. 
t·oende af tillfälligt anordnande, olika. Det finnes 

\ 1/"r/s/.r. i Sjvv., Z: a årfi., 4:r· fl.) 14 
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således häruti ingenting egentligt att jemförelseYil 
yttra i tletta a~seende. 

Bet har alltid synts mig att den fiirhcredan 
!le eller individuela undenisuiug·en, ,-a rit allt för in
skränkt och lwrt, innan tlen allmiinna ' ext>rsisen fii-
1·etagits; att Officcrame dervid haft eu allt för obe
tydlig;, eller indirekt befa_ttning-, hvaraf, iifvt'n för 
,lem sjelfva, en ,,iss obekantskap ellrr ova1ia i ll!'ssa 
1lelar trolig·en kunde hiirflyta, och h vilken allt mera 
erfares ju mera ansvaret och Lt'fattningen med den 
na sak för dem utvidgas, eller d:1 de komma · att 
leda tlet stora hela; samt att ti!len för d enna so rh 
exersiser varit allt för mycket kn;~pp och sällan på
kommande, jemförelsevis m t' !l Yig ten af vapm!ns 
fullkomliga handterande, och den mera inn·cldade 
samt tankefordrande lärdomf-m deraf. Vid denna 
liednare omständighet torde dock -höra erinras, att 
det måhända sällan lwnnat Yara på annat vis i följd 
af den vanlig·en så skyndsamma utrustning;en af våra 
fartyg, h varigenom klargöring·en , materidens iord 
ningsställande, målning m. m. till en stor del måste 
med all kraft fortsättas långt fram, under expedi
tiouerna, och sålunda det hufvutlsakliga ändamålet, 
exersis och manöver, först allvarligen kunna före
tagas sednare umle1· den korta tiden för fartygens 
utevarand e. 

Jag· har vid ett föregåetHle tillfälle, citera~ 
Sir Hovanl Douglas föl'Utsända yttrande om Franska 
Kanonexersis-Reglementet, i den klinda "Afhandling· 
om Sjöartilleriet", ded detta Reglemeute i sin hel· 
het är öfversatt. 

'filt slut anförer han: 

"Det kan ej mot~ägas att, de mått och steg 
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101)1 äro tagna i tlet Reglemente jag här öfvcrsalt, 
jdte fi.it·:säkrar åt den Franska Marinen ett. stort full
ko1nnande, om det nogsamt iakttag·es. H''em helst 
80m undersöker det, f~ir att klarligen uppfatta verk
ningarne d era f, skall der i finna nya skäl för oss, att 
§jelfve försöka något i den viigcn. Vis~a delar , af 
1ktta Reglemente äro icke användbare för vår tjenst; 
JI1CI1 systemet är förtriiffligt i många hänseenelen, 
och isynnerhet i afseende på det nogg-..anna och 
minutiösa upprepandet af hvatje minsta detalj Det 
torde Y ara personer, som kan,;ke finna denna öfver
en5stämmel~e i rördserna och denna stränga presi
sion allt förmycket i ngåendc på systemet för in
fanteri exersisen; men de som hafva någon erfaren
he·t af de olil<a siitten att bilda manskapet i den 
militära exersisen ombord, veta, att det beständiga 
up-prepandet af hvarje liten serskildt rörelse, gifver 
dem denna machinala vana som är gTunden för det 
noggranna utförandet af dt:>n allmänna rörelsen, då 
den icke mera antydes af iiera iin ett enda kom
mar~do ord. ManÖH~rn med Artilleriet om bord, är 
så mycket sammansatt; taljorne och brokarne fordra 
så myt·ken uppmärksam het; der ii ro så många för. 
sigtig·lwlsmått att iakttaga f(ir att bevara fäng·kru
tel för yatten och vinden, att h varje detalj bör vara 
djupt inristad i manskapets minne, och att de bö1·a 
verk stiilla rörel,;erna med sina kanoner, lika machin
messigt som ett lufanteri-Reg·emente exerserar med 
sina gt<viir. Den Franska methoden, att, låta den 
kommemlerande Officeren n,oga beskrifva hvarje rö
relse , innan den verkstiilles ,_ iir f()rträfflig. Den å
dagalä<rger den undt~ni,;andes kännedom, den be
håller ehan:o tankar fästade vid de minsta detaljer, 
Clch, genom de ofta inträffande repititionerua, gif. 
Ver den slutligen hvarje man denna machinala vana 
som 1ir den enda säkerheten mot ffirvirring· under 
eo affär." 
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Vid jemförelsen af det Franska Reglementet 
och vårt närvarande Kanonexer~is-Reg,lemente, får 
jag· likväl yttra elen öfvertygelsen, att detta sedna. 
re kan, i flera hänseenden för sjelfva exersisen med 
kanonerne, blifva långt mera fullkomligt än det för. 
l"a, med b lott en indelning af lwmmando-orden i 
vissa tem po eller afskiljda r(irebrr' samt en nog. 
gran n och m e ra konsis förklaring för hvar man ser. 
sk i ld t, om sjelfva sättet h u r u h varje sak och rö. 
relse h(ir u t föras. Ty för öfrigt är fördelningen af 
manskapet och allas respek t!i ve göromål mera. ut
m ärkte i de t Svenska, och den deri förekommande 
allmän na bcskrifning om giirom ålen, omfattar flera 
ange! ägna lidar, som bli-fvit åsidosatta i det Fran
sim; såsom t. ex manövern med portar n e, sättet för 
haJHlterandet af kardu ;;en under dess !ångning· från 
kogerskan uti kanonen, fördelningen i durkarneoch 
krutlångningen under batterierne m. m. 

(Härvid fåt' jag i förbig·aendlo upplysa för 
så vidt d e t ej är bekant, att Franska kogerskorna 
äro af läder; h varföre man också kan beg·agna för 
de tomma lwgerskornas nedskickande direkte i dur
]{en, en tratt eller slang·a af segelduk liknande ett 

.. l l . ' v~<- ersege , men _e nd ast så Y id , att en lwgerska le- · 
(hgt p asserar tleng·enom, samt med hål eller tratt 
på sidorne, mi d t för hva1je batte1:i, så att endast en 
såda n krutlång·nings tratt heh(ifs f i)r hvarje Jucka. 
De tta påskyndar naturlig·en betydligt krutH~no-ningen 
och minskar antalet af dertill behöfligt man~kap .) 

Det ?h· således icke så mvcket skilnaden i 
dessa _b åda R eg·!ementens summa;iska innehåll, som 
eg·enthge n tord e bestämma fii retriidet · utan det sy-

• Ol ' ' ... 

n es nllg va ra, sa som redan hlifvit n 1i mndt, angelä-
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genbeten .. ~f bestämda principer och en viss ordning 
fj)r den !orhnedande un d ervisningen, m ~-thoden för 
sjelfva exersisen, systemet för indelningen der af, 
samt det allvar med denna maktp åligg·ande sak hvil
ket öfver allt tillkännager sig· i det Franska Regle
mentet, som hufvudsakligen tyckes \'ara att närma-
re .. betänka. • 

Af de serskild ta förhållanden, åt h vilka jag 
Jemnat en närmare uppmärl\samhet vid genomgåen
det af detta Reglemente, har jag fästat mig vid 
olikheten af chargeringssätten med båda sidors ka
noner, emot hvad hos oss fi)rekommer; och hem
ställer, om icke K. S. ansåge det förtjena, att, ge 
nom utsedde kommitterade, serskildt jemföra och 
öfverväga dessa olika sätt, samt till K. S. deröfver 
meddela sina tankar. 

L. 



'I' ANKAR 01\I BEHOFVET AF EN S:i.HSKILD l(ADETT-
KORPS FöR KONGL. FLOTTAN, ~IIID DERTILL 
HöRANDE SJöKADETTSKOLA, SAMT DENN AS MöJ
LIGA NYTTA AE'VEN FöR IliKETS HANDELS-SJö~ 
FART. *) 

En af cle sanningar som aldrig vadt förnekade 
om än stundom mindre lifligt behJ'ertade är att god~ 

l 'J • ' ansta ter t1 .1 '~en t:•_rpv~xancle generationens bildning 
o,?h undervJsuwg aro 1hland de vig·tiga-te föremål 
f~H Styrel~~us om~orger och deu enskildes uppofl'~ 
r~n_g af moda .elle~· pekuniära bidrag. Hvarje nyt
tig or-h mera wgnpande författning i samhiillet kan 
.b~o~.t uti en. f(iljande, ofta afläg·seu, tid gifva de 
paraknalle fr~d<tema: llen är ett ar f, lem mi d t åt ett 
kommande sliigte; och hvill\et arf iir väl det d)'r
b.~raste .af alla'? - Genom uppmuntran och goda 
forfat.~mngar kurma borgerliga yrken ,·inna uppkomst 
o~h forkofr.an; g·enom rättskaffens disciplin, ett rätt
vist b~~o~dnngs-system och mycken krigsöfning, kun
na mihtar-.korpser uppnå sin höga bestämmelse, att 
m~cl en, t1dehvarfvets upplysning fullt motsvarande 
kngare-s~icklightt ,·iirna Fäderneslandet och des; 
dyrbara llltert'sseu .. ; men möta någTa hinder för upp
~åendet af dessa andamål och synes fortskridaodet 
t~?tal~ upphöra gP-nom krafternas afmattande ellt>r 
llondnng: hvar kan man säkrare finua det ondas or
nk och tillämpa botemedlet än vid den rot }1var-
'f: o Il o ' 1 r an a t maste u t.g·å ? 

Att e~te•: dessa åsigter anställa tm granslming 
,.. af de undervmungs- och bildningsmedel som finnas 

·) Uppläste i l{nngl. Öl'logsatauna-Siillskapet den 16 !'lov. 183l. ' 
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f~r ynglingar hdlka lH"fonlras till Officerare- vitl 
f<ongl. flottan och till allm~innare beprc.ifvande fram
ställa ett fcirhiiurings-förslag, är äudamålct med den
na lilla uppsatts. 

Under de 13 år Kongl. flottans Officers
korps ägt de!'s nuvarande organisation, hafva 81 ynj:!;
lingar erhållit Officers-befordran. Af dem ~iro 36 
utgång·na ifrån Kongl. Krigs-Akademien, l l hafva 
varit Undt>r Office't·are och dc (.ifriga 31 hafva före 
Offict~rs - befordran endast under t' n eller annan ex
ersis expedition varit uti Kong·l. Maj:ts tjenst. -
Dessa serskilda viigar till Officers-hefordran må hvar 
för sig bttral\tas och bii1jan dt~rföre ske med: Sjö
kadet.terne vid Krig!'-Akademicn. 

l{ongl. flottan ägde fonlom sin egen Kadett
korps och Kadettskola, och de utmärkte män flot
tan haft, af den genera tio n som sednast bortgått, 
ä'fvensom de föregåemle, ha f va utgått ifrån denna 
bildningsanstalt . Sjöl<adett skolan flyttades till Carl
berg, utvidgades f(ir att ~fven emottaga Landt-ka
detter och t\eraf uppkom uen nuvarande Krigs-Aka-

. demien. Deh nytta som Akademien tillskyndat Sven
ska Armeen, h vars enda allmännare undervisnings
verk den länge utgjort, är ovedersäglig och hchöf
ver ej h ii r vitsordas; men har flottan vunnit eller 
förlorat genom förändringen'? Då vi framstiilla den
na fråga ömkas derpå ett opartiskt svar, och detta 
torde då icke kunna blifva på mer än ett sätt. Den 
tid då flottan ägde sin egen Kadettskola hade, li
kasom h varje annan tid, sina lyten och 1 sina stora 
f(irtjen ster; men minnet af dessa brister och flirtjen
ster må icke kombineras med de,t af Kadettskolan, så 
vida ,le icke derifrån hade sitt ursprung·. De för
sta :1ren efter Krigs-Akademiens inrättning· , fortfot· 
den att för Sjökad~tten~a vara nära detsamma som 
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skolan i Kadslnona; men snart maste förhålland e. na blifva annorlunda och <let förminskade :~ntalet Sjökadettet' kommo att utgöra bipersoner, h vars undervisning or.h militäriska bildning· inpassades, så god t sig göra lät, uti d e n öfriga formen. Följande bufvudsakliga felaktig·heter synas derigenom för Sjökadetterne hafva uppkommit: 

a) Att vid Ahadcmien, ynglingarnas omgifning, som alltid miigtigt inverhar pä d et unga sinnet, ingalunda bidrager till h /lg för du t val_da yrhet. Om sanningen hiiraf icke kan anta 
gas såsom allmänt erkänd, så åberopas såsom vitt nen derför hela den mängd Officerare vid Kongl. flottan som, i likh~t med Författaren till denna uppsatts, varit kadetter på Carlberg och sedermera rnrd mera erfaret omdöme tänkt tillbaka på vistand t't derstädes. Håg fö1· sitt yrke måste dock hvar och en hafva, och utan den hlifva ynglingens framsteg i kunskaper endast nödtvuugna examens lexor. 

b) '".Jtt undervisningen uti de iimnen som set·skildt tillhöra Sjö-Offif?eren, ih· längt ifdin sil fullständig som vid en Sjöhadett-sl;ola borde ji)rväntas. De stora förbättringar uti unden-isningsverket vid Krigs-Akademien . som, at närvarande 
Styrelse införda, r edan flera år ägt rum, äro viss ser! igen både kända och erkända; men de omfatta 
icke ifrågavarande ämnen. Nitiske och skicklige lärare lwnrm endast befrämja och ansvara för uppfyllandet af Akademiens lmnskaps- fordringar; men dessa - äro de ä f ven Sjötjenstens? 

Uti Naviga tionen eller kanske rättare sagdt Nautikal-Astronomien , iunefa~tar icke lärokursen 
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. lit Inad af en p rali. ti sk na viga tör nu för t.id e.~l b~ir ;ord ras och än mindre hi bringas . någ·on tillrach hg. öfning· uti kalkylernas verkst iil lande och lnu~\.e t at 
sext a nten, e huru (\etta liimp\ig.Pn kan os ke nd un<le.rYioni ngeJ:I i land. Fi) ljd en blir att mangen yngre 
O fficer, d en 1•na Sjö expedition e n efter d e n an~~ ra, undv.ike r att sysselsii tta sig med <lessa sal,er, hV11 kas 
svårigheter han aldrig· hunnit att genom va•.•a ~c sf.gra, och han komm~r så lunda att sakna skJ~kl•g
b eten den stund hans tj ensthe fattning skulle fon\~a 
1len Att med nuv<"nande förhållanden ingen egent~~~ öfning· hiiruti kan fö rviirfvas under Kadetternas SJO expedi t iouer skall i 1let följande bli~va ådagalagdt. 

D et som vid Krigs-Akademien inhemt~s af h vad en SjöOfficer bör ldinna uti Artilleri-JieteJ~
slwpen iir hi.ig~ t otillräckligt: .. ~iiroi:.ursen torde val till vidden icke kunna anses tor mskrankt; men k~in nedomen om Fält Artilleriet samt l{3non e rs intagan(le och surrande om Lord, lemnar icke mycken kunsl<ap om Artilleriets beskaffenhet och bruk å krigs · 
fartyg . 

· Signal-systemet, Sjö tj e n~tgöriug·s Re~·lemen 
tet 111 • fl. sådana änwen lä ras icke h e ller val Akademien . Väl kan man siiga att kunskapen om mycket sådant k a n inh em tas unde r sjö -expeditionerna; men sa inskr:inkta de i ver k lighete n äro, bör ti d en 
l icke uo1}tagas af uågot ~om lika vä! kan liiras < er t J' · f'.. l " Il l t · l .l Helt annat måste uatur 1gtvts or 1a an< e l anu. , 

1• h :·. , l "al·a då s~\solll ,id EngelsKa och Fran~Ka i:lll11(.1 '' ' - • .. • o .. • flottorna s e x :'hs effekt if S.]Ot_lenst a Orlog·startyg 
fordras för a !t bl ifva Officer, och ynglinge ns hela 
u ppfos t ran derföre måste fulländas P å s j ö n . 

• 
slutligen må nämnas ibland ofull ständighe -
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~erna ut.~ en utexaminerad _Sj(ikadettti k.tinskaper att 
mgen kamu'dom fordrats om Skärgårds-ftottans be~ 
skatrenhet och tjenstgöringen å densamma, än min. 
the om detta vigtiga vapens användande och tak. 
tiska egenskaper; äfvensom att ingen undervisnin 
blif~it lenmad om ångmachiner och deras användan~ 
de a fartyg, ehuru det visserligen icke kan nekas 
att hvarje Sjö -Officer i närvarande och kommaude 
tid måste äga kännedom härutinnan, om han skall 
kunna vederbörligen fullgöra all den tjenst soru 
Stateu af honom kan komma att fordra. 

c) . Att undm·visningen vid /1/;ademien sal;
nar ~et hiigst nödviiudiga sambandet med SJö
exe~:sl~~n. Skeppsm_aniiver och tackling äro de en
da laroamnen hvarutt ett sådant samband blifvit sökt 

d N . . k ' ~~~en. me avrgatrons-vetens apen är ett helt annat 
forhallande. Kadetterne i 5:te klassen hafva åtmin
s~one vanligtvis, då de göra sin sista sjöex~edition 
~asom Kadetter, ännu icke lärt något af Astronomi 
en, och äro derföre icke i tillfälle att in hemta nå
g_~n. öfning .~ti observationers anställande ~ch upp
losmng af, afven de enklaste, Nautiskt Astronomi
ska problemer~ .Befälet å ett exersis-fartyg kan nu 
~ndast .. m~d svanghet medhir!'Ja att genom mundtlig 
frams.~allnwg· .~f de enklare begreppen i Astronomi
en, satta de aldsta Kadetterne i tillfälle att förrät
t~ en latituds observation eller en longituds beräk
mng efter kronometern, och Lunar-observatione1· 

m. ~· kunrr a .. derföre ' al~.ri~ mt~dhinnas. Följden af 
~n salu~da for~umrna.~l ofnmg i de egentliga sko(
aren bh r, trollgen for de fleste en bristande skick
lighet hela lit'Yet igenom. Tvä:temot detta förhål
lan.?e borde vid en Sjökadett- •kola undervisningen 

lag~ta klass~n aldra först begynnas med en, om 
ån ganska ythg, framställning af allt som kan bli f -
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,:a föremål för öfning på ~.Jon, pä det denna ifr~u 
bÖljan och oafbrutet måtte äga rum, och sedan full
ständigare mathematiska od1 andra förberedande 
kunskaper blifvit inhPrnt:ule, följde i ordningen att 
t{rundligare afhandla samma ämnen. 

d) _4:tt Sjöexcrsiserrut, det viiseudtlirraste 
för en Sjökadett-shola, dels iche norr och v~do·
börligen begagnas, dels missbrulias till s/; a da för 
iindamålet och öhad hosinad j'i)r Stuten. Första 
viikoret för att kunna bli f v~ SJöman är att tidigt, 
redan i barnåldren, vänjas vid yrket. Denna reg·el 
är all~nän, gäller så väl för Officeren som matrosen, 
och fa äro undantagen derifrån. De kadetter som 
komlna till Kungl. Krigs -Akademien i tanka att egna 
~i g åt sjötjensten, och som altid äro öfver 13 år 
gamla, få dock icke blifva Sjökadetter och deltaga 
uti sj(iexersi:sen, förr än 'ie, vit! 15 till 19 års :11. 
der äro i 3:dje klassen. Orsaken härtill kan för
motlliglm icke vara någon annan än den förmening 
att en förtidig eller alltför mycken sjiifart icke skulle 
medföra något gagn svarande emot tidsförlusten för 
bokliga studirr; men är förhållandet verkligen så
dant? Tvenne sjöexpeditioner under dmr tid y ng·! in
gen genomgår de första 2:ne klasserna skulle upp. 
taga en tid af 7~ a 8 sommar månader; men som 
dessa i alla fall mest användas tillpraktiska militär
öfningar, kan man icke antaga att förlusten uti läs
tid blef större än 3 a 4 månader' och hvilket är 
väl för Sjö-Officerens personlig·a, så väl som f(ir 
tjenstens, fördel af mera vig· t: att han begynn t sin 
sjöfart 2:ne år förr eller att han 3 a 4 månader förr 
erhåller Officers -fullmakten? 

,l 3:dje klassen skola kacl.ettcrna "föt·söha sin 
.fallenhet för sjömanna-yrlwt", och uti detta för-



220 

sök deltag·a alla som af en eller annan anledning; 
haf,,a Just att göra en Iiteli utfärd för sommaren och 
derunder få bese niigon utrikes plats, h vilken ryk
tet förm1ilt att kadett fartyget skall lJesöka. De fle
sta kadetter i 3:dje klassen, som utgå å sjöexpedi
tionerna, äro vanligen sådane unge resande, som 
tydligen tillkiinnag·ifva att den möda befiilet vill an
viinda och den kostnad Staten får vidkiitmas för de
ras undervisning är alldeles förgäfvcs, emedan cle 
"aldrig iinmat 6/ifva sJi)miin". Sådant torde icke 
kunna bet ra ),tas annorlunda än såsom ett stort miss
bruk af Kong l. flottans inskränkta exersis-medcl, 
clå på samma g·ång flera hoppgifvande yng·Iingar 
utom Krigs -Akademi<>n, hvilka med allvar egnat sig· 
åt flottans tjenst, och 11Varibland öfver hälften af 
Officers -ämnen, i alla fallmåste utväljas, nödgas för
g·äfves anhålla om platser å exersis-fartygen. Här
vid må äfven tag·as i betraktande att, om vid en 
läroanstalt, af hvad beskaffenhet som helst, en stör
re del af eleverna icke hafva för afsigt att någon
ting lära, inverka de alltid ofördelaktigt på de öfriga. 

Den verkliga Sjölmdetten gör efter inträdet i 4:de klassen, tvenne sjöexpe<litioner. Unde1: den 
f()rsta stueleras tacklingen, så att examen deruti kan 
tagas' och under den andra på samma sätt skepps
manövern. Derefter Järcr han förmodligen, af dem 
som skola leda hans Sjö-Officers bildning·, anses 
~i.ga fullt tillräcklig· sjö-erfarenhet och öfning· att 
tjenstgöra såsom Officer, ty under ett, ti'll och med 
tvenne år som han ännu har att tillbringa ·vid Aka
demi en, len111as tillstånd att försumma ~jöexersisen, 
för att påskynda studierna. Det som försummas ät· 
dock ing·enting mindre än en öfning· som kanske icke 
återigen erbjudes fÖI'l' än efter 15 eller 20 års för 
lopp, då han kan erhålla kommendering s<'tsom Che-
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fen~ niirmaste man å eu Korvett eller Fregatt; ty 
förr hafva Officerare sällan tillfiille att få Yerkst1illa 
stiirre manliner med sådaua fart_yg, h vilket dock 
utgiir de :ildre kadettern es 1lagliga sysselsättning. 
J)e kadetter ~om, ännu icke iwl ePnde sin t>g;en för-

. del, begagnat friheten att icke deltaga uti de ö fri 
ges ~jö exer~iser komma nog,;amt att Hnna sitt miss
tag , då de n~gra år sednare såsom Officerare maste 
söka någ·ot af den sjii erfarenhet de s;dqJa, kanske 
j egenskap af Jungm:i.n, å Handelsfartyg. Förg:if
ves anföres s?lsom r1ittsgruruler fiir d<-Ot hiir Idandra
de förhållandet, den redan me<l ap-probation under
gangna examen, ~ti Skei!.Ps - m~növern.' samt .föt~de,
len att 11 ågTa manader forr hhfva Offrcer. ~).<:. skol.·• 
jäfvas af hv;uje erfaren sjöman. och :ildre SJ:~ - ~ffl
cer, som trog;samt känner, h vangenom han fortJent 
och \'Urtnit framko'mst i tjenst.en . 

Såsom en ofullstän1lighet uti katletternes sj()
exersis må slutligen anföras att dem icke lem.nas till
fälle att deltaga uti ex:ersisfartyg~:s .utru~tntng ooch 
upptacklino· och de såtnies icke {a mhemta . nagot 
af d~t my~lma som dervill iir att lär:a. De k~mma 
såsom re:;ande de det· vilja g·enast hnna allt t ord
ning fÖr ~ig;. 'Orsaken härtill iiro föm~o<llig~n ing·';n 
annan iin att ],adetternas underhall na~on langre tHl 
j Karbkrona skulle till sky nda .'\_kademJen en. l~ost-. 1 1 1 man förmenar att ifrågav:uande exersts rcke nat, l et o • • • l ·l }111 motsvara<le; men manne 1cke ileuna htH et 1a ,sKo.st-

1 1 11 .o1gor1 omtan ka l<unde reduc<>ras atmm-na• genon ' . o 

t 'll l't'<llet 111 ed den t~ruler samma tid 11a Carl-stone 1 1 , • , . berg. Kadetterne sk~lle t. ex .. kunna hat.va s1.1~. bo; • • .o ? . t fartvg· 1nom Vartvet och du leh .t p,t stan a n.rgo ~ . .. . " 
l · I';' 111 e1llerti1·l visar s1g· haruti en af t!f_, man-s {eppsvts. J , 

• 
1.. 1 t 1·113 11,.1·af at' SJ' ()kaddtemes un!lervts-ga o.agen1e e ,, · • • · -o • · t -1·· ,.J·e, ·tfsl' t.IJ' 1lt ifrån flottan pa 50 rmls af-ning H\~ ' ~ • • 
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ttånl'\. ifrån den Örlogshamn, h~·al'ifr:ln <] .. , tt'll ... 
k l • S,]O-exe.rstscr s o a utg·å. 

.. .. Detta om Kong· l. Krigs A kaclem i en , som do ek 
fm·. narvarande onel~eligen utgör den hiista vägen till 
Officersbefordran vul Kongl. flottan, och b (j r ii f .. 
ven ~ara det, om icke rättigheten att o·cnast efter 
derstades genomgången lärokurs erllaoll~a. 1 .- 1 k .. ' • H~' Or< ra n 
s all utg;ora ett orättvi;~t Jlrivileg·1'u 1·11 ) 1 · · .. 1 '· l ' , 'ars aru ama 
~ndast vore att uppriittltålla Akademien. Dessutom 
firmas tvenne andra den ena· att eft f'" t 

.o .... • • ' · • er oru genom-
~anona Under~Off1cers-examina och 12 månaders sjö-
~J~nst tag·a Offwers-exanwn vid flottans hufnHl~tation 
1 Karlsk~·.ona och den andra att vid Krigs Akadt>mien· 
taga 0fbcers examen, utan att derstädes såsom ka
,.lctt haha genomg·ått lärokursen. 

~f alla de Officerare, hvilka sedan år 1824 
inträdt l Kong! flottans tjenst hafva l'id pas• 4.de 
l J • • o ~ 7• ,. 
'e ar .~.agtt stna fficers examina i Kadskrona. Om 
man forst ~et.raktar förh:l.llan<let me,J den theoreti 
ska undtrvlsmng·en för dt'lll aol]] g·ol l .. o 

• • " . ' 1 enna \'ag- sa 
VIs~ r st g .. att Kong l. flottans U nder-Ofl'icers-Skoior 
h~tl~as. lamkurser föt·st skola genomg:'i,;, onekelige~ 
bhfvJt 1 sednare tid förbättrade ~ä . tt 1 "l 
f 11 · .. l o ' •• a ' e va upp-
y a .sitt ... ~~~ am.al' och att dt>n vidare undervisnin-
~~~ till SJo-~ffiCers-cxamen uti mathematiska.' mi
htara . och SJomanna-ämnen f u Il t III O t, . . ·h . · 1 1 .. ~v.uar oc 1 
''tssa ' e ar ofverträffar den uti saJJIIIJa .. . l K · . amnen vu 
n~ s Ak~denuen' men att detta förhållande hufvud-

s!~l~gen ar en följd af enskilda bemödanden och 
s~. e e~ ~ed clcm skulle kunna upphöra. Uti hvad 
har bhfvtt kalla11t enskilda bemöcl 1 • b . 
dock det utmät·kta häg·u och den ansy{ en . tir~ egnpes 

h nnertga upp-
muntran varmed Befälhafvancle Herr A .. l t:· l 
se ~t "f · muaensac. 

om a tat a ven den privata underv~sning·en till 
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o.fficers- examen. En ~tor ofullkomlighet fortfar dock 
ännu vid den i Radskrona vidtagna unden•isnings
'3115talt, att nem l igen derstädes saknas liirare och 
tillfälle till undervisning uti språk och andra till all-
111iin bildning hörande kunskaper; ty en Trivial
skola kan icke 'begagnas af ynglingar som tillika 
be,•i,;ta en militärskola och använda en del af året 
till sjöfart. Väl äro genom Kongl. Reglementet af 
den 2 Novembe1· l82t för ltvad ,·id Sjö Oft'icers
examen iakttaga! bör, före~krifvd att kunskaper uti 
Human iora skola fordras såsom v-ilkor för inträde uti 
Under -Officersskolorna; men dessa kunskaper äro 
långt ifrån hvad som bör fordras Yid en mognare 
ålder eller den tidpunkt då Officers examen tages. 
Före~krifter om kunskap i vissa ämnen, utan bestäm
mande af kunskapsmåttet, kunna dessutom icke blif
va 'vederbörlig·en efterföljda i saknad af en lärare, 
i!Oill både meddelar undenisning och förrättar exa
mina enlig·t fastställda fordringar, och ännu mindre 
då alldeles ingen läroanstalt finnes dit den, hvaa·ii 
kunskaper befinnas otillräckliga, kan bli f va hänvis t. 

Nysinämnde Kong·l. Reglemente föreskrifver 
såsom viikor för Sjö. Officers-examen minst 12 må.
natlers sjöfart å Örlogs- eller .. Handelsfartyg och 
deribland en exersis-expedition å Orlogsfartyg·, hvar
under vederbörlig· examen uti tackling och skepps
manöver blifvit med approbation genomgången. Detta 
'tyckes förutsätta att åtminstone de som genomgått 
Under-Officers -examina, borde kunna påräkna p lat. 
ser å exerskexpeditionema då de dertill anmälas; _ 
me1f af ' skäl, som till en del redan blifvit anförda, är 
förhållandet icke sådant, utan beror det på en till
fällighe t huruvida en önskad ijökommendering för 
desse kan erhållas eller icke. 
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För dem som, efter et'h{i!len prh·:~t undcni5. 
ni ng·, få tillstånd att taga Sjii-Officers examen vid 
Krig·s-Akademien, har vägen hlifvit gansl<a mycket 
lättad derigenom att de, oaktadt f(ireskriftnna uti 
det Kong l. Reglementet, icke blifvit ålagde att fiinlt 
undergå de 3:ne Under-Officers-examina och hiiri
genom, så väl sum i anledtting af andra fiirhållan. 
den, k a n åtminstone inträffa att de sakna IJ!lde den 
vitlstriildare humanisti,;ka bildning som bibringas ka
detterne och de fullständigare insigter i d e t pra kti
ska af yrket som inhemtas under genomgåendet af 
Hirokursen i Karlskrona. 

Af hvad nu i korthet hlifvit anfördt torcle 
vara ådagalagdt att de serskilda bildnings -anstalterna 
för blifvande Sjö Officerare, · h var f(ir sig betraktade, 
hafva brister som behöt\a afhjelpas. För dem lni l
ka icke såsom kadetter genomgå Krigs Akademien 
skulle de viisendtligaste f(jrbättrillgarna vara: ett Öpp
nadt tillfälle att i Karlshona f:l undervisning i de 
till allmän bildning hörande läroämnen, samt att de 
vid flottan voro engagerade i någon egenskap af 
ex,tra U 'ntler-Ofi'ict>rare, åtminstone under den tid de 
crhöllo undervisning- af flottans Inforn1ations-Office
rare och öfning å Kong!. Maj:ts fartyg. Då emed
lertid er1 blott nödhjelplig fiirhättring af hvad som 
i sig sjelf är ofullkomligt, med högre och allvar
ligare af~;igter, icke 'kan blit\a föremål för några 
önskningar, der det bästa liitt - och med ringa me
del kan ernås, så skall i det följande framställas : 

l:o) Nödvändigheten af ett Liiroverk för Sjö
Officerare der yng-lingar redan vid en tidigare ål-
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,ler - erh!Hla en för tlet blifvande yrket af passad 
uildning. 

2:o) Att u tom detta e n d a läroverk, .. ingen 
lan väg· bör· finnas till Officers -befordran an ut-an ' ' · · . 

J]l är!{ta förtjenster, ådagalagde under kng·: 

3:o) Att i jemförelse med fördelama af ett 
sådant l~iroverk, l;lifva oläg enheterna af sjö.kadett~t·
nes afsl<iljande ifrån Kong!. Krigs-Akadermen af m 
gen betydenhet. 

4:o) Att läroverket, för att med~öra den stör
sta möjliga nytta f(ir l;-äderneslandet, bor kunn~ u~p
t aga flera ele,·er iin hvad ~om n~otsvarar den a~II.ga 
afg·ången inom flottans Officers-Korps, och slutligen 

5:o) Några ord om org·anisati~.ne.n af en så
dan Sji.)kadett-skola samt ~-f t~ tt ungefarhg~ uppskat. 
tande af de medel som fot· dess underhall siwlie 
erfordras. 

Ofta och med skäl har den mening hlifvit 
itratl att de på Statens bekostnad inrättade allmän

Y. ·l.(Oiorna borde vara I)å det sätt organiserade att 
na ts · .. · o Il ·· b"ld alla af latale ts söner som onskade nagon a man I -

· ut·m afseende på vissa blifvande lefnadsyrken, 
mng, · , R J' • 
l . kuncle få sina önskningar upptylda. e 1g·wns-

< Cl h 1 .. l '"f • k unskapen - modersmålet oc . c e~·n~st <e o nga 
.ok 'OI11 äro mest hehöfliga f()r lasmng och tal-

sp1 a s .. f · J'" d 
k ännedomen af Fäderneslandet samt o. nga ta n er 
o~h folkslag -- huru Nationerna, under tulehvarfv~~s 
lopp, kommit till den bildningsgrad och <~~ pohtl
ska f(irhållanden, de nu innehafva och de la~:or som 

l .. f l · 1 t kannedo-vid IJetra ktandet 1ara wnna Hl 1em as -
15 (Tidskr. i SjöJ>., 2:a ärg., 4:e JJ.) 
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men om da vanligasta naturfenomeners förklarings" 
grundel" - t·äknekonsten m. m. - allt detta må~te 
till viss grad läras af alla bildade personer och bor. 
de derföre tillhöra de allmänna skolorna. De dö
da språken, lwilkas stuclium endast erfordras för vissa 
!efna1lsyrken, borde deremot utt:slutande tillhöra de 
för dessa serskild t inrättade Iii ro verk, emedan de icke 
beh"fvas för att ernå hi)jtl en af mensklighetens nu. 
-.· -:.rande b il dni: g, utan blott för att kunna historiskt 
g;:ono mgå de,;;s bildningsgrade r. En gång· skall, uti 
i1eJ.;na fdga så väl som hvarje annan, det rätta och 
san na se p ra ö f v er slentrianen och ensidigheten, och 
då kunn~ lärdomsskolorna, iifven med de tillg·ån
gar till deras underhåll som nu förefinnas, uppfylla 
hvad man af dem ha•· rätt att vänta. Då skulle ock 
ingen behöfva vä lja sitt !efnadsyrke fö rr än han, vid 
något mognare år, inhemtat de lmnskaper som äro 
li~{a behöfliga för alla, och Elementarskolor för 
Krigsståndet, sådana som de lägre klasserna ' ' id 
Kong L Krigs. Akademien på Karlberg, blifva lika 
olämpliga som öfverflödiga. 

~/len ett bestämdt unrlantag ifrån dessa all
maona fi.ir hå llanden vid undervisningsverk och de
ras begag·nande , uppkommer för dem som välja sjö
n1annayrket. De skola tidigt ' 'änjas vid det prak
tiska deraf och derföre lika tidig·t begynna att in
hemta d ess theoretiska grundläror för att kunna dra
ga nyita af 'prnkti k en; men under detsilmma får ej 
den a llmänna bildningen f()rs ummas. Ett änclamåls
en !igt läroverk för dammdet af Sjö-Officerare kan 
derföre icke vara en blott Appiil\ations-skola, förut
sä ttande en redan tagen ~ltudtmt examen; utan måste 
vara e n kade ttskola, der gossar af 13 a 14 års ål
der !iurllla intriida och der praktis~<a öfningar oaf
brutet gå i bredd med Elr.1i1eutarskolaus och Uni-

versi tetets 11tudier. En Sjö-Officerll eller au n an bil
dad sjömans uppfostran kan derföre icke göms på 
fl era än 2:ne sätt: det ena att ynglingen, såsom in-
0111 Engelska och Franska flottorna, under en tid 
af minst 6 år är i oafuruten tjenstg()ring på sjön, 
men derunrler har tid och tillfälle att begagna un
dervisning i bokliga kunskaper; det andra, att uti 
en l<adettskola sjöexer~iser omvexla med derefter af
passade studier i land. 

Att utmärkta krigsförtjenstet; b()ra Öppna vä
.,.en ifrån de lägsta till de hi.igsta platser inom krigs
~tåndet har aldrig· kunnat bestridas, vare sig att 
man dervid betraktar den förtjeustfulles personliga, 
ell er Statens rätt; men obestridligt är det ock att 
endast ett ovanlig·t snille kan under mannaåldren er
sätta bristen af vårdad uppfostran och bildning i 
första ungdomen. Om, till erhållande häraf, för 
Kong·l. flottan bör finnas flera eller blott ett enda 
Undt~rvi~ningsverk, är en fråga h vars utredanrle på
lmlias, då man finner de Sjökadettskolor, som i an
dra i änder äro inrättade, utgöra enda viigen till 
OITicers befordran, och förhållandet hos oss vara 
helt annorlunda. Om den kadettskola flottan for
dom ägde blifvit bibehållen vid hufvudstationen, 
så hade den fortfarit att vara tillfyllestgc)raude; men 
af dess förflyttning och förening med Krigs-Akade
mien ha1· blifvit en nat~rlig följd att Officers-ämnen 
ä fven måste s(ikas på annat hiH!. Hå endas t 6 a i 
O fficers -befordringar årligen lwmma i fråga, kan 
Staten derför icke rimligen underhålla mer än ett 
läroveT k, men det synes ocksil att , detta borde vara 
t illräckligt för ett så ringa anta l. Hå emedlertid 
förhålla1ulet icke iir eller kau blifya sådant med 



228 

Krigs-Aka d em ien , har det var it ni.hlvändi on att p l'i

vat n111lerv isning t ill Sjö Officers-examen kunde er

J~ållas vi1} flottans hufvudstation - och i sednare 

tal hu r sadan iifven blifvit lemnad i Stockholm föt· 

dem som i.inskade att vitl Krigs -Akademien under o·å 
nn ]'Il b 

examen. .i. renne sen; o 1 a undervi,;ning·;u· till ena-

hamla e_xan~_en kunua icke g-i !'va a n !ed ;ling- till n å

gon li,)'Ltlg taflan, emedan jemfiirelser ntella 11 elever

nas kunskaps mått ifrån det ena och andra sti:iJ!et 

~~drig .~'an komma i fråga. Triirto;n tyckes det vara 

tammeugcn gifvet att dt~n viig; skall f i)reträdc"SY is 

och af de fle.·ta väljas, h varigenom eit examens 

hetyg kan erbil!las på kortas te tid och med minsta 

möda o:~.h ~ws tn:ul i'iiiraf kan icke uppkomma nå

got benlmllgt s1riifvande att g-iira liirokursarne allt 

mera, full,;tiimlig-a och iindamål:;<:nliga ~ utan snarare 

motsatsen deraf. 

. Men utan afseencle på den vetenskaplig·a och 

praktiska undervisningens me r eller mindre fullkom

lighet, måste de niirvarande fiirhå!landena me<lfiira 

viossa . niis.~an oundvikliga oliigenhet er. Hrån sp!'idda 

hall mtrada ung-e miin såsom Officerare vid f-lottan 

och för~ldas på dess se!'skilda stationer, utan att vid 

denna t1dpunkt kiimn-t sina kamrate r och icke he liet· 

de i1:stitutioner, tjenstg-ii ring-sformer och ordningar 

som mo m Sl'en;;:ka marinen :~ 1·o et-·blD 1·a 1 D c · .. 1 
• • .. : • " " •. < e . r.l'oJO< 

sig genast tJlltal!e tdl aktif tjenstoörin~· å Ör!ogs-

fal'tyg-~ sil. skulle allt detta snart ~hen~tas nwn då 
d o "k . ' 
.~ n~aste so 'a Sin b r istand e erfarenhet, oftast ~e nom 

SJ ~fart å handels-fartyg, någ-on gång- å friim;wnde 

kn •rsskel)P sak11a lle- o·<"! O f l! ;. l' 1 · 
b ' ·, to> • m o ·u stanr Jo' e ler lln-

!,tan de kadett-bildnirw förm -1.o ~ 11 at' b t .. • 
,. , . ., 0 

b' ''~" L g-enas O'OJ'a (IC 

fonartvarl~ erf-tre11l1 t·"· t' l l" • · · b 
' e uua 1 all1}llJo·a och .o·an·na•1de 

f" s l .. • b t'> b • 

or veHs.ca oriog-stjensten och hemkomnn eft!'r 

några års födopp, främmande för den Offi~eJ:s.- koqJs 
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bvarvid de tjena och, om 1in skicklig·e sjöm:in, täm

Jigen obekanta med sin t•gentliga tjenstgöring och 

utg-öra sålunda ganska heterogena delar af det hela 

de till höra. Annorlunda skui!e förhållandet vara om 

alla hatle utgiltt ifrån en och samma kadettskola och 

der, u nder ledning af befäl och Iii rare , hlifvit in

fö rl ifva<le med Kong l. flottan och dess tjeust. M ii g .. 

tigt och af rika följder i framtiden, iir det infly

ta nd e som ett rättskaffens l\<Hlettbefii! kan utiifva på 

d e unga som uppvexa under dess ., ånl. Om den 

Jifliga å lde;-ns hågfullhet oafiåtligen rigta5 mot må

let : Fädemcslandets Sjöförsva r; skola de komma att 

älslca och m ed själ och hjerta tillhöra det yrke, uti 

h vars gru ndläror de undervisas. Är detta yrke så 

m ång·fal d igt som <len Svenska Sjii-Officerens, hvil

ket omfattar sldirg::trdshiget och dess samband med 

landtförsvaret ~ i f(}rening- med allt som tiilh(.irer ~j ö

manne n och Sji> Ofi'iceren, h tir det sil myclwt vig·· 

tigare a t t upplysta liirare utstaka vägen för e tt for t 

satt sj e lfs tudium, hvilket annars, i brist af nödiga 

anvisningar, mer eller mindre kan uteblifva . Ju mera 

en Ma r in saknar verksamhet under freden och till 

e nsl<ilcla l>emi.idandcn m åste öf'verlåta hvur och ens 

person lig·a förkofrau, desto Yigtiga l'e iir det att un .. 

d ervi sni ng och exersis f()re Officers-befordran bibrin

g as p å det mest fullstän diga och $ystematiska sätt. 

M en e n enda bildningsanstait måste utgöra den, för 

alla g emensamma vägen till Officersbefonhan. Ut

gångna derifrån LJifva ilulividerua tidigt nog åtskilj

da fr å n hvarandra och spridda på verld sh af-ven oeh 

'få de1jemtc sina hemvigt vid serskilda stat ioner. Eu 

sådan kadettskola skulle för §tyrelsen · utg·öra det 

k raftig-aste medel att bringa fhlttan till In-ad den, 

efter dess system borde vara - jag ~iiget flottan, 

em edan personalen utg-ör det vii~cndt!iga deraf. Och 

h vil ket verl~samt org·an kunde icke Styndscil i !L·; H:o_ 

a fseende skapa sig genon.Jt befi.ii et oc l liirarl:per~ona.!,:.n. 
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vid kadett-skolan! - Vid AmH~ens Regententer är 
det endast nödvändigt att de som hef,ordras till Otri . 
cerare hafva fått en vårdad uppfostran och uti de 
äskade kunskaperna äga ni.idiga insigter, men lik. 
giltigt vid hvilken puhlik eller enskild läroanstalt 
de blifvit inhemtade. Duglighet och god esprit in
om Officers~orpsen och ett: godt Regemente i all
mänhet bildas af befälet urulet' den beständig·a el!t'r 
ofta äterkommande samlingt->n till tjenstgöring· elier 
vapenöfning - men huru olika dermed äro icke i 
fredstid förhållandena vid flottan? Detta insåg· man 
redan i fomtiden och en kadettkorps för flottan in 
rättades derföre hos oss lång·t innan något dylikt 
blef påtänkt fiir Armeen; men om vi äga en sådan 
och om den vore ' aldrig så fullkomlig, göt· den dock 
icke hälften af den nytta den borde g·öra, då icke 
hälften af flottans Officerare utgå derifrån. Ett fak. 
tum må slutligen anföras såsom det mest öfverty 
gande bevis för nödvändigheten att flottan bör äg a 
en kadettskola af sådan beskaffenhet som ofvan blif
vit antydd. Man må nemligen, vid genomgåendet 
af Rullan å Kong!. flottans Officerskorps, efterse huru 
många af hela personalen som före Officersbefordran 
var~~ kadetter, samt antalet af dem inom de högTe 
befalgraderna och ibland de Officerare som icke till 
dessa grader blifvit befordrade. Då dessa förhållan 
den hetraktas och allt hvad dermed hat· egemkap 
vederbörligen behjertas, kan den rätta åsigten af det 
här ifrågavarande ämnet ir.ke hlifva tvifv.elaktig. 
Obestridligt är det gagn som Kong!. Maj:ts tjenst 
framdeles skulle äga af en sjökadettskola och dess 
inrättande vore kanske den vigtig·aste af 1·efonner 
aotn i närvarande tidpunkt vore att göra. 

Ibland fördelarna deraf m& äfven räknu att 
det !!6rilkilda Infonuationiverk som flottans K~nstruk -

t ionskorps äg·er kunde upphöra, åtminsione 'i den mon 
det omfattar undervisningen af Konstruktions-elever, 

1o[l1 i alla fall skola genomgå Sjö-Officers-examen. 
Oläuwligheten af att för en ingerdörkorps behöfva 
anta&a miml6l·åriga elever skulle derigenom förivinna. 

Genom verkstäBandet af hvad lt~1· på anför
da skäl blifvit föreslaget skulle Kong!. flottan upp
h öra att uti Krigs-Ak~demien på Karlberg hafva ett 
med Armeen gemensamt läroverk. Denna gemen
samhet, som icke i något annat land finnes, hade 
troligen iclw upplwmmit hos oss, om icke förhålla n
det ifrån början varit att flottans kadettskola , såsom 
utgörande den enda inom Riket, b!ifvit begag·nad 
af många yngling·ar hestämda till militärtjenst vid 
armcen' och man g·enom kadettskolans förflyttning 
och utvidgande velat för dessa undvika .de olägen
heter hvilka nu i stället drabbat Akademiens Sjö
kadetter. Det kan visserligen icke förnekas att en 
ekonomisk besparing uppkomme-t· derig·enom att lä
rarna i vissa ämnen äro gemeusamma, äfvensom att 
en del af denna besparing medtages genom de re
sor mellan Karlberg och Kariskrona, hvilka sjö 
kadetterna hvarje år skola göra; men då man nå
gon gång velat utvisa och högt uppsll:atta fiirrlelar 
af arlnan art, uppkomna genom den gemensamma 
uppfostran af L.andt- och Sjökadd~~r eller en .. mi~~ . 
dre del af armeens och flottans bllfvande b efal, ar 
det nödigt att undersö~~a huruvida de:sa kun,~a b~ 
tyda något emot de olagenheter som 1 det toreA·~
ende blifvit angifne. Fördelen skulle bestå uti att 
inom <le hegge vapnen undanriid.~a all. a_nledning till 
skrå-anda, uppkommen genom om~esnbg· . ob~kant 
·'kap; me11 är väl något iiåtlant i naharanrle ttd au, 
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befara, och visar icke dag·lig·a erfarenheten att me({_ 
borgare af alla klasser, utan att hafva varit ung. 
domskamrater, mellg·ifva och äfven förstå att upp
skatta h varandras v}irde, huru olika deras yrl<cn m~ 
vara? Den ringa anledning till farhaga man i detta 
afseende kan hafva, måste åtminstone HUlllera vara 
undanröjd derigenom att Officerare af H otta 11 och 
alla vapen gemensamt stu elera vid det högre militii r. 
läroverket å Marieberg;. Det är visse rligen af en ej 
obetydlig vigt att ungdomsvänsimpen och den art af 
slägtskap som uppkommer genom att vid samma lä
rovm·k hafva erhållit sin bildning, kunna utgöra ett 
föreningsband mellan dem som i Statens tjenst kom
ma med hvarandra i ber(iring, och detta synnerli 
gen uti ett land, hvars historia framvisar mången 
olycka, uppkommen genom inbi.)rdes ovänskap och 
afund; men just \lerföre iir tlet för flottan af Hl ng t 
stöne vigt att alla dess Officerare utg:l ifrån sam
ma kadettskola, iin att några af 1lem ha h a ~ tuderut 
tillhopa med en del af Armeens befäl. Må derfiire 
inga inbillade eller riuga fiirdelar komma i betrak
tande, då fråga är att vinna verldiga och betydamle. 

Statens ändamilJ fordrar att den icke allenast 
besörjer undervisningsverk för dem so m skola blifva 
d ess tjenstemän, utan ock för alla som egna sig åt 
näringsgrenar, h vilka fiir den allmänna industrien 
äro vigtiga. Af sådant skäl hafva TeiHwlogiska och 
Slöjdeslwlor, Bergsskolor m. fl. uppkommit; men 
ehuru vigtig· handelssjöfarten är för Sverg·e och 
fastän skickliga och bildade fartygsbefälhafvare ut
göra förnämsta viikoret för dess fiirkofran, har för 
unga sjömäns undervisning· inga andra läroverk blif
vit imättade, än de Navigationsskolor som i en del 
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5jö,;tiider finnas och endast äro beräknade att bibrin
ga en ytlig kännedom i S tyrmansko nsten åt sjömän 
som sakniJ. all vetenskaplig f(irlmn, kap. Följden här
af måste blifv;~ att stiirre delen af befiilhafvarc å 
Svenska handel ~fartyg· icke hafva de personliga egen
skaper h-rilka fordras för att inom landet gifva y r
ket ett anseende som det framför m ånga andra för
tjenar och fiir att hos utländska handlande ingifva 
ett utln~irktare förtroende för flaggan. En hoppgif
vande yngling· med god uppfostran och tillfälle att 
föi'Yiirfva kunskaper fiir hvilket yrke som heldst viil
jer sällan detta; emedan det jemförelsevis icke er
bjuder förd elar och hugna<ler som motsvara de ound
vikliga besviirlighetema. Om det skulle medfö ra en 
åsyftad nytta att Sverg;e ägde ett undervi:mingsverk 
för bildade ',jömiin, som med de kunskapf~r och den 
öfning de in he mtat och en af praktiken utvidgad 
erfarenhet, kunde genom handels',jöfart befonlra eget 
och allm iint viiistånd och , då det erfordr;ules, riicka 
e11 skicldig; hand till Fäderneslandets för3var; så sy
nes en sådan inriittning lätteligen ku11na vin11as i för
ening med e 11 kadettskola fi.ir flottan, eudast deri 
genom att antalet af ele·•er icke inskriinktea efter 
floHans hehof och unduvisningen erhi)li en lämplig 
anordning. Flottan kom iifven att i flera afseende11 
vinna hiirp?t, och om exersismedleH till någon dd 
användes fiir dem som icke qvarblefvo i flottans 
tj ew;t, kom i alla fa!l det allmiinna att deraf njuta 
en fördel som l~itt lwnde återgäldas. 

Författarens åsigter angåe nde den fördelakti
gaste organi~ationen af en sjökadett-korps och skol a 
hafva i det fÖrt>gående ulifvit antydda: - ett me t' 
detaljeradt förslag derom må blifva föremål för en 



ytterligare framst1illniug· i ämnet. Inom Kougl. flot 
tan saknas icke personer med erforderlig· skicklig
het till kadetters handledande och undervisning, 
!amt kännedom om beskaffenheten af ändamålsenli
ga sjökadettskolor i andra länder' hvariiJland den 
i Bröd ra riket, h vilka i mer eller mindre mon kun
na tag-as till föresyn. Såsom en vigtig fråg·a före
komnwr dock: om utexaminerade kaeletter böra, i 
likhet med dem, hvilka nu utgå ifrån Krigs-Aka
demien, hafva gifven rättighet till Officersbefordran 
eller ock alldeles icke äga något anspråk derpå, 
såsom nu ii r händelsen med dem, h vilka efter in 
hemtad pri vat undervisning, genomgått Officersex
amen. l förra fallet borde kadetternesantal bestäm
mas endast efter det antal vacancer som årlig·en kun
na påräknas inom flottans Officerskorps samt anta
let af år som vanligen fordras till l1irokursens ge
nomgående; men en följd deraf blifvet• att valet af 
Officers -ämnen hufvudsaklig·en kom att ske ibht;ld 
de minderårig-a yng·lingar hvil ka söka inträde i ka
tlettkorpsen och hos hvilka någon personlig förtjenst 
ännu icke kan vara ådagalagd. I sednare fallet skulle 
kadettkorpsen vara talrikare och §tyrelsen hade då 
full frihet att företrädesvis befordra dem som visat 
största skicklig·het; dock uppkommer deraf en gif
ven anle(lning till missnöje hos alla som gå mjste 
om det h varföre de, måhända efter biista förmåga, 
uppoffrat den för framtiden vigtigaste delen af sin 
ung·dom. Det tillhi)I·er väl ett kadettbefäl att söka 
förekomma oliigenheterna både af det ena och an 
dra befordrings systemet, dock synes en medeh'äg 
dem emellan vara Önsklig och denna tonic liittast 
ku1!na ernås g;cnom kadettskolans utvidgande till ett 
allmännare Sjömanna-tmdervisningsverk. Uti de~,; 
lägre klasser borde då genom g·ås alla de läroämnen 
som kunna tillhöra l'ljömän i allmänhet och efter 1111 -

dergå ngtn examen deruti, afg·ing·o eltwerne ifrån 
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läroverket. Uti den hög·re afdelningen, der under
visningen synnerligen omfattade Militärisl<a och Offi
cerstjensten tillhörande änmen, borde ieke uppflyt
tas någ·ot större antal än det som för kompletterin
gen af Kong!. flottans OfficerskoqJs erfordrades, och 
antagandet till l•adet. t uti denna afdelning borde, 
efter en ny der0111 gjord ansökan, serskildt beviljas. 
Då kunde med skäl de utexaminerade Ofl:'icerskad et 
teme dter tur olifva Lefonlnule till Löjtnanter, se
dan de fullgjort vi :>sa f ordringar å y tterligare sjö
fart; och om dessa for d ringar a fr äknades å de 3:ne 
sjötj enstår som för Sek und L{ijtuauter nu finnas fö 
reskrifne, och de å Staten varande expekta-ns-löner 
ue öfverfl y ttades i från Officerskorpsen till de på 
Off icersbefordran väntande ll.adetterne, skulle det 
troli gen icke h! ifva behöfligt att Löjtnanter vid 
Kou gl. flottan 11Ödgades tjen stgiira såsom arhetarule 
personer å handelsfartyg; u ta n ku nde en till deras 
öfning mer pa~ >an<l e sjöfart upptag·a den förkortade 
tiden som till :---: ek u n d- Liijtnantsgradens genomgåen
de Clå beh(}fdt's. 

F i-i r flottans behof skulle tJO ka rletter vara ett 
tillräckligt a11tal, h vilket dock måhända, af •anför
da skäl, borde betyd! ig en förökas. Då kad etternes 
und erh ål l af dem 5je1Jva bekostades, blef Statens ut
gifter f()r lärovP.rke t inskriinkta till arvoden å t n{igra 
militära och l()ne r till civila lärare, och ett årligt 
anslag· af 5000 H:dr blef tillräckligt till dessa m. fl. 
h ehof. Då man såsom gifna tillgång·ar att fylla 
detta belopp kan be räk na den aflöning som Krigs 
Al{ademiens liirare i SjÖ\'etenskaperna nu å tnjuta, 
kostnaden för konstruktionsskolan samt 1500 H:dr, 
hvilka till ett :;;ådant ändamål som det här ifråga
varande, redan länge funnits uppförda å flottans år 
liga Stater, så blef i sanning· det bristande en r in-
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g·a summa i jemförelse med det stora ändamål solll 
derigenom kunde vinnas. 

En uneler flera år inhemtad kännedom 0111 

de ämnen hiir Llifvit afhandlade har hos Författa .. 
ren grundat den öfvertygelse att ingen förbättring 
kan för Kong!. flottan vara mera af behofvet påkat .. 
lad och mer välgöramlfl till sina följder än den, 
hvartill ett förslag nu blifvit framstäl!dt i ändamål 
att derom iifven framkalla andras mening·ar. 

KarlsJuona November 1837. 
E. 

TILL UTGIFVAREN AF TmsKRIFT r SJöVÄSENDET. 

J Kong!. Örlogsma11na S~ills1{apet uppHistes af mig, 

såsom 'fit. kanhända påminner sig, den 24 Mars 
1836, ett <ll tföra nde, deri jag, mot slutet i eu di
gression, tog· mig friheten yttra mina tankar röran
de vi,sa (lel;u af , i Kong !. Kri gsvetenskaps -Al,ade
mi ens Tidskri f t för år 18:35 p u hl icerade "U tdrag· ur 
en Svensk Sjö-Officers anteckningar, und er dess vi
stande i E ngland åren 1832 - 33". Detta anfö
ran de var af mig· icke lenmat att framl iig g·as, lwar
ken i sin helh et eller till någon del cleraf, f(ir en 
~tön·e publik. En af Kongl. Sällska p<:' ts äldre med
lemmar föreslog·, vi<l en annan sessinn fiirliden höst, 
infiiranclet i Tit. Tidskrift af den del af mitt anfö
rande, som hacle afseende på ifrågavaran de anteck
ningar, och detsamma meddelades då, i fö(jd deraf 
äfven Tit. varande deri förekomman de hufvudsak
liga anmärkningar ansedde som en till bö rlig· tilirät
taviming, i h vad af nämnde anteclmingar rörande 
vis;a förhållanden i vår flotta befanns origtig t och, 
för de slutsatser cleraf vore att draga, mindre läm}J -
ligt fram stäldt. ' 

I sednast utgifna häfte af samma ticlsluift, 
ger sig Fiirfattanm till dessa antecknin gar tillkiinna, 
me d en rt"'p lik, deri han visar sig hafva uppfattat 
dt:'ssa anmiirkn ingar p:'i ett siitt, hv il ket icke kan till
låta att saken lemnas i !let skick den derigen om be

finn er sig·, huru. mycket än annars Önsl~ligt va•:it, 
om möjli gt undv1ka att densamma ytterltgare vt.~l
röra . Utan att likväl anse mig L(ira hemta ett stod 
hos uågon större auktoritet ~in min enskildta i:if"·er-
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t~ge~s~, l~.ch en liflig känsla fijr rättvi:oa och !Oanning, 
vill Jag soka framstiilla de skäl rsom framkallat de 
gjorda anmärkningarne, samt grunderna för de der
af hemtade slutsatsema, och h var af jag skulle~ tro
det icke bör stadua i tvifvelsmål, huruvida Förfat
taren till anteckningarna förifrat sig och skridet ut 
om gränsen för det rätta, så väl i de uti antecknin
garna hufvudsakligen anmärkta delar . som äfven i 
den .replik, h vilken han ansett läm~lig och i sin 
ordrnng att på mina anmärkninwar låta följa. Det 
skall likväl vara mitt bem(idancle, att under denna 
framstiillning- lämpa yttringen af mina tankar och 
känslor mera i öfverensstiimmelse med en koncilie
~and? ~.fsigt, .än e~ter den kallelse till represalier 
1 ~knfsattets r 1 g· t n 1 n g, som af den omnämpde re
pliken kunde anses ternligen naturlig·· utan derf(ire 
att vil~a. å~idosätta något i "Sa/;'' sor;l kan tjena tid 
de stwh~a, h~~vudsaklig~ frågo~nas fullkomliga re
dan<~ e; S<t. att forfattaren 1cke ma finna en g·i!tig· an
Ie.dmng t11l att ångra, än mindre bryta det -löfte ha 11 

~J ort, i .. afseende på någon ~iterligare skriftvexling 
1 detta amne. 

l första rummet visar det sig· att författa-
f .. b" o ' 

~:~n or. Jsett nag~ra ~lit .. för vigtiga omständigheter 
ior att Icke derpa ma fastas afseende, eller ock drif
ver sin.a preten~.ion~r nog långt, då han i sin replik, 
u ~~n VIdare b~tan ~hghete1·, synes taga för alldeles 
g1fvet, att de I Kngsvetenskaps -Akademiens tidskl'ift 
till publiken öfverlemnade anteckningarna af den: 
s~ m~~ til.lika böra anses såsom en, förfa;tnir.tgarna 
hkm.~tigt ln~~mnad ''r~pport'', införd af medgifvan 
de for en hogre Chefs uppmaning·, utan angifvande 
af na~n, utan att, så vid t ja&· af de tryckta an
tecknmg·arna kunnat erfara, något förekommer som 
antyder denna deras eg·enskap af rapport, eller detta 
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(leras 1mb l icerande af persua~;ion. Dessa äro likväl 
omständigheter, som, till eller ifrån, helt och hål
h; t förändrar de ifrågavarande an tc:ckningamas n a· 
tur, och, i följd deraf, äfven hufvudsakligen in
verkar på de konsiderationer man med dem må haf
va; och jag insisterar på, att vid dessa omständig
heter må fästas en serskildt uppmärksamhet. Om 
det t. ex. varit angifvet, att dessa anteckningar, 
fi.irfattningama likmätigt blifvii aflemnade, lärer man 
fått antaga, så snart de offentliggjordes, att deri 
fi)r ekommande meddelanden och uppgifter, äfven i 
Inad som rörer Krigsflottan, varit af en högre auk
toritet erk;inda såsom rig·tiga, ·och det sålel~Cs simlie 
synts allt för djerft att der0111 mera offentligt yttra 
något tvifvel. Hade författaren dertill icke ägt nå
gon anledning· att utesluta sitt namn från dessa an
teckningar, simile detta, säkert mest af all t, in v er
kat på bedömmandet af h vall annars, af framställ
ningar enbart .måste förefalla tvetydigt. 

Hade det tillkännagifvits, att deras puhlice
rande var mera en följd af undfallenhet för en Chefs 
uppmaning, skulle det, utan tvifvel äfven varit ett 
m1igtigt hinder för framförandet af någon dermed 
stridande Öf\'ertygelse. 

Hade författaren, med sina. anteckningar för
bli f vit inom det töresatta målet, eller det som för
fattningarna uppgifver, d. v. s. underrättelser och 
uppg·ifter om, för yrket gag·nande saker och inrätt
ningar, hemtade från de besökta främmande länder 
och farvatten, skulle dervid visserligen ingenting· 
kunnat erinras. 'fvertou1, följer h var och en som 
'äger intresse för saken, der öfver allt med odelad 
uppmärksamhet de underriittelser och uppg·ifter, som 
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i rikt mått blifvit samlade, och, jemte tillag<l e 
räsonnementer af en liflig framstiillning, med icke 
mindre ymnig· förmåga ordnade och utförde. Men 
han an se r sig understuJHlom böra lemna detta sitt 
egentliga, eller så ti ll srigande enskildta fält, för 
att öfvergå till jemförelser med den Svensiw flottan, 
och uppgifter i åtsl{illiga delar iifven derinom. 
Vi befinna oss då st raxt pil egen grund, in om en, 
med hvarj e Svensk Sjö-Officer gemensam verhning·s
krets , och någ·o t lwar siittes i tillfälle att uppskatta 
f()rfatiarens uppgifter, i mon af den stiirre eller 
mindre kiinnedom man kan iiga, om de5sa n iirtiJa ,.;t 
1·Örande förhålland en. Det är ej min mening att 
hestrida, det dessa jemförelser ä f ven i en sådan 
rapport, kunna vara, om iclw eg·enteligen på sitt 
stiille, dock ofta ganska upplysan<le och ny ttiga . 
Men lwfi unas deruti niigot mi ss tag gjort, värdt att 
anm:irkas och dittas, eller någon origtig· uppgift 
förcl<o mmer, hvaraf slutsatser i det allmiinna kunna 
dragas, de der iiro missgy nnande f(ir det vapen eller 
den sak man t ill h örer, då må dd icke anses ohehii
rigt, af h vi llH·n si-il u n da intressera d Svensk Sj (i Offi
cer d ter l<ännare som helst, att rätta eller t.illr~itta
visa sådant. .Jag kan åtmin stone icke medgifva ett 
annat förhållande . Jag må ste till och med an se som 
en pligt att icke IP-mna oanm~i rl<t, ä f ven der, h var
est uttrycken, efter vanlig· slutk on) st, kunde leda 
till ett dy Ii k t b edömmande, då antedn ingen dertill 
icl<e iir grundad. 

Nu har, af förutnämnde förh ållanden, ge
nom dc tryckta anteckning·arna, så vid t jag kunuat 
skönja, icke något varit tillkiinnagifvet, eller ens 
antydt, och så ledes dessa måst anses lika med hvarje 
annan, titt offentlighet öfverlåten skrift, deraf in
nelulllet ensmnt l<an tjena till riittesnöre för den-

2'-ll 

1ammas bedömmande. Till någon personlig.syftning 
k u n n a sålede; de gjorda anmärkningarna och der
till la g-da räsonnementer, väl på intet vis hänföras; 
lika li-tet som författaren l\an hafva orsak till att 
misstän ka någon serskildt Löjelse hos mig attvil ja 
finna tilifälle dertilL Jag måste derföre förklara, 
att jag; anser förbitaren origtigt, sjelfviUigt h afva 
tillegnut sig en syftning af mina anmärkningar, som 
tle icl{e hafvit, ej he!ier ku nde hafva. 

D etta fö1:hållande satt , såsom jag vi!! hop
pas, utom allt tvifvel, måste jag nu skrida till upp
t agamJet af frågan röra n de dessa tacldin g·sstoppal~e , 
h vi!l•ell eg·entligen g ifvit anl ed ning· till denna stnd. 
Jag torde d ii. få fiista uppmiirk~amheten, först och 
främst på det förh ~ llarulet, att ombord i Kongl. 
Svenska skepp , stag -, vant- och skotstoppare, under 
den gcne;:a la benämningen af tack!ing·sstoppare, i aHa 
ti der funn its såsom stad ig >' <Hand e inventariepersedlar, 
och f.ednas t i it\OJ å rs i nnmtarie-reg;l emente upp
tagne, till antal cc h dimensioner för alla certer far
t yg. Till skeppet Tapperheten aftemnades, enligt 
samma sl>t·pp .; <}"arvarande inventarium, vid inven
t er ing·en de n 23 :\pril 1825, tiU H:rr Michaelsson 
& Bencd it:l{s om hud, Grefve A. E. v. Rosen , ellel' 
af hon om qvitteradt~, 55 st . taclding§s toppare af oli
ka sla.t,. ell e r enli g t h vad Reg· iemen tet för ett 64: 
kanon~~·~ skepp l;estiimmcr. §åiedcs funnos de om
bord· ---- men de tta har ock~å icke af f()rfattaren 
blifv{t satt i fr åga. I sin re p li!\ gilr fiirfattaren der 
till mitt p åstående , om deras begagnand e på Tap 
perheten 5. tm in:;tone hiilften till m öks , i det han, 
i s t r i d med min uppgift, medgifver .• att med tack: 
lin gsstoppare , o m icke i :-~l lm~inhet, likviii exersfia~ 
gJ. OI'ues. "Klart skepp" till excrsis , torde kunna 

tTidskr. i SjöJJ., 2:a år;.:., 4:t" H.) 16 
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antagas att ej heller der ombord så ofta förekom, 
att ju icke detta ''icke i allmänhet" kan ungefärli 
gen svara emot de gång·er detsamma inträffade; och 
något främmande stöd åt det, så vidsträckta minnet, 
om också nära till hands, finner jag mig således i 
tillfälle • undvika påkalla. Om jag fr ån denna tid 
erinrat mig hafva erhållit f()rsta ideen om tacklings ~ 
stoppare och deras begagnande, och det sedan be
finnes att denna erinran varit rigtig·' så ma huru 
många sammanstämmande minnen som helst, fören a 
sig om huru många gång·er som "icke" exerserades 
med dem, och resultatet deraf blir, på sin höjd, 
ett bevis på dessas ändå större vidsträckthet. Till 
sjelfva saken gör det intet. 

Gerna skulle jag· förekommit förfaHaren med 
det medgifvandet, att hegagnandet af ell<lr exersisen 
med dessa stoppare är bland det aldra simplaste; och 
ville tilläg·ga den öfvertygelsen, att om exersisen 
med dem göres med hela besättningen närvarande, 
eller med det manskap som specic!t bör äga färdig
het dermed, den föga kan behöfva flera gånger re
lleteras, i och för l\ännedonwn af dr ras begagnan
d e, om icke i någon mon för hastigheten dervid. Och 
Inad är väl t'gentligen exersisen med dessa persed
lar om ich:e ungefärligen densamma som daglig·en 

' • o förekommer ombord, \'id hYaiJe annan stoppares pa -
läo·gning, och ett taljereps ansättning. -·-Det är en 
sak dessutom, som, hvad våra Under-Officerare (Skep
pal"e) angåt·, böt· anses med dem vara genomgången 
vid undervisningen till deras första Under-Officers
examen, samt dessutom f(irekomma, bland allt an! 
nat Vid d e hvnrt tredJ"e år förnyade examina i tack

' ling ocb manöver. 

Äfven de af Löjtnant O livekrona, sednast fråu 
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England uppgifna n!.a sorter tacklings~toppare,. ehu~u 
men sammansatta an de gamla, brukliga, åro t1ll 
deras användande lika lätta och enkla. Så inrätta
de blifva de också långt mera ändamålsenliga än de 
gamla, hvilka, i en ganska ri nga g·rad ägande den· 
n a egenskap, derföre förmodl igen äfven v oro föga 
värderade. Med de föna ansättes de,t afskjutna eller 
skadade g·odset med sjeJfl'a stopparen; vid begag
nandet af gamla sorten måste alltid det sprungna 
godset tillhörande taljerepet beg·agnas dertill, s~som 
för en vanlig ansättning. (Fre,g·atten Josephine är 
det första af våra fartyg· som hlifvit med nya sor
ten tacklingsstoppare försedd ) 

Det maktpiilig·gande af dem kan vara rela
tift, så till den verkliga erfarenheten af deras e 
gent! iga värd e, • som detta t i Il hundradetals a_ndra 
maktpålige;ande saker ombord. Men om jag också 
med författaren fullt instämmet· i den me.ning, att 
kunskapen om dessa tacklingsstoppare iir · g·anska 
maktpåliggande, och ait en vig tig sak, om än lätt 
lärd bör anses vara i förhållande allmännare känd, 
och 'om dermed sammanställes den fi)rmenade dju
pa okunnigheten hos våra besättningar, ( natur_ligt 
vis kan här endast vara fråga om dem som nag·on 
gång verkligen komma på sjön) i afseende på des
sa stoppares h andterande' så maste otvifvelaktigt 
skulden till ett sådant föt·hållande derig·enom än 
mera tung·t falla tillbaka på det befäl, som så för
summat en vigtig ehuru högst enkel och lätt lärd 
sak att besättning·en icke ens hade aniug de rom'( 
_i\r :~j denna slutsats påfallande naturlig, så nöd 
~akas jag· tillstå att mig felas det slags begrepp so1n 
h. an erfordras för att i c k e finna den så. Den skam 
och den bedröfvelee SOJil af sådana förhållanden ) 
autag·ande tillvaron deraf sedan längre tider tillbaka, 
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rättvisligen kunde kännas, förklara1· tillräckligt mitt 
yttrande om den okunnighet och de skamliga för
hållanilen som intill våra tider alltjemt i vår Flotta 
att sluta af anteckningarna, kunde synas existera. ' 

Att vidare tala om min erfarenhet rörande 
ifrågavarande sak, ombord på Svenska krig·sfartyg·, 
vill jag gerna undvika; öfverlemnande till hvar och 
en den saken l i k a n ä r a a ng år, att dermed pröf
va sin egen. 

Och härmed må clå dessa tacklingsstoppare 
lenmas åt sitt öde. §äkert skall det fordras att de 
vid något vig·tigt tillfälle visa mig all den möjliga 
nytta de kunna åstadkomma , för att jag ej hädan
efter alltid mecl ledsnad sl<all åse dessa persedlar; 
och än i denna stund skulle jag Önska mig vara lika 
obekant med dem, som fö rfattaren till anteckningar
na, innan han kom att siitta sin fot på Engelska 
skepp, att jag derigenom omedvetet kunnat passera 
förbi yttranden som nu icke kunde undfalla att fä
sta en serdeles uppmärksamhet, samt sålunda bespa
rat mig sjelf allt det oaugen iima denna strid med
för, och som, jag t viftar icke der på, författaren till 
anteckning·ama, i en mera kallmodig· stuud lika med 
mig· känner. 

Uct återstår ännu en hufvudsak, bland de fö 
remål som kommit i fråga, h vilken icke hör lem
nas åt en oviss förklaring. Författaren uppmanar 
till uppgifvandet af de förbättring·a•· som, i sednare 
tider på våra seglande fartyg blifvit införda, och 
fäster serdeles afseende på tiden före och efter 1833, 
eller den af hans återkomst från England. Vid det 
sednare får jag blott erinra, att anteckningarna tryck
tes år 1835, och i min tanka är det mellanliggande 
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öret, 1834, snart sag·dt en epok i Flottan, för de 
enskildta bemödandenas underlättande och framgån
gen deraf. Flera fartyg voro clå ute tillsammans 1 

mycken skicklighet, kunskap och erfarenhet derpå 
förenade, åtskilliga nya saker försökta och i verk 
satta; och ganska tillfredsställande resultat erhållna 1 
så väl för tillfället, i fartygens hållning och inre 
anordningar, som för framtiden, i afseende på ny 
tpisordning o. m. 

Ehuru jag icke var kommenderad till sjös 
det liret, tror jag mig hafva inhemtat te m !igen 
noga kännedom om hvad för hvarje fartyg serskildt 
gjorde~, äfvensom h vad i allmänhet i tjensten då 
förekom. Om blott något af dessa förhållandenva
rit af den beskaffenhet att 1let kunnat föranleda en 
re touchering af de, ett år sednare utgifue anteck
ningarna, k u :Hl e det, efter mi t t sätt att se, väl varit 
mödan värdt. Och en sådan anledning hade i främ
sta rummet kunnat finnas, just i de inr~\ttningar för 
besättningarnas trefnad, som vid detta tillfiille all· 
mänt och med allvarligt in'tresse gjordes. Det för
nyade betraktandet af en måltids ·Scen på Svenska 
Örlogsfartyg kunde då icke mera , för hvilken fan
tasi som helst, "återföra tanken på ett för vårt tide
hvarf vanhedrande naturtillstånd". Bord och bän
kar som utgöra första vitkoret för beqvämlighet och 
tre f~ ad vid måltiderna, funuos på alla ,lessa fartyg 
för besättning·arna. Redan 1825 börjades med så
dana arrangements ombord på våra fartyg, och un
der derpå följande expedition~r hafva omsorg:erna 
alljemt varit, med mer eller 1111111lre all::.n oc~1 f.ram
gång, dcrpå rigtade. -Utom de vanhga sptsum~s
backarna, h vilka de sednare åren, efter hand l?hf
\'it till form och utseende föriindrade, funnos hka -

' o o f Jedes, st'.dan må.nga år tillbaka ombord pa v~ra .. ar -
tyg, bunk<u , fat, talirickar och muggar, af Hoga-
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näs eller Helsingborgs fabriker; men som likväl icke 
då i allmänhet blefvo begagnade, dels i följd af en 
viss mQtViiJ' a eller ovana vid dessa n v h e t e r dels . ' af deras oförenlighet med det gamla sättet för mål-
tidernas intagande, utan bord. Men 1834 tror jag 
mig med visshet veta, att bord och bänkar, bun
kar, fat, tallri cka r och muggar allmänt och dag
ligen begagnades; och dessa sednare eller stenkär
len, äro, efter min tanka, bland det förträfflig·aste 
man för detta änd~mål l< an hafva, så länge porce
laine icke bestås. - Metoden för brödets utgifning· 
och handhufvande, som, 1834 åtminstone på vissa 
af eskaderns fartyg , iakttogs, samt möjligheten och 
sättet, som, om jag ej misstager mig·, då äfven ut
visades och "tillstaddes," att undvika denna, i san
ning motbjudande delnings-operation af köttet och 
fläsket, sed a n det blifvit kokt; dessa ''förbättrin
gar" som, i det hufvudsakliga icl<e lennJa så myc
ket öfrigt att begära, detta allt syntes mig kunnat 
erbjuda en anledning till denna "afprutning ," så
som det, kanske allt fö r "vulgai,rement" blifvit sagdt. 

En mera detaljerad uppgift å fiNa i serlna
J'e åren frambrag-t a förbättringar i materielen, in
rättningar och anordningar ombord på dra seglan
de fartyg, kunde icke vara annat 1in ganska intres
sant; helst hva l inrättningar och anordningar för 
besättningens beqYiimlighet b rträffar, som icke alle
nast verkligen påkalla de stör~ta bemödanden, u'tan 
äfven är en sal•, som l\ansl<e mest af alla erbjuder 
någon m()jlighet för den enskildta befälhafvaren, 
att tilh·ägabringa ett bättre f(irhållancle; men, att 
finna ett rum här, och så här i förbigående, der
till äro föremåle n icke nog inskränkta; utan att jag 
dermed vill hafva sagt, att dessa förbättringar stiga 
till ett senJeles stort antal eller äro i allmänhet af 

den vigtigaste natur. Vid ett annat tillfälle och i 
' en annan fonn, torde det falla sig mera lägligt att 

göra en rekapitulation af 'dessa saker. 

Visserligen kan man med skäl säga, att alla 
dessa, för att beg·ag·na en liknelse, idoga bi, som, 
efte1· att hafva Ilå så många olika sätt banat sig väg 
till skiljda, afläg·sna trakter, efter all förmåga der
ifrån sökt hemföra hvad nyitigt och intresserikt 
kunnat öfverkommas, och som derjemte, hufvudsak
Jigen gagnande, återkommit sjelfva försedde mf'd 
en erfarenhet och en yrkesbildning, den de, under 
nuvarande förhållanden, förgäfves under hela lifs
tiden skulle hemma afvaktat,- visserligen njuta de 
föga tillfredsställelse eller gagn af dessa upplag· som 
de göra, då de så sällan och så ögonblickligt blifva 
satta i tillfälle att deraf i verldigheten göra något 
bruk eller en tillämpning; men skola då dessa be
mödanden, dessa, af det åt sig sjelf lemnade sträf
' 'andet och kunskapsbegäret inbesparalie bidrag till 
stipendier, dessa enskildta uppoffringar, hvaraf mån
gen ännu sent har att vidl\änn~s de bekymmers~m
ma följderna, skulle denna stnd mot de mest miss
gynnande förhållanden för den puktiska kunskaps
och sjömanna-bildningen, skulle det allt likväl vara 
förgäfves, och inga frukter deraf förspörjas? Vi höra 
icke tro det, och hafva ej anledning att till den 
grad nedsätta våra förhoppningar. Vi hafva red~u 
funnit sedan längre tid, och kunna icke neka till 
att de~ erfarenhet och de uppgifter som sålunda er
hållits, ögonskenligen inverl\a~ på vft•a. fartygs, så 
väl materiela utredning, som m re hallmng och be
qvämlighet; och detta allt mera~ J .?en mon per~.o
ner med sinne och ålder mera tillhorande den nar
varande tiden kommit i tillfälle att såsom Chefe~; 
eller se kunde/ dem handhafva; som funnit skäl att 
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icke anse dessa meddelanden och uppgifter s<\som 
endast flygti_g·a nyheter, och h vilkas lifligare upp
fattning af förhållandena måste göra mm·a sensible 
!ikilnaden i de praktiska resultater emellan flottor 
eller fartyg som seg·la och alltmera vinna förmåga 
att uppfylla deras bestämmelse på hafvet, och dem 
som tillkomma och, mera i egenskap af politiska 
hägringar, tvina bort vid land. Men om härefter 
anmädies, att detta, utan system h-äg·abragdt, icke 
verkar till något vigtigt resultat för det h e l a, så 
måste jag villigt instämma dermed. Att de partiella 
bemödandena, för den del de kunna omfatta , 
likväl leda till ganska vackra och nöjaktiga resultat, 
tlerpå äro de fartyg, som under sednare tider ur 
flottan gått till sji.is, ojäfaktiga bevis, och det vore 
orättvist att icke erkänna det, så mycket mera som, 
under salmad af ett gTundligt system för det hela , 
de partiella bemödandena dock alltid förblifva enda 
medlet till att suppleera ett sådant. 

Den tid, då större massor skola sättas i rö 
relse, påtving·ar sig, 0111 icke annars, ofrivilligt ett 
system; om ej annorlunda, härflyter det da från d en 
e n s a m m a viljan och kraften, som vid sådana tiH
fällen alltid gör sig gällande och dirigei·ar det hela, 
och denna enda viija och kraft äro system nog·, 
och troligen det bästa syst~m, så länge man l<an 
förutsätta aH snillet eller förtjen sten och den be
pröfv;"~de förmågan äro deras mägtiga driffjedrar. 

:'isig;terna o.m våra b esättningars beklädnad 
kan 1cl\e .vara olika. S åso m ett bevi s derpå och 

. ' 
a tt Jag; ej må an~es såsom någon serlides iil~ka re af 
· ·en viss Teater-effekt' ' tar jag· mig friheten här låta 
inflyta ett utdrag ur ett anf(irand e , dd jag såsom 
f{iredragande f(ir ett år Bellan i K. Ö. S. uppläste. 

249 

- - - ''Bekliidnaden för flottans manskap har 
val'it och blir fö rm odl igen ännu liinge bland före 
må len för Stj' relsens och den enskildta hefälhafva
~en s bekymmersamma omtanka och an st rängn ingar. 
.At~ ki!! iga fiirs!a g; till afhje lpande af de n brist, som 
i dt~nna del är rådande, hafv a blifvit fram stäl lda och 

- m ånga tanka r och (inskninga r dervid yttra de. Me n 
th:t ä1· bland de~sa mångfaldiga saker oc h f{irhål!a n
den, som åtminstone icke stä t ill att afhjdpa för 
utan kontanta medel. " 

"Något, eller kanske så mycket som m(ijligt 
har dock i st· tlnare tidt'l' vid åtskiilig·a Båtsmans· 
kom panier, ähensom föt· Matroser och jungmän 
blifvit tillgjord t, ge nom enskildta befälhafvares nil 
och bemödanden. Men dessa enstaka åtgärder kun 
n a omöjligen striic!m sig längre än till vissa Jelar, 
af formen och, i någon mon egenskapen af bekläd
naden, hufvudsaklig:en den yttre. Under sjtiexpedi
tion er utfunderas vanlig;en något medel, att i nå
gon mon åstadkomma en tillökning af besiittningens 
btklädnadsförråd; men då det måste bero af malt
skapets till fä! liga och ringa aHöniug, samt i förhål 
lande till expeditionens varaktighet, för att kunna 
återgälda kostnaden, blir denna tillökning· högst 
obetydlig·, på sin höjd att för vissa högtidliga till· 
fällen kunna skyla öfver den dolda bristen." Skul!e 
flottan åter komma i någon rörelse, och detta fort 
fara utöfver den tid den vanliga sommar-expeditio
nen varat·, hlef bland hu fvudvilkoren för möjlighe
ten deraf, en tillökning eller fö rbättring af manska 
pets b ekl äd na d. Man måste närvara dess belägen
het då k öld , regn och fortfarande svårt viider på 
sjön inträffa, för att fullko mligt inse behofvet af 
en bättre och ändarnålsenlig·ar e bekl ädnacl; och den 
na belägenhet måste finnas äunu m1-1r svår och ned-
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11lående, om man har ett begrepp om den öfv 

all. beskrifnin~ ~sia beskaffenheten af Båtsmä~uens {! 
koJ~r och ko.Jklader, hvarigenom de till stor del go 

. l . a 
mtste om <en vederqvickelse efter clagens arbeten 

och mödor, och den vård uneler h vilans stunr:ler 

som de så väl behöfva 1 och som sjöfolk så väi 

förtjena." ' 

.. "E~ smärtsam ~rfarenhet och hågkomst från 

~ot·flutna. t1der, skall VIsserligen vid ett nytt inträf. 

fande k ng·, ge anledning till förekommande af den 

nöd och de oJyck?.r som, .. genom brist på tillräcklig 

o_ch passande bekladnad for manskapet kan härleda 

sig. Men, ehuru (let är af dessa materiella behof 

som, med tillräckliga medel, hastigt nog kunna af~ 
hjelpas, bör· det icke lenmas utan afseende att ä f

ven för det närvarande fredliga och inskränkta vi

standet på sjön för Flottans mat~skap, dess bekläd

nad är allt för otillräcklig och litP-t passande· och 

så väl i afseende på denna llufvudsak som rcir det 

m~raliska inflytandet en möjligare sn;g·ghet och ett 

~~~~?rmt uts.~en?e verkar 'o är det all nödvändighet att 

forsatta besattmngarna pa Flottans fartyg·, i denua 

maktpåliggande fl el, åtminstone i. någon mon ut(;f. 

ver detta tillstånd att på sin höjd kunna hjelpa sig 

fram." 

Myckd, ganska mycket kunde här vara att 

tillägga, så väl i <\nledning af flera yttranden i of

tanämnde replik, dels tillhörande sjelfva saken, dels 

alldeles främmande för d e n, som af de förekom 

mamle ämnena i allmänhet.; men det var min före

sats från början' att, med asidosättarule af all tan. 

' ) Unrler-Officera~~, .matt·oser, jungmän och skeppsgossar, eller 

d!ln del af bcsatlmngen som Rronan håller med kojer hafva 

sarlana, gansl<a g~rla och vaclu·a samt ändamillsen Ii "~ (cf!IJt: 

Fmnsk rnodei.J) , fran och med 183,1 i hm k ombord. 0 
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j{ a på det personliga, endast så kort som möjligt 

upptaga sildant som rörde "saken" och det hufvud 

~.1 liga för tless bP.dömmande. Huru detta bedöm-

1nan e faller, faller naturligen äfvcn h vad dermed 

8 r tt l" sammanhang. 

Att jag· i många, mabända de flesta fall för 

(ifrigt delar författarens tankar rörande ställnin~arna 
i Flottan , tror jag med visshet. Att dessa ställningar 

icke äro af den mest Önskvärda beskaffenhet åt. 
. ' 

minstune 1 af$eende på våra besättningar, eller i all-

Il är het • lfva lifsprincipen · ded, skulle vara anled

p.' ng ti! att tro, då ända n e d till bekantskapen 

n ' 'en tacKi :ngsstoppare kan sättas i fråga. Vi 

n• Ja · förs.a h and beklaga dessa förhållanden, och 

ttt't!.: 'ter os.- ~jelfva att af dem nödgas erfara en in

fly te! e, som, u .,.:~ :!r lyckligare omständigheter troli

gen ic t blihit en~ tänkt. J>e förlu ster Flottau ock

sa nu .• l(l'a ick' sällall gör' förmodligen i följd der 

af~ må räk . ~ !ill dt! est kännbara, allt mera ju 

flera. 

Gr uncllig~ 1 vidsträckta kunskaper och sjoman

naPrfarenhet, s~mlade under en lång följd af år, en 

<>'Ori och l ntftig vilja, samt, under sådana omstän

rli .,l.'l' t r, en fortfarande håg· för ett hårdnackadt 

J r~. ~ äro fördelar som icke hastigt kunna återhemtas, 

och i vissa fall kanske svårligen. Vi hafva i denna 

sednar~ tid, icke sällan, öfverraskande och med sak

nad, blifvit återförde till dessa betraktelser; sednast 

genom den erhållna vissheten om P. L . v. Steyerni 

beslutade afgång från flottan. 
Karlskrona den 15 November 1837. 

C. F. Löwenborg. 



·FöRiNDRING,\1\ INOM KoNGL. MAJ:ts FLOTTA. 

(Fort•. ft'ån sid. 127 .) 

a) Befordrade: 
,._rill Konter-Amiral: Kommen7:lör-Kapitenen C. J. 
Petterssen, den 10 November 1837, medtourfrån den '9 
September s. å. 

T i ll K o m m e n d ö r - K a p i t e n s l ö n i 1 : a k l a s s e n: 
Kommendör-Kapit. C. G. Warberg d. 17 Nov. s. å. 

Till Kommendör-K ap it. : Kapit. J. H. llöö s. d. 
Till Kapi'ten: Premier-Löjtn. C. Malmborg s. d. 
Till Premier-Löjtnanter: Seknnd-Löjtn:e C. A. 

Ehrenpool den I 4. J u Ii, O. Törnsten, F. A. Tersmeden, 
G. Bagge och C. R. Printzsköld den. 17 Nov. r8':17. 

Till Löjtnants rang och distinktion: Sekund
Löjtn:e W. M. Elers den 14Juli , J. Lindbom, O. vVester
dahl, C. T. Thornu1rck och G. A. Ågreu d. 17 Nov. r837. 

TillÖfverstevid Mekaniska Korpsen: Öfverste
Löjtnanten G. A. Lagerhei m den I r Sept. r837· 

T i 11 P r o v i a n t m ä s t a r e: Protokot!s-Sekreteraren L. 
A. Arnoldsson den 1 I Augusti 1837. 

h) Utniimnde Kommendörer och Riddare: 
Till Kommendör afKongl. Svärds-Orden med 

.stora Korset: Konter-Amiralen C. af Ji.h;~t den lO Sep
tember r837· 

Till Riddare af Kong!. Svärds-Orden: Kapi
tenen G. P. von Krusenstjerua, Premie, -L'ij•·•" Jl.t~n J. F. 
Rundcrantz, samt Kapitenen vid Sjöartilleri-RegemL .. •;•t 
F. af Klinteberg s. d. 

Till Riddare af Kong!. Nordstjerne-Orden: 
ufverkommissarien, Amiralitets-K(lmmar-H.ådct S. Vl. Gvn-
ther s. d. . · 

Till Riddare af Kong!. \Vasa-Orden: Öfver
Fältläkaren Doktor C. J. Furst s. d. 

c) i\ fskedad : 
Premier-Löjtnanten H. von Steyern den II Sept., 

med tillstånd att såsom Premier-Uijtnant med bibehållan
de af tour och befordringsrätt i Flottan qvarstå. 

d) Döde: 
Premier-Löjtnanterne: F. A. Fischerström el. r3 

Juli, P. A. Ström den 22 Sept. och E. F. ·wessman elen 
12 December 1837. 

I\ARLSI{RONA, tryckt hos P. Ji.. FLygares Enkn, Hl3l. 




