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UTDRAG .

Innan jag går att anföra hvad till föredra gning
under termiqe n inkomm it eller utur tillgäng·lige
Maritim a Journal er lmnnat upphem tas; må det vara mig tillåtet att för Kongl. ~ällskapet am'isa
ståndpu nk ten af de Artiller ifördelu iugen tillhöra nde
ämn en vid denna Station , med några •·eflexioner
der vid, i h vad mån jag· anser dem böra betrakt as
såsom stationä ra, eller med tiden hafva fo1·tskridit
till fördel för vapnet.
Underd elar jag ett sålunda för min åsklidning framstä lld t ämne, fiister sig billigtv is uppmärksa mheten i för~ta hand på Befäls- och Arbetsp ersonalen. Ingen inom det Kongl. Sällska pet
lärer motsiiga mig, att det gifvits en tid, · måhiinda icke många lO-tal af år tilliJaka, då Sjii-Off icerare i allmän het, om ii n aldrig så vanna för den
metie de valt · och med aldrig så liflig håg· att
upp arbeta sig till dugligh et, för att säkert leda ett
far tyg genom sjön, ofta nog förbiså go, att krigs fa rtygen tillkom mit för det artiller i, som per fanns
placera dt, och att dettas mer eller mindre fullkom lighet och rätta använ dande , för be tydlig del skulle väma sl{epp och folk, likasom lltt ett slikt förbiseend e verkade ofiirdel aktigt fiir vapnets vård och
de armars öfning som på stridselagen sintile slunga
förstöre lse utur dessa eldgap. ,Ta -om man ock alCfidskr. i Sjöl'· , 2:n r/rg. , 'te H. )
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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 krigsfarty gen utgingo på expedi.
tioner, hvarunde r kanonern e 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 verkad e
nedåt och Und er -Officer,;p nso ualens bildning till
kunnighe t 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 kun skapens viig;
skulle gifvas, länge ,·ar och fiirhlef i stationiirt
skick. - På besilttnin gen, 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 inflytand e, att deraf alstra1les likn(ijdhe t, om ic ke misstroen de till vapnets rätta nytta: båda ganska
väsendtlig a delar att undanröd ja.
Då vi i närvarand e lyckligen kunna säga,
att nästan i alla afseenelen ett (örändrad t förhållan de inträd t, och vann en f9r denna gren af en SjöOfficers bililning, hos både äldre och yngre utvecklat sig; men man derjemte generelt kan antyda, att ingenting sker utan bestämd anledning , h var
skola vi väl för detta fall söka den, om icke indirekt uti ve,tenskap ern_as tillväxt och deras inverkan
på mekanisk a inrättning ars fullkomn ande, och direkt
i det nådiga hiign och den uppmuntr an Flottans StorAmiral H. K. H. Kronprin sen äfven eg·nat åt Artilleriet samt dess förbättrin g i allmänhe t; h varigenom
vi icke mindre ' sett Sverges Landt-Ar tilleri lyftad'
på den höga ståndpun kt det nu innehar både uti
att äga vetenskap ligt biltladt befäl och duglig n~a 
teriel, än äfven Beas at Flottans behof Jika nådigt
skänkta uppmärks amhet; en fördel som i materie U
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tJiinseende visserlige n förut siwlie komma till godo
för den del som låg närmast eller Stockholm s Statioll, men icke heller helt och hållet uteblifvit för
denna från thronen mera afliigse punkt.

Till bestyrkan de af en sådan framställ ning,
och derjemte att söka mig· en väglednin g till det
Jl}ål jag åsyfta r, att visa Artilleriet s tillstånd vid FJot.
tan under olika tider, och såsom replik åt de ofta
öfverklag ade bristerne dervid, f()r den missbelåtn e
j denna del sÖI\a visa att äfven vid Flottan verksam
hand blifvit gifven åtminston e 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 förhålland ena.
Det är väl bekant att den del af Svenska
Landt-Ar tilleriet som deltog i senaste fälttåget
på Tysk botten redan derifrån hemkom med
förvärfvac l fördelakt ig
opnnon öfver utförda
förtjenstfu lla hvarf, under dess då egande rastlöse
anförare Generalen von Cardeli, som i f(irsta hand
ådrog det vår nuvarande Allernådi gste Konungs
uppmärks amhet, och beredde förtroend e, åt detta
vapen, genom h vars medverka n äfven Lärdomsa nstalten på Marieber g grundade s till utvidgnin g af
Befälets theoretisk a bildning. Men sedan det af
denne Man, vid afträdet från skådeplat sen innehafela
General-F ält- Tygmästa re-Embet e emottagit s af H .
K. H. Kronprins en, blef följden cleraf, att hvarken
kostnad eller bemödand e sparats, för att med ut.
vidgning af nämnde i[iroinrätt ning· och uppmuntr an
åt den om vapnets fullkomna nde omhugsne , jemte
fortsatte försök och ständig öfning, bringa både perIOnal och matedel på den fördelakti ga ståndpunk t
de nu inn.e haf,·a.
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Öfvergå vi till hetraktande af Sve rg es

s ···
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f 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 ..
. . .
cl ess pr1111l11Va estamme lse, e ll er ;; H fiil j a arm c t:n~
rörelser och utg(ira en s tödj epunk t tiii betiickni no·
af d ess flyglar, i ett la nd omgifv e t al' s kiirghd"'
samt a tt skyndsam t bringa desse tru ppl' r f rån ett af
vatten omgifvet stiHie till ett a;::1at. H c11 letn q :;( fl t.
lige n an se s hafva tillkommit und er Gc lin~d MaJuren
EhrenS\' ii r d~ ledning, eft,,r en fdn H:'id kamm are n
O ktob er l 156 utg:lng <'n OnlntJal J:>, i sv it
den
m~d. den pla n , . som. reda n Y id B7~1 års H. ik sdag
lJhfvlt anlagd till F:nlands fii i'svar inmit sig sj elf
och m ecl ut\'i<lgni ng a f e tahlisscmentf't flå Sveal;orJ/
"'
..
und el' (~fve~s.kepp,;bygg miis ta ren Ch ap mans up psig t
0

le

redan pa 1 46iHale t erhiil! betydlig t illväxt, samt
med den deråt g- ifna ort~·ani sat i o n och hes tiimme lse
90.
hedrande deltog i Ryskl~ IHigd åren 1788 Likasom deq d erefter, oak tadt d1~ Jl.iinb <tra ffi rlu ~te r
h vara f den . hem s i~ k t~ ~ under d t sen are , år !808 uppkommet ~ng·, uti nodsakad ftirstö ring- af Abo-Eska<le rn och synnerligas t g e nom Sveabor o·s samt Fiula~ds inkräl•tning, dock fortfarit att •~göra en särskii~ k~rps a:.lt till den 1 O k to hcr 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 utnamn de Chef erhöll uppdrag att utarb eta
till den förän och i underd
t>
. å ni ghet afgifva för ,;lao·
d !·acl e orgamsa ti on desse ti ll ett sammansm ii lte korpser
~akall~de och hvilken f(ir skitrg· å rdsvap~let väsenclth~·en <~.5t.~dkom ett. emot d ess antydda primitiva damng fo1~a~.dradt sk1.c.k. Med denna fö r en ing af Flottorne para lwa des 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 ,

korjm~ l'
80 m ansågs li·g a r um enwllan 2 :ue ski ij da
)lvil ka fått sine tillgångar arn ·iste fr å n samma Hnf:
't'uiltitel på Ri_~s-~taten. Ett så bes kaffad t fcrslag·
111 ed vu nnen Nad1g sanktion d en 2 N ovemiwr ]82:1
53 tt es ock i verkst äll ig h e t pilfö lj ande :h, och ha;.
efter denna ti d df'll delen af Svnges §-,J; öförsvar '

hvars hufnul-etahlissement e f(e r Finl auds förlust
varit och fortfarande Wrb ld' i Stocldwlm, e r håll it
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 pnnc1pe r , att fi_irnäml i ~ ast utgöras
af kanonJollar och kan onsl u pa r me1l fiirhättra d kon struktiou, hvilku på den lu g na v:tttenytan skola
omge skiirgårde ns st'riinde r, och fr ån 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
,'kärgånb flo ttan fiir~varatl teHäng.

Ick e fr:ln k iin na ntle denna del af Rikets ku st f örsvar, In· ars fiirh ä Hra1le st[\ n d p u n k t re d an bli fvit
antydd, att lemna sin g iird af nytta för landet, och
att krafti gt verka, då behofv e t ~iidant. påkalla r; är
det ändtlig;en i sin or dn in g och med billighe t (if_
verensstäm mande att f(ir nilgra ögonbl ick låta blick en stadna, om jag så mil uitrycka mig , Yi ll sjelfva stammen af trii d t>t, clera f dc11 f(irra numera utgör en gren, eller linjeflottan : att i sildant afseen ·de välja r iitta utgång spunk ten, då känd t är
Sverg e i å r hundra den haft iirlogsflotta , alstrar viil
t n vi ss villrå dig·het, do ck t orde " 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 uppu1ärksa mhcten från thronen rig ta des åt lan-

att
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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-K ollegium. Se.
dan en nedsatt kommitte, )JVaruti Högstsalig H. M.
Konung· · Carl den XIII, då Sv erges 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 vilken 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 fysiska l'Ön på skeppsbygger iet blifvit förändrad, icke nr något att anmärka; medgaf likviii icke fiamma 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-inventa rier,
~Samt bestyckning och artilleri-attira lj; 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 deraf blef att, utom den tillgång som fanns inom
arsiiinatens område af äldre modellers tunga kanoner,
mera tjenlig·e för fästningsval1e u, till skeppens bestyckande lili;visst en stor del ytterligare måste gamtas från spridda ställen inom riket der de ansågos 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-attira lj icke mellhunnos att förfiirdigas
ju om varh·ets eget om råd e, oaktadt e u ökad arbetskraft vid arsenalen i flera år anviindes från ti11igt om morgonen till i'ieut på aftonen; utan måste
till bet_ytllig· del anskaffas genom entreprenad med
private personet· och varf, samt alltså liten uppmärksamh et fick fästas :lt :u·petets utseende, endast
hållig·het och skyndsam up[btällning kunde beredas;
derom ock de ännu från denna tid i artillerifi:irrådet 'l"arvaraJule lemningar nogsamt vittna.

Skiirsl<åtlar man hestyckningsli stome för de
under anförde krigsilr utgångtw flottor, så Hnner
man grunden till den ~inuu i närvarande tid fortsatta klagan (ifver mångfald af pundige-tal och modeller derinom, efter h vad allf(irdt blifvit, tillg,ångarne kunnat tillskapa, nemligen mest så kallade
gamla modellens sjökanoner, någon del efter Tygmästaren Tomquists på 1750-talet upp~jorde ritningar och förslag, samt ändteligen en mindre del
lättare kanoner efter Aschtings konstruktion hvar'metl några af de sist bygg tie skeppen voro förserldc. Alla däcksbestyckn ingar utan undilntag, bestodo 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 m ed
iina smärre. kulor"" kunde å(Otadkomma . Kriget och
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de derunder inträffade förluster af fartyg rcduce ·a .
1

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. Likas
0111
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 dimensione r omsorg·sful lt byggde och efter
tidens fordringar inredde; har iifven f(irhållande t
med äldste modellerne s 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 kanonmndel h·r
hafva tillkommit. -~miral af Chapman utsträclite
äfven sin omtanka hiirtill åren 1491 och 1499 uti
uppgöring af förslae;· till nytt bestyclming ssystem
för floHan, hvill{et i mån af tillgångar, vid ;;keppsnybyggnad 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 öfverklagad e olägenheten att till back och skants-besty ckningar
gagna 12- och 8-:ft:ge kanoner, trodde man sig
först kunna afhjelpa g·enom antagning· af de i England 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-Brig gen Viintalitet försedde med detta vapen. Sedan några för ändring·ar vid konstruktio nen blifvit ial{ttagne, till
mildring· af deras befundna våldsamhet under skjutning·, 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
10 ed små krutladdnin gar, bar i senare tider, under
uttaladt fiiretrii(le åt så kallade medium-ka noner af
100 kulors vigt af enahanda kalibrar, desse h(irjat
utt ränga bruket af karronader och äfven på Svenlik a flottan blifvit anskaffade till en korvett och till
cläcksbestyc kning· f()r en nybygg·d 40 -kanons-fre gatt.
Sedan till um1anrödja nde af flerfaldiga olägenheter ,
b vil ka förorsakas af den stora olikheten uti de vid
såviil Svenska som Norrska lamlt- och sjö-artilleri et
varande l{anoners och öfriga pjesrrs pundigtal, äfvensom af de inom ett och samma pundigtal beHntligr~ skiljaktigh eter, utsedde Kommittera de varit
uppdraget att med fä•tadt afseende å det i fi)n·åden
förvarade betydliga autal artilleripjes er och projt>ktiler, utarbeta f(irslag till ett en lie l t och fullständigt
kalibersyst em, innefattand e nödiga bt>stämntel-:>er för
kalibrarnes och projektilern as 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 gillande 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 artilleri, hafva sednare tide1·s utd1lgade kunskaper och
erfarenhet gifvit förhoppnin gar att upphinna realisering af den hufvudåsig t, som förtjenar alt eftersträfvas, nemligcn införande af ett genen~ ! t bestyck ning·s-syste m, h vartill b ö rjau skett såviil uti omnämmla 100 kulor tunga 2:1- l+:ge medium-ka noner ,
-som uti beställd e snart hitförvänta de 30 -: :ge be styckning till uybyggda 60 -kanons -. fregatten De~in~e ,
och vittna de under sednare åren ankomne pjeser
samt ammunition sdelar om d e f(irbättrade inrättnin gar, aru e t~ s kicldighet och ackuratess , som 1111 mera

:oa
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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 rigtningsm~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 antagande 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 kanoner dermed försedde.

Enahanda omsorg, som i allmänhet användes
inom Kronans varf, att med nätthet f()rena styrka
och varaktighet vid tillverkning· af skepps tacklingar och inventarier, egnas äfven åt artilleri- attiraljen· 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 utvägar 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 seulige slagsvärd efter Engelsk modell, h varefter
några mindre ueställningar iugått till .:\rtilleri -förådet .

Genom (Jet nu anförda har jag sökt ådagalägg~. att Svemka .l.injeflottan efter utstakade grän-

llor for dess numerar, och med de inskriinktare anslag som fun11its, äfven i delar som tillhöra Artilleriet, iciH\ h n sägas hafva förblifvit på en stationär
punkt, och att de verkandes bemödanden icke förtjeua 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
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 fördelaktiga 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.
af det mål ,jag· antagit som rättesnöre,

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\-erskjutaml e 49, enelast ett färre antal, med hänsigt 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 kunde befordra s. 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 ofördelaktig·t för individen, uti saknad utsigt till fortkomst eller fördel i tjensten, men \' äBändtligast deruti 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 (lenIle offie e r, hvill<en efter återkom sten derifrån upp(lrogs informationshefattningen vid Artilleri -underofficers skolan hiirstiides, hat· sedan den id fullkomligt rättvi sat 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-detaljen använda sine kunskaper. Af anförda förhali lande hat· man väl icke kunnat herälwa någon synnerlig lyftuing pft kunskapens väg, dock minskar
sig farh:l g an för <less följder uti förhoppning att
de med theoreti ska kunskaper nu mera, efterha11d
intriidande un g e män uti de delar som bero på deras egna hem(idande, skola in g ifva e tt tilltagande
fiirdelaktigt förhållande; hvare mot den praktiska
skickligh<~ten fortfa•t:ahde hlifver i h<~ roeude af de
tillfällen Rikets tillgång·ar kunna gifva f ör att göra
(ifningen allmäri. Beträffande åter A rtill e ri -parad spersona len, så är min mening·, att de n , ut gjord af
det vid F lottans regl e ring upp stiillda såkallade Sj (iar till e ri -r ege m e nte, till en början fii !'delt på alla 3
Flotta ns Stationer, men sedermera sammandra get entia m t på denn a Statiou, icke full t mot~vara r }n ad
dess henämniug· :m ge r, h vad fiirtj enst d e una Korps,
i afseende på militärisl\ hållni-ng som garnisonstrupp,
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kan gö ra anspråk, eller tillerkännas; utan ftirestliiIer j [;g mig· att så, vidt en .~ådan ~.rupp s:< alL '~?.~ 
svara de fordringar m a n bor Lerakna a f ett SJOarti lleri, nemiigen kännedom och fiinlighct uti hand g·iiromål inom arsenalen,
l :;" t--o ~a· uiw•·
l .
.
e. af förekommande
och nyttig anviinduarhet om sk.~~pshor< 1 :mn~n ~gcn sh;ap än som vaktmanskap, for an~~rad <: ms~.'.tut10n.e.r
oc h fi:ir ända målets b efrämjande lamp ll g·e toreskrif ter ;i ro l: öge lig·en })åkallade; desto heldre, då afsigten vit! rt•gleringen var att derit'rån .. lwnna t~Hag:a
:imn cn för alt fylla hehofvet af en stolTe Ar tdl et:lund e r -offic c rsp e rso nal, än hvartill on1iniire staten vu-t
en m e ra allmän sj(iru stning kan fiirsl:l.

Om Sveml<a lin ~eflo ttan i materiell h1inseenl o
.
J
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 tillgå ngar saknas .' sa .for~n 
leller såd ant blott e n desto större anledmng t1ll on ska n , att något y m nigare ansla~ härfi~~-e gåfve:S,
men hufvud sak li oen att tillrä ck lige utvagar lwnd e
utH.nnas f()r befrii'mjaude af en mera allm;i~ praktisk
15 kickligh et och ()fning· åt så väl Flottans ..ofver- och
und e rbefäl som dess arbctspersonal; hvarforutan hufyudi'i:iremålet till stor del måste förfelas, ~ll.~l' åtmin stone säh.erheten uteblifva om vapnets paralmatie
kraft att motsvara dess kostbarhet.

Tager man i b e trakta?.de de b:-fästninga1·, som
till tryggande af flottan s saker~1et 1 ham~eu, och
till sl,ydd för ett kosthart etabhssement vl(l denna
Station finnes; lmn' 1ifven a nföras , att yerk san~.h e t.en
för dera s förbäUring icl{e blifvit åsidosatt~ Fastmn.
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Z07
gen Kun gsho lmen , hvar ! besty cknin w ~eda
n ältlre
t idet· och allt till år 1820 , egen tlig;
n kan anses
vara utgjo rd af 140 kano ner af svåra re
eller 2! .
och 18-:t' :g·e kalib er, påka llade , med hiins
ig·t till
dess i alla afseenelen förfa llna tillst åud, omhy
g·gn ad
och utvid gnin g, för att mots vara clt'ss afst>1
lda iindamå l. Efte r anf(i rd ti1l, fram står nu mera
detta fä!lt·
~ing·s~erk helt och hålle t omh ygdt och
n:ira fiird igt,
1 enlig het med en efter hand
utvid gad dese in, att
till besty ckni ng påka lla omk ring 400 eldg
ap af grof
kalil.w.r. Om ock tillgå ngar ue iinnu icke
len111at utväg att erhå lla nya kano ner af den svårl
ek som enligt nu tiden s ford ringa r äro berä knad e
såsom behöfli ge, hafv a likvi st intill de ss såda nt kan
iin·a
rum
~
.
'
efter sked d utg·allring· af förut på st:illet
befin tlige
pjese r, alla färdi ge linje r blifv it kom plett
erad e 111ed
anvä ndba r besty ckni ng, dels från Flott ans
förrå d och
dels från andr a ställ en, samt Javet tag·e detta
år vid
Flott ans artill eriga rd fiirn irdig ad. Fiir den
å sji.ikastell~t J?rot tning skär befin tliga , efter
föreg ång·e n
unde rsok mng kom plett erad e besty ckni ng,
ii t· likal edes ny upps tälln ing af lavet tage utför d.

l de flesta fall kan Artil leri-f (irde lning en vid
denn a Stati on väl ännu för det närv aran
de icke fästa en nöjd anbl ick vid tillst ånde t af de
denn a detalj tillhö rand e hus och bygg ·nad er, h vilka
, synn erligen h vad tygh us och yerk städe r beträ ffar,
länge
påka llat ett förb ättra d t skic k; den har
dock nyligen fått fägn a sig åt att se ett från äldre
tider föa·
flotta n behö fligt stön~ krutm agas in iordn
ingst älld t,
bvar igen om nu mera utrym me blifv it bere
dt att vid
stati onen äga den för ett möjl igt beho f e~-fo
rderfiga
qvan titet krut.
Att jag nog läng:e uppe hålli t Kong !. SäU-.
.:

~t{ 3 pet med

en

måhä nda trött ande recit , derfö re må-

5te jag bilda mig· ursä kt, dels uti brist
ande förm å-

ga att djup t inträ uga på veten skap erna s
utvid gade
0111 råde, för att i abstr akt väg till utve cklin g välja
11 ågot på en gång ange näm t och instru l<tift ämne ;
del~ deru ti, att jag vid öfve rg·ån
g till uppf yllan d
itf mitt egen tliga åligg ande , att anfö ra Inad e
till
föred ragn ing inom Artil leri de4J ljen unue r
året förekom mit, funn it att tiden i såda nt fall icke
varit gynsam, då detta åligg ande insk ränk er sig·
enda st till
åtgii nlen att fram biira , en af Leda mote n Hen
Kom memli)t·· Kapi tenen Melandea· inlem nad mod
ell till exe.rsiskanon, h vilke n till Herr Varf s-Am irale
n blih it
öfve rlem nad med begä ran, att efter dero
m tage n
känn edom , den skull e till Kong !. Sälls kape
t återställas. Denn a Auk torit et har väl affor drat
mitt utlåtam le derö fver, men då för inrät tning ens
pröfv ande, ford rade s, att dere fter iordn ingst ällde
s en kano n
af gagn bar storl ek till försö ks anstä lland
e, hvilk en
åtgär d tillst ötte göro miil uncle~ .året hind
rat, och
alltså säke rhet sakn as, att flen dmg eran de
hand kraf ,
ten kan uppf ylla h vad åsyf tats, till bere
dand e af
likar tade rörel ser med dem ett skep p
unde r segling erhå ller, måst e mitt bedö mma nde i?skr
~~ka sig
derti ll: att med ett lyck adt utfal land e 1
anfo rdt afseen de, torde inrät tning en förtj ena uppm
ärks amh et
och blifv a anv1indbar på fast batte ri; men
icke om
skep psbo rd unde r segli ng·; då det ville föref
alla mig
som kano nen skull e erhå lla en samm ansa
tt rörel se
af den skep pet har och den som åst~dkom
m~~ ?enom den dirig eran de hand kr.aft en pa det
rorhg ·a
plan et.

c. o.
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ANFöR ANDE ,

1836 ,
KoNG L.

TJPPL~ST l K.
ÅTFöLJANDE
FnANS KA

REGLE MENTE .

~· DEN 8 DECEl \lBf.R
0FVEH S\TTN lNG AF
FLOTT ANs Kt.NO NEXER Sis-

ö.

EN

UmnA G.

Den allmii nna kanori exersi sMJ, e ller med hela batt erie t p[t en gång·, börjas i nnlig a fall aldrig förr
1in alla Komm end(ir er och Sekon d-Kom mend örerne
,
genom fortsa tta föreHi sninga r och förhö r, på half11iick eller tillfäl ligh·is ubedd annan passan de plats,
samt i små aftleln ingar vid serski ldte instru ktions
Jomon er under Chefe ns och office rarncs omede lbara
inseeH<Ie' och lednin g·, inhcm tat en r1oggr ann k~inne
dom om kanon erne och deras tillbe hör, samt synne
rligen fiirdig ·heten och siilH~rheten ~. exer~is derme
d;
hvilke t allt i Regle mente t finnes foresk rrfvt't .

-

Den komm ender ande Office ren, som tillika
är instru ktör för hela batter iet på t>n gång, eller
på ~ tön·e fartyg · någon viss afddn ing deraf; ~~~~ryc
ker med hög röst komm ando- ordet, och ullkan
na ger i huru många tempo detsam ma är indeta :lt .. Derefter börjar han med första te m p o, beskn fmnge
n
om s!ittet för dess verkst älland e, iaktta gande
vid
del!Ha första eller allmä nt medde lande under visnin
gen, att ordag rannt följa Regle mente t, så att
det
möjli gen, med mera. öfvad t folk, o kuncl~ vara .al~~
nast en utanle xa; hv1lke t det ocksa sluthg en bhr
for
mansk apet. Sedan denna beskri fning tydlig en och
hörba rt är uppre pad, komm ender as verkst älligh eten
deraf med ordet "Actio n"! då hela batter iet eller
afdel~ingen på en gång i samm a ög·onb lick utföre r '
rörels en, h varun der den komm ender ande lätt kan

öf"rr se hela linien och bt>m1irka om n åg·ot hufvu
dsakiig t fel görrs; de ()frig·e på batter iet fördel ade
Office rare, Ka1let ter och Unde r Office rare, följa med
all uppm ärksam het r(irels erna, samt visa och rätta
(!111 "i~l deras afdelt e kanon er något
missta g g·öres ,
solll t>J af den komm endera nde blifvit observ eradt.
J)rreft er fortsä ttes med brskri fning- en af följan
de
trmpo , h varun der hnrje man förblif vc>r "Orörl ig
i
den ställni ng·, han inneh ar genom föregå ende tempo, tills wrkst älliglw tsorde t "Actio n'' fiiranl e(ler d
en
fiiljan de riirels en, och så lunda fortfa rande. Då
ett
temp o icke rätt verkst äl!1·s, eller om blott vid nå -gon kanon ett missta g·, eller fiir~tunmel~e fiirmä rkes,
tage s hela tempo el l n rörels en om igen, intill dess
att Jet öfvera llt går mtd den fullko mliga ste likhet
och öfvere nsstäm melse . Så snart man anser a'tt manskape t erhåll it n:'lgor lunrla säkerh et och vana
vi(l
denn a y tterst detalj erade exersi s, och för att pröfva
samt befiist a i dess minne den <>rhållna underv isningen , uppre pas endas t komm ando -onlen , och med
trumsl<1 g· (coup de bagut>ttt~) komm endera s de tillhöran d e t.·mpo . Slutlig en öfverg år man som vanlig t , till "gör ert bästa" (charg e a volon te) . Den
djupa ;!e tystna d måste iaktta gas, så väl för onlnin
gen i al:m~inhet sont för miijlig heten för den komnH·nd er an<les ord att höras öfvera llt.

Sådan t är i korth et sättet föt• under visnin gen
l{ a nonex ersisen på Kong! . Frans ka flottan s
fartyg . l vårt Kanon exersi s-Ht>g lrmeut e finnes
ingent ing som antyd er någon metho d för besätt nirtgarnes system atiska och f(irsta underv isning · i kanonerna,.; handt erand e för deras ändam~ l. 1-lå vid t min
edare n het sträck er sig·, har detta a Il tid va l'it,
be ..
t·o ende af tillfäl ligt anord nande , olika. Det finnes
\ 1/"r/s/.r. i Sjvv., Z: a årfi., 4:r· fl.)
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således häruti ingenting egentligt att jemförels eYil
yttra i tletta a~seende.
Bet har alltid synts mig att den fiirhcreda n !le eller individue la undenisu iug·en, ,-a rit allt för inskränkt och lwrt, innan tlen allmiinna ' ext>rsisen fii1·etagits; att Officcram e dervid haft eu allt för obetydlig;, eller indirekt befa_ttning-, hvaraf, iifvt'n för
,lem sjelfva, en ,,iss obekantsk ap ellrr ova1ia i ll!'ssa
1lelar trolig·en kunde hiirflyta, och h vilken allt mera
erfares ju mera ansvaret och Lt'fattning en 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 påkommand e, jemförels evis m t' !l Yig ten af vapm!ns
fullkomli ga handteran de, och den mera inn·cldad e
samt tankeford rande lärdomf-m deraf. Vid denna
liednare omständi ghet torde dock -höra erinras, att
det måhända sällan lwnnat Yara på annat vis i följd
af den vanlig·en så skyndsam ma utrustning ;en af våra
fartyg, h varigenom klargörin g·en , materiden s iord ningsställ ande, målning m. m. till en stor del måste
med all kraft fortsättas långt fram, under expeditiouerna, och sålunda det hufvutlsak liga ändamåle t,
exersis och manöver, först allvarlige n kunna företagas sednare umle1· den korta tiden för fartygens
utevarand e.
Jag· har vid ett föregåetH le tillfälle, citera~
Sir Hovanl Douglas föl'Utsända yttrande om Franska
Kanonexe rsis-Regl ementet, i den klinda "Afhandli ng·
om Sjöartille riet", ded detta Reglemeu te i sin hel·
het är öfversatt.

'filt slut anförer han:
"Det kan ej mot~ägas att, de mått och steg
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äro tagna i tlet Reglemen te jag här öfvcrsalt,
jdte fi.it·:säkrar åt den Franska Marinen ett. stort fullko1nnand e, om det nogsamt iakttag·es. H''em helst
80 m und ersöker det, f~ir att klarligen uppfatta verkningarne d era f, skall der i finna nya skäl för oss, att
§jelfve försöka något i den viigcn. Vis~a delar , af
1ktta Reglemen te äro icke användba re för vår tjenst;
JI1CI1 systemet är förtriifflig t i många hänseenel en,
och isynnerhe t i afseende på det nogg-..anna och
minutiösa upprepan det af hvatje minsta detalj Det
torde Y ara personer, som kan,;ke finna denna öfveren5stämm el~e i rördserna och denna stränga presision allt förmycke t i ngåendc på systemet för infanteri exersisen ; men de som hafva någon erfarenhe·t af de olil<a siitten att bilda manskape t i den
militära exersisen ombord, veta, att det beständig a
up-prepan det af hvarje liten serskildt rörelse, gifver
dem denna machinala vana som är gTunden för det
noggrann a utförande t af dt:>n allmänna rörelsen, då
den icke mera antydes af iiera iin ett enda kommar~do ord. ManÖH~rn med Artillerie t om bord, är
så mycket sammansa tt; taljorne och brokarne fordra
så myt·ken uppmärks am het; der ii ro så många för.
sigtig·lwl smått att iakttaga f(ir att bevara fäng·krutel för yatten och vinden, att h varje detalj bör vara
djupt inristad i manskape ts minne, och att de bö1·a
verk stiilla rörel,;erna med sina kanoner, lika machinmessigt som ett lufanteri- Reg·emen te exerserar med
sina gt<viir. Den Franska methoden , att, låta den
kommeml erande Officeren n,oga beskrifva hvarje rörelse , innan den verkstiille s ,_ iir f()rträfflig . Den ådagalä<rge r den undt~ni,;andes kännedom , den behåller ehan:o tankar fästade vid de minsta detaljer,
Clch, genom de ofta inträffand e repitition erua, gif.
Ver den slutligen hvarje man denna machinala vana
som 1ir den enda säkerhete n mot ffirvirring· under
eo affär."
10 1)1
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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
kanon erne, blifva långt mera fullkomligt än det för.
l"a, med b lott en indelning af lwmmando-orden i
vis sa tem po eller afskiljda r(irebrr' samt en nog.
gra n 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. utm ä rkte i de t Sve nska, och den deri förekommande
allmän na bcskrifning om giirom ålen, omfattar flera
ange! ägna lidar, som bli-fvit åsidosatta i det Fransim; 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 ersege l , men _e nd. ast så Y id , att en' lwgerska le- ·
v~<(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 tt a påskyndar naturlig·en betydligt krutH~no-ningen
och min skar 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 tor d e bestä mma fii retriidet · utan det syn es nllg va ra, sa som r edan hlifvit n 1i mndt, angelä•

Ol

'

'

...

g enbeten .. ~f bestämda principer och en viss ordning
m ~- thoden för
sjelfva exersisen, systemet för indelningen der af,
samt det allvar med denna maktp åligg·ande sak hvilket öfver allt tillkännager sig· i det Franska Reglementet, som hufvudsakligen tyckes \'ara att närmare .. betänka.
•

fj)r den !orhnedande un d ervisningen,

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

L.
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BEHOFVET AF EN S:i.HSKILD l(ADETTKORPS FöR KONGL. FLOTTAN , ~IIID DERTILL
HöRANDE SJöKADET TSKOLA, 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'ertad e är att god~
•
'
ansta l ter t1'J.1 '~en t:•_rpv~xancle generatio
nens
bildning
o,?h undervJsu wg 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 nyttig or-h mera wgnpand e författnin g i samhiillet kan
.b~o~.t uti en. f(iljande, ofta afläg·seu, tid gifva de
paraknall e fr~d<tema: llen är ett ar f, lem mi d t åt ett
kommand e sliigte; och hvill\et arf iir väl det d)'rb.~raste .af alla'? Genom uppmuntr an och goda
forfat.~mngar kurma borgerlig a yrken ,·inna uppkomst
o~h forkofr.an ; g·enom rättskaffe ns disciplin, ett rättvist b~~o~dnngs-system och mycken krigsöfni ng, kunna mihtar-.ko rpser uppnå sin höga bestämme lse, att
m~cl en, t1dehvarfv ets upplysnin g fullt motsvaran de
kngare-s~icklightt ,·iirna Fädernesl andet och des;
dyrbara llltert'sseu..; men möta någTa hinder för upp~åendet af dessa andamål och synes fortskrida odet
t~?tal~ upphöra gP-nom krafternas afmattand e ellt>r
llondnng: hvar kan man säkrare finua det ondas ornk och tillämpa botemedl et än vid den rot }1var'f:r an
o
o
1
a Il t maste
'
u t.g·å ?
Att e~te•: dessa åsigter anställa tm granslmin g
,.. af de undervmu ngs- och bildnings medel som finnas
·) Uppläste i l{nngl. Öl'logsatauna-Siillskapet den 16 !'lov. 183l. '

f~r ynglingar hdlka lH"fonlras till Officerare - vitl
f<ongl. flottan och till allm~innare beprc.ifvande framställa ett fcirhiiurin gs-förslag , är äudamålc t med denna lilla uppsatts.
Under de 13 år Kongl. flottans Officerskorps ägt de!'s nuvarand e organisat ion, hafva 81 ynj:!;lingar erhållit Officers-b efordran. Af dem ~iro 36
utgång·na ifrån Kongl. Krigs-Ak ademien, l l hafva
varit Undt>r Office't·are och dc (.ifriga 31 hafva före
Offict~rs - befordran endast under t' n eller annan exersis expeditio n varit uti Kong·l. Maj:ts tjenst. Dessa serskilda viigar till Officers-h efordran må hvar
för sig bttral\tas och bii1jan dt~rföre ske med: Sjökadet.tern e vid Krig!'-Ak ademicn.
l{ongl. flottan ägde fonlom sin egen Kadettkorps och Kadettsko la, och de utmärkte män flottan haft, af den genera tio n som sednast bortgått,
ä'fvensom de föregåem le, ha f va utgått ifrån denna
bildnings anstalt . Sjöl<adett skolan flyttades till Carlberg, utvidgade s f(ir att ~fven emottaga Landt-ka detter och t\eraf uppkom uen nuvarand e Krigs-Ak a. demien. Deh nytta som Akademie n tillskynda t Svenska Armeen, h vars enda allmännar e undervisn ingsverk den länge utgjort, är ovedersäg lig och hchöfver ej h ii r vitsordas; men har flottan vunnit eller
förlorat genom förändrin gen'? Då vi framstiilla denna 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 Kadettsko la hade, likasom h varje annan tid, sina lyten och 1 sina stora
f(irtjen ster; men minnet af dessa brister och flirtjenster må icke kombiner as med de,t af Kadettsko lan, så
vida ,le icke derifrån hade sitt ursprung·. De första :1ren efter Krigs-Ak ademiens inrättning· , fortfot·
den att för Sjökad~tten~a vara nära detsamma som
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skol an i Kad slno na; men snar t mast
e förh ållan d e.
na blifv a anno rlun da och <let förm
insk ade :~ntalet
Sjök adet tet' kom mo att utgö ra bipe
rson er, h vars underv isnin g or.h mili täris ka bildn ing·
inpa ssad es, så
god t sig göra lät, uti d e n öfrig a form
en. Följ ande
bufv udsa klig a felak tig·h eter syna s deri
geno m för Sjökade ttern e hafv a uppk omm it:

a) Att vid Aha dcm ien, yng ling arna s
omgifn ing, som allt id miig tigt inve rhar
pä d et unga sinn et, inga lund a bidr ager till
h /lg för du t
val_da yrhe t. Om sann inge n hiira f icke
kan

anta gas såso m allm änt erkä nd, så åber
opas såso m vitt nen derf ör hela den män gd Offi cera
re vid Kon gl.
flott an som , i likh~t med Förf attar en
till denn a uppsatts , vari t kade tter på Carl berg och
sede rmer a rnrd
mera erfa ret omd öme tänk t tillb aka
på vista nd t't
ders täde s. Håg fö1· sitt yrke måst
e dock hvar och
en hafv a, och utan den hlifv a yngl
inge ns fram steg
i kuns kape r enda st nödt vuug na exam ens
lexo r.

b) '".Jtt unde rvis ning en uti de iimn en som
set·s kildt tillh öra Sjö- Offif?eren, ih· läng
t ifdi n sil
fulls tänd ig som vid en Sjöh adet t-sl; ola
bord e ji)rvänt as. De stora förb ättri ngar uti unde
n-isn

ings verk et vid Krig s-Ak adem ien . som
, at närv aran de
Styr else infö rda, r ed an flera år ägt
rum , äro viss ser! igen både känd a och erkä nda;
men de omfa tta
icke ifråg avar ande ämn en.
Nitis ke och skic klige
lärar e lwnr m enda st befr ämja och
ansv ara för uppfylla ndet af Aka dem iens lmns kaps ford ring ar; men
dess a äro de ä f ven Sjöt jens tens ?

Uti Nav iga tion en eller kans ke rätta re sagd
t
Nau tik al-A stro nom ien , iunefa~ tar icke
lärok urse n

. lit Inad af en p rali. ti sk na viga tör nu
för t.id e.~l

b~ir
;ord ras o ch än mind re hi brin gas . någ·o
n tillra ch hg.
öfnin g· uti kalk yler nas verk st iil land e
och lnu~\.e t at

sext a nte n, e huru (\etta liimp \ig.P n
kan os ke nd un<le.rYi oni ngeJ:I i land . Fi) ljd en blir att
man gen yngr e
O ffic er, d e n 1•na Sjö expe ditio n e n
efter d e n an~~ ra,
undv.ike r att sysse lsii tta sig med <less
a sal, e r, hV11 kas
svår ighe ter han aldri g· hunn it att
geno m va•.•a ~c 
sf.gr a, oc h han komm~ r så lund a att
sakn a skJ~kl•g
b eten den stun d hans tj ensth e fattn ing
skul le fon\~a
1l en Att med nuv<"nande förh ållan den inge n egent~~~
öfnin g· hiiru ti kan fö rviir fvas unde r
Kad etter nas SJO expe di t ioue r skall i 1let följa nde bli~v
a ådag alag dt.

D e t som vid Krig s-Ak adem ien inhe
mt~s af
h vad en SjöO ffice r bör ldinn a uti
Artilleri-JieteJ~
slwp en iir hi.ig ~t otill räck ligt:.. ~iiroi:.ur
sen tord e val
till vidd en icke kunn a anse s tor msk
rank t; m e n k~in 
nedo men om Fält Arti lleri et samt
l{3non e rs intag an(le oc h surr ande om Lord , lemn ar
icke m yc ken kunsl<ap om Arti lleri ets besk affe nhet och
bruk å krig s ·
farty g .
· Sign al-sy stem et, Sjö tj e n~tgöriug·s
Re~·lemen 
tet 111 • fl. såda na änw en lä ras icke
h e ller val Aka dem ien . Väl kan man siiga att kuns
kape n om myc ket såda nt k a n inh e m tas unde r sjö
-exp editi oner na;
men sa in skr:i nkta de i ver k lighe te
n äro, bör ti d en
l er icke uo 1}tag as af uågo t ~o m lika vä! kan liiras
<
t
· l anu.
.l
Helt
anna t måst e uatu r J'1gtvt·s f'..or l1a" Il an<l t
l
e
,
:·.
, l "al·a då s~\solll ,id Enge lsKa
1•
h i:lll11(.1
och
Fran
''
~Ka
'
• .. •
o
..
•
flott orna s e x :'hs effek t if S.]Ot_
lenst a Orlo g·sta rtyg
f ordr as
a !t bl ifva Offi cer, och yngl ing e ns
hela
u ppfo s t ran derf öre måst e fullä ndas
P å s j ö n.

för
•

slutl igen må näm nas iblan d o full stän
digh e -
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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 enda laroamnen hvarutt ett sådant samband blifvit sökt
.
.
k apen är ett helt annat'
~~~en. me d N avrgatrons-vetens
forhallande. Kadetterne i 5:te klassen hafva åtmins~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 någ_~n. öfning .~ti observationers anställande ~ch upplosmng af, afven de enklaste, Nautiskt Astronomiska problemer~ .Befälet å ett exersis-fartyg kan nu
~ndast .. m~d svanghet medhir!'Ja att genom mundtlig
frams.~allnwg· .~f de enklare begreppen i Astronomien, satta de aldsta Kadetterne i tillfälle att förrätt~ en latituds observation eller en longituds beräkmng efter kronometern, och Lunar-observation e 1·
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 skicklighet hela lit'Yet igenom. Tvä:temot detta förhållan.?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 fullständigare 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 förmotlliglm 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 sådant? Tvenne sjöexpeditioner under dmr tid y ng·! ingen 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 militäröfningar, kan man icke antaga att förlusten uti lästid 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.e ttcrna "föt·söha sin
.fallenhet för sjömanna-yrlwt", och uti detta för-
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sök delta g·a alla som af en eller annan
anled ning;
fen~ niirm aste man å eu Korv ett eller
haf,,a Just att göra en Iiteli utfär d för somm
Freg att; ty
aren och förr
hafva Offic erare sällan tillfii lle att få Yerks
derun der få bese niigo n utrik es plats , h vilke
t1illa
n rykstiirre manl iner med sådau a fart _yg, h vilke
tet förm1ilt att kade tt farty get skall lJesök
t
dock
a. De fleutgiir de :ildre kade ttern es 1lagli ga sysse
sta kade tter i 3:dje klass en, som utgå å
lsättn ing.
sjöex pediJ)e
kade tter ~om, ännu icke iwl ePnd e sin t>g;en
tione rna, äro vanli gen sådan e unge resan
förde, som . del, bega
gnat frihe ten att icke delta ga uti de ö fri tydli gen tillkii nnag· ifva att den möda befiil
et vill anges ~jö exer~iser komm a nog,; amt att Hnna
viind a och den kostn ad State n får vidki itmas
sitt missför detag , då de n~ gra år sedna re såsom Offic erare
ras unde rvisn ing är allde les förgä fvcs, emed
maste
an cle
söka någ·o t af den sjii erfar enhe t de s;dqJ
"ald rig iinm at 6/ifv a sJi)miin". Såda nt torde
a,
kansk
e
icke j egen skap
af Jungm :i.n, å Hand elsfa rtyg. Förg :ifkunn a bet ra ),tas anno rlund a än såsom ett
stort missves anför es s?lsom r1ittsg rurul er fiir d<-Ot hiir
bruk af Kong l. flotta ns inskr änkta exers
Idand rais-me dcl,
de förhå lland et, den redan me<l ap-pr obati
clå på samm a g·ång flera hopp gifva nde yng·I
on
unde ringar
gang na exam en, ~ti Skei!.Ps - m~növern.' samt
utom Krigs -Akad emi<> n, hvilk a med allva r
.föt~de,
egna t sig·
len att 11 ågTa mana der forr hhfv a Offrc er.
åt flotta ns tjens t, och 11Varibland öfver
~).<:.
skol.·•
hälft en af
jäfva s af hv;uj e erfar en sjöma n. och :ildre
Offic ers -ämn en, i alla fallm åste utväl jas, nödg
SJ:~
~ffl
as förcer, som trog;samt känn er, h vang enom han
g·äfve s anhå lla om plats er å exers is -farty gen.
fortJ
ent
Häroch \'Urtnit framk o'm st i tjens t.en .
vid må äfven tag·as i betra ktand e att, om
vid en
läroa nstal t, af hvad beska ffenh et som helst
, en större del af eleve rna icke hafva för afsig t att
någo nSåsom en ofull stän1 lighe t uti katle ttern es sj()ting lära, inver ka de alltid oförd elakt igt på
de öfrig a.
exers is må slutli gen anför as att dem icke lem.n
as tillfälle att delta ga uti ex:ersisfartyg~:s .utru~tntn
g ooch
uppta cklin o· och de såtni es icke {a mhem
ta . nago t
Den verkl iga Sjölm dette n gör efter inträ det
af d~t my~lma som dervi ll iir att lär:a. De
i 4:de klass en, tvenn e sjöex pe<li tione r. Unde
k~mma
1: den
såsom re:;an de de det· vilja g·ena st hnna
allt t ordf()rsta stuele ras tackl ingen , så att exam en
derut i kan
ning fÖr ~ig;. 'Orsa ken härti ll iiro föm~o<llig
~n ing·';n
tagas ' och unde r den andra på samm a sätt
skep psannan iin att ],ade ttern as unde rhall na~on
langr e tHl
manö vern. Dere fter Järcr han förm odlig en,
af dem
j Karb kron a skull e till sky nda .'\_kad
emJen en. l~ostsom skola leda hans Sjö-O fficer s bildn ing·,
anses
. 1 1 1 man förm enar att ifråg av:ua nde exers ts
rcke
~i.ga fullt tillräc klig· sjö-e rfare nhet
nat,
l et
o
•
•
och öfnin g· att
•
l ·l
motsv ara<l e; men mann e 1cke
ileun a htH et 1a}111
,sKo.sttjens tgöra såsom Offic er, ty unde r ett, ti'll
och med
na• 1 geno n1 11 '.o1gor1 omta n ka l<unde reduc<>ras
atmm tvenn e år som han ännu har att tillbr inga
.
o
·vid Aka'll l't'<lle
t
ed
den
t~rule
st
one
111
r
samm
1
t
1
a
tid
11a. Carl,
demi en, len111as tillst ånd att försu mma ~jöex
•
,
ersisen,
berg. Kade ttern e sk~lle t. ex .. kunn a hat.va
för att påsk ynda studi erna. Det som försu
s1.1~. bo;
mma s ät·
• • .o
? . t fartvg · 1nom Vartv et och
stan
du leh .t p,t
a n.rgo
~
dock ing·e nting mind re än en öfnin g· som kansk
.
..
.
"
e icke
·
I';'J 111 e, 1llerti 1·l visar s1g· harut i en af t!f_, mans l{epp svts.
återig en erbju des fÖI'l' än efter 15 eller 20
•
års för ..
1
t
1
ga o.age
es un!le
n1e e 1·113 11,.,,1·af
rvts· •at'• ·SJ' ()kad dtem
lopp , då han kan erhål la komm ende ring s<'tsom
-o
•
Che·
tH \~-1··,.J·e,
·tfsl'
t.IJ' 1lt ifrån flotta n pa 50 rmls afning
'
~
•
•
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ttånl'\. ifrån den Örlogshamn, h~·al'ifr:ln <] .., tt'll ...
•
S,]Oexe.rstscr s k o l 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
..
' • H~' Or< ra n
k
s all utg;ora ett orättvi;~t
·
· .. 1
' Jlrivileg· 1'u 1·11 , ) 1'ars
aru ama'· l
~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,.l ctt haha genomg·ått lärokursen.

~f alla de Officerare, hvilka sedan år 1824
inträdt l Kong! flottans tjenst hafva l'id pas• 4.de
• •
~ 7•
,.
l Jar .~.agtt
'e
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 \'agsa
VIs~ r st g ..att Kong l. flottans Under-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 uppy a .sitt ... ~~~ am.al' och att dt>n vidare undervisnin~~~ till SJo-~ffiCers-cxamen uti mathematiska.' mihtara . 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 hufvuds!~l~gen ar en följd af enskilda bemödanden och
s~. e e~ ~ed clcm skulle kunna upphöra. Uti hvad
• b
har bhfvtt kalla 11t enskilda bemöcl 1
.
dock det utmät·kta häg·u och den ansy{ en . tir~ egnpes
nnertga uppmuntran h varmed Befälhafvancle Herr A .. l
t:· l
~t
"f
·
muaensac.
se
om a tat a ven den privata underv~sning·en till

o

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 all111iin bildning hörande kunskaper; ty en Trivialskola 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'icersexamen 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 bestämmande af kunskapsmåttet, kunna dessutom icke blifva 'vederbörlig·en efterföljda i saknad af en lärare,
i!Oill både meddelar undenisning och förrättar examina 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·, hvarunder vederbörlig· examen uti tackling och skeppsmanöver 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 tillfällighe t huruvida en önskad ijökommendering för
desse kan erhållas eller icke.

22l
För dem som, efter et'h{i!len prh·:~t undcn i5.
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 hiirigenom, 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 k tiska 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 lka icke såsom kadetter genomgå Krigs Akademien
skulle de viisendtligaste f(jrbättrillgarna vara: ett Öppnadt 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 'n tler-Ofi'ict>rare, åtminstone under den tid de
crhöllo undervisning- af flottans Inforn1ations-Officerare och öfning å Kong!. Maj:ts fartyg. Då emedlertid er1 blott nödhjelplig fiirhättring af hvad som
i sig sjelf är ofullkomligt, med högre och allvarligare af~;igter, icke 'kan blit\a föremål för några
önskningar, der det bästa liitt - och med ringa medel kan ernås, så skall i det följande framställas :

l:o) Nödvändigheten af ett Liiroverk för SjöOfficerare der yng-lingar redan vid en tidigare ål-
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,ler - erh!Hla en för
uil dning.

tlet

blifvande yrket afpassad

2:o) Att u tom detta e n d a läroverk, ..ingen
lan
Officers -befordran
an utväg·
an '
' bör· finnas· till
·
.
J]l är!{ta förtjenster, ådagalagde under kng·:
3:o) Att i jemförelse med fördelama af ett
såd ant 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 största 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 sådan 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 allmänY. ·l.(Oiorna borde vara I)å det sätt organiserade att
na ts af · latale ts söner som onskade
..
·
o
·· b"ld
alla
nagon
a Il man
I
·
ut·m afseende på vissa blifvande lefnadsyrken,
mng,
·
,
R J' •
e 1g·wnsl . kuncle få sina önskningar upptylda .
< 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 talsp1 a s
.. f ·
J'" d
k ännedomen af Fäderneslandet samt o. nga ta n er
o~h folkslag -- huru Nationern a, under tulehvarfv~~s
lopp, kommit till den bildningsgrad och <~~ pohtlska f(irhållanden, de nu innehafva och de la~:or som
.. f lwnna Hl
· 11em t as - kannedovid IJetra ktandet l 1ara
15
(Tidskr. i SjöJ>., 2:a ärg., 4:e JJ.)

Z2ti
men om da vanligas ta naturfen omeners förklarin gs"
grundel" t·äkneko nsten m. m. allt detta må~te
till viss grad läras af alla bildade personer och bor.
de derföre tillhöra de allmänn a skolorna . De döda språken , lwilkas stuclium endast erfordra s för vi ssa
!efn a1lsyrke n, borde deremot utt:slutan de tillhöra de
för dessa serskild t inrättade Iii ro verk, emedan de icke
beh "fvas för att ernå hi)jtl en af menskli ghetens nu.
-.· -:.ran de b il dni: g, utan blott för att kunna historisk t
g;:ono mg å de,;;s bildning sgrade r. En gång· skall, uti
i1eJ.;na f dga så väl som hvarje annan, det rätta och
san na se p ra ö f v er slentrian en och ensidigh eten, och
då kunn~ lärdoms skolorna , iifven med de tillg·ångar till deras underhå ll som nu förefinn as, uppfylla
hvad man af dem ha•· rätt att vä nta. Då skulle ock
ingen behöfva vä lja sitt !efnadsy rke fö rr än han, vid
någ ot mognare år, inhemta t de lmnskap e r som äro
li~{a behöflig a för alla, och Element arskolor för
Krigsstå ndet, sådana som de lägre klassern a ' 'id
Kong L Krigs. Akadem ien på Karlber g, blifva lika
olämplig a som öfverflöd iga.

~/len ett bestämd t unrlanta g ifrån dessa allmaona fi.ir hå llanden vid undervis ningsver k och deras begag·na nde , uppkom mer för dem som välja sjön1 annay rket. De skola tidigt ''änjas vid det praktiska deraf och derföre lika tidig·t begynna att inhemta d ess theoretis ka grundlä ror för att kunna draga ny ita af 'prnkti k e n; men under detsilmm a får ej
den a llmänna bildning en f()rs ummas. Ett änclamål sen !igt läroverk för dammde t af Sjö-Offi cerare kan
derföre icke vara en blott Appiil\a tions-sk ola, förutsä ttande en redan tagen ~ltudtmt examen; utan måste
vara e n kade ttskol a, der gossar af 13 a 14 års ålder !iurllla intriida och der praktis~<a öfningar oafbrutet gå i bredd med Elr.1i1eu tarskolau s och Uni-

versi tetets 11tudier. En Sjö-Offi cerll eller au n an bildad sjömans uppfostr an kan derföre icke göms på
fl era än 2:ne sätt: det ena att ynglinge n, såsom in0111 Engelsk a och Franska flottorna , under en tid
af minst 6 år är i oafurute n tjenstg() ring på sjön,
men derunrle r har tid och tillfälle att begagna undervisnin g i bokliga kunskap er; det andra, att uti
en l<adettsk ola sjöexer~iser omvexla med derefter afpassade studier i land.

Att utmärkt a krigsfört jenstet; b()ra Öppna vä.,.en ifrån de lägsta till de hi.igsta platser inom krigs~tå n det har aldrig· kunnat bestrida s, vare sig att
man dervid betrakta r den förtjeust fulles personli ga,
ell er Statens rätt; men obestrid ligt är det ock att
endast ett ovanlig·t snille kan under mannaål dren ersätta bristen af vårdad uppfostr an och bildning i
första ungdom en. Om, till erhållan de häraf, för
Kong·l. flottan bör finnas flera eller blott ett enda
Undt~rvi~ningsverk, är en fråga h vars utredanr le pålmlias, då man finner de Sjökade ttskolor, som i andra i änder äro inrättad e, utgöra enda viigen till
OITicers befordra n, och förhålla ndet hos oss vara
helt annorlun da. Om den kadettsk ola flottan fordom ägde blifvit bibehåll en vid hufvuds tationen ,
så hade den fortfarit att vara tillfyll estgc) raude; men
af dess förflyttn ing och förening med Krigs-A kademien ha1· blifvit en nat~rlig följd att Officers -ämnen
ä fven måste s(ikas
annat hiH!. Hå endas t 6
i
O fficers -befordr ingar årligen lwmma i fråga, kan
Staten derför icke rimligen underhå lla mer än ett
läroveT k, men det synes ocksil att , detta borde vara
t illräckli gt för ett så ringa anta l.
Hå emedler tid
förhålla1 ulet icke iir eller kau blifya sådant med

på

a
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l'iKrigs- Aka d e m ien , har det var it ni.hlvä ndi on att p
erkunde
men
-exa
rs
vat n111lerv isnin g t ill Sj ö Office
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bvarv i d de tjena och, om 1in skickl i g·e sjöm:i n, tämoch
Jigen o bekan ta med sin t•gent liga tjenst göring
hela
det
af
delar
gena
utg-ör a sålund a gansk a hetero
om
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för
M en e n enda bildni ngsan stait måste utgöra den,

all a g em ensam ma vägen till Office rsbefo nhan.
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det
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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 inom Officers~orpsen och ett: godt Regemente i allmänhet 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 vi d 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 blifvit 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 so m icke till
dessa grader blifvit befordrade. Då dessa förhållan den hetraktas och allt hvad dermed hat· egemkap
vederbörligen behjertas, kan den rätta åsigten af d et
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 undervisnin gen af Konstruktions-elev er,
o[l1 i alla fall skola genomgå Sjö-Officers-exame n.
1
Ol äuwligheten af att för en ingerdörkorps behöfva
anta&a miml6l·åriga elever skulle derigenom förivinna.

Genom verkstäBandet af hvad lt~1· på anförda skäl blifvit föreslaget skulle Kong!. flottan upph öra att uti Krigs-Ak~demien på Karlberg hafva ett
med Armeen gemensamt läroverk. Denna gemensamhet, som icke i något ann at land finne s, hade
troligen iclw upplwmmit hos oss, om icke förhålla nd et 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 utvidgan de velat för dessa undvika .de olägenheter hvilka nu i stället drabbat Akademiens Sjökadetter. Det kan visserligen icke förnekas att en
ekonomisk besparing uppkomme-t· derig·enom att lärarna i vissa ämnen äro gemeusamma, äfvensom att
en del af denna besparing medtages genom de resor mellan Karlberg och Kariskrona, hvilka sjö kadetterna hvarje år skola göra; men då man någon 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 erfaren heten att me({_
borgar e af alla klasse r, utan att hafva varit ung.
domsk amrate r, mellg·i fva och äfven förstå att uppskatta h varand ras v}irde, huru olika deras yrl<cn m~
vara? Den ringa anledn ing till farhag a man i detta
afseen de kan hafva, m åste åtmins tone HUlllera vara
undan röjd derige nom att Office rare af Hotta 11 och
alla vapen gemen samt stu elera vid det högre militii r.
lärove rket å Marieb erg;. Det är visse rligen af en ej
obetyd lig vigt att ungdom svänsi mpen och den art af
slägtsk ap som uppko mmer genom att vid samma lärovm·k hafva erhålli t sin bildni ng, kunna utgöra ett
förenin gsband mellan dem som i Staten s tjenst komma med hvaran dra i ber(iri ng, och detta synner li gen uti ett land, hvars histori a framvi sar mång en
olycka , uppko mmen genom inbi.)rdes ovänsk ap och
afund; men just \lerför e iir tlet för flottan af Hl ng t
stöne vigt att alla dess Office rare utg:l ifrå n samma kadett skola, iin att några af 1lem ha h a ~ tuder ut
tillhop a med en del af Armee ns befäl. Må derfiire
inga inbilla de eller riuga fiirdela r komma i betrak tande, då fråga är att vinna verldig a och betyda mle.

Staten s ändami lJ fordra r att den icke allena st
besörj er underv isnings verk för d e m so m skola blifva
d ess tjenste män, utan ock för alla som egna sig åt
näring sgrena r, h vilka fiir den allmän na industr ien
äro vigtiga . Af sådant skäl hafva TeiHw logiska och
Slöjde slwlor , Bergss kolor m. fl. uppko mmit; men
ehuru vigtig· handel ssjöfar ten är för Sverg·e och
fastän skickli ga och bildad e fartygs befälh afvare utgöra förnäm sta viikor et för dess fiirkof ran, har för
unga sjömän s underv isning· inga andra lärove rk blifvit imätta de, än de Naviga tionssk olor som i en del
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5jö,;tiid er finnas och endast äro beräkn ade att bibr inga en ytlig känned om i S tyrman sko nste n åt sjömän

som sakniJ. all vetens kaplig f(irlmn , kap. Följde n häraf måste blifv;~ att stiirre delen af befiilh afvarc å
Svensk a handel ~fartyg· icke hafva de person liga egenskaper h-rilka fordras för att inom land et gifva y rket ett anseen de som det framfö r m å nga andra förtjenar och fiir att hos utländ ska handla nde ingifva
ett utln~irktare förtroe nde för flaggan . En hoppg ifvande yngling · med god uppfos tran och tillfäll e att
föi'Yiirfva kunska per fiir hvilke t yrke som heldst viiljer sällan detta; emeda n det jemför elsevis icke erbjuder förd e lar och hugna< ler som motsva ra de oundvikliga besviir lighete ma. Om det skulle m edfö ra en
åsyftad nytta att Sverg;e ägde ett underv i:ming sverk
för bildad e ',jömiin , som med de kunskapf~r och den
öfning de in he mtat och en af praktik en utvidg ad
erfare nhet, kunde genom handel s',jöfar t befonl ra eget
och allm iint viiistån d och , då det erford r;ules, riicka
e11 skicldig ; hand till Fädern esland ets för3va r; så synes en så dan inriittn ing lättelig en ku11na vin11as i förening med e 11 kadetts kola fi.ir flottan , eudast deri genom att antalet af ele·•er icke inskriin ktea efter
floHan s hehof och unduv isni ngen erhi)li en lämpli g
anordn ing. Flotta n kom iifven att i flera afseende11
vinna hiirp?t , och om exersis medleH till någon dd
använd es fiir dem som ick e qvarbl efvo i flottan s
tj ew;t, kom i alla fa!l det allmiin na att deraf njuta
en fördel som l~itt lwnde återgäl das.

Förfat tarens åsigter angåe nd e den fördela ktigaste organi~ationen af en sjökad ett-ko rps och sk ol a
hafva i det fÖrt>gående ulifvit antydd a: ett me t'
detalje radt förslag derom må blifva föremå l för en

235
ytterligare framst1illniug· i ämnet. Inom Kougl. flot tan saknas icke personer med erforderlig· skicklighet till kadetters handledand e och undervisnin g,
!amt kännedom om beskaffenhe ten af ändamålsen liga sjökadettsk olor 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 förekomnwr dock: om utexaminer ade kaeletter böra, i
likhet med dem, hvilka nu utgå ifrån Krigs-Akademien, hafva gifven rättighet till Officersbef ordran
eller ock alldeles ick e äga något anspråk derpå,
såsom nu ii r händelsen med dem, h vilka efter in hemtad pri vat undervisnin g, genomgått Officersexamen. l förra fallet borde kadetternes antal bestämmas endast efter det antal vacancer som årlig·en kunna påräknas inom flottans Officerskor ps samt antalet af år som vanligen fordras till l1irokursens genomgående ; men en följd d eraf blifvet• att valet af
Officers -ämnen hufvudsakli g·en kom att ske ibht;ld
de minderårig- a yng·lingar hvil ka söka inträde i katlettkorpsen och hos hvilka någon personlig förtjenst
ännu icke kan vara ådagalagd. I sednare fallet skulle
kadettkorps en vara talrikare och §tyrelsen hade då
full frihet att företrädesvi s befordra dem som visat
största skicklig·het ; dock uppkomme r deraf en gifven anle(lning till missnöje hos alla som gå mjste
om det h varföre de, m åhända efter biista förmåga,
uppoffrat den för framtiden vigtigaste delen af sin
ung·dom. Det tillhi)I·er väl ett kadettbefäl att söka
förekomma oliigenheter na både af det ena och an dra befordrings systemet, do ck synes en medeh' äg
dem emellan vara Önsklig och denna tonic liittast
ku1!na ernås g;cnom kadettskola ns utvidgande till ett
allmännare Sjömanna-t mdervisnin gsverk.
Uti de~,;
lägre kla sser bord e 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

läroverket. Uti den hög·re afdelninge n, der undervisningen synnerligen omfattade Militärisl<a och Officerstjensten tillhörande änmen, borde ieke uppflyttas någ·ot större antal än det som för kompletteri ngen af Kong!. flottans Officerskoq Js erfordrades , och
anta gandet till l•ad et.t uti denna afdelning borde,
efter en ny der0111 gjord ansökan, serskildt beviljas.
Då kunde med sk äl de utexaminer ade Ofl:'icer skad et teme dter tur olifva Lefonlnule till Löjtnanter, sedan de fullgjort vi :>sa f o rdringar å y tterligare sjöfart; och om dessa for d ringar a fr äknad e s å de 3:ne
sjötj enstår som för Sek und L{ijtuauter nu finnas fö reskrifn e, och de å Staten varande expekta-ns -löner ue öfverfl y ttades i från Officerskor pse n till de på
Off icersbeford ran väntande ll.adetterne , skulle det
troli ge n icke h! ifva behöfligt att Löjtnanter vid
Kou gl. flottan 11Ödgades tjen stgiira sås om arhetarule
person e r å handelsfart yg; u ta n ku nde en till deras
öfning mer pa~ > an<l e sjöfart upptag·a den förkortade
tid en som till :---: ek u n d- Liijtnantsgr adens genomgåen de Clå beh(}fdt's.

F i-i r flottans behof skulle tJO ka rletter vara ett
tillräckligt a11tal, h vilket do ck måhända, af •anförda skäl, borde betyd! ig en förökas. Då kad etternes
und erh ål l af dem 5je1Jva bekostades, blef Statens utgifter f()r lär ovP.rke t inskriinkta till arvoden å t n{igra
militära och l()n e 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 b e räk na den aflöning som Krigs Al{ademien s liirare i SjÖ\'etenska perna nu å tnjuta,
kostna d en för konstruktio nsskolan samt 1500 H:dr,
hvilka till ett :;;ådant ändam ål som det här ifrågavarande, 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.
TILL UTGIFVAREN AF TmsKRIFT r SJöVÄSENDET.

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.

Kon g!. Örlogsma11na S~ills1{apet uppHistes af mig,
såsom 'fit. kanhända påminner sig, d en 24 Mars
1836, ett <ll tföra nd e, deri jag, mot slutet i eu digressio n, tog· mig friheten yttra mina tankar rörande vi,sa (lel;u af , i Kong !. K ri gsveten skaps -Al,ademi ens Tidskri f t för år 18:35 p uhl icerade "U tdrag· ur
en Svensk Sjö -Officers anteckningar, und er d ess vi33". Detta anfö stande i E ngland åren 1832 ran de var af mig· icke lenmat att framl iig g·as, lwarken i sin hel h et eller till någon del cleraf, f(ir en
~tön·e publik. En af Kongl. Sällska p<:' ts äldre medlemmar föreslog·, vi<l en annan sessinn fiirliden höst,
infiirancl et i Tit. Tidskrift af d en del af mitt anförande, som hacle afseende p å ifråga varan de anteckningar, och detsamma meddelad es då, i fö(jd deraf
äfven Tit. varande deri förekomman de hufv udsakliga anmärkningar ansedde som en till bö rlig· tilirättaviming, i h vad af nämnde anteclmingar rörande
vis;a förhållanden i vår flotta befanns origtig t och,
för d e slutsatser cleraf vore att draga, mindre läm}J '
ligt fram stäldt.

J

I sednast utgifna häfte af sa mma ticlsluift,
ger sig Fiirfattanm till dessa ante cknin g ar tillkiinna,
me d e n rt"'p li k, deri han visar sig hafva uppfattat
dt:'ssa anmiirkn ingar p:'i ett siitt, hv il ket icke kan tilllåta att saken lemnas i !let skick den derigen om befinn er sig·, huru. mycket än annars Önsl~ligt va•:it,
om möjli g t 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 deraf hemtade slutsatsema, och h var af jag skulle~ tro det icke bör stadua i tvifvelsmål, huruvida Författaren till anteckningarna förifrat sig och skridet ut om gränsen för det rätta, så väl i de uti anteckningarna 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 repliken 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 redan<~ e; S<t. att forfattaren 1cke ma finna en g·i!tig· anIe.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'
omständigheter
ior att Icke derpa ma fastas afseende, eller ock drifver 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 antecknmg·arna kunnat erfara, något förekommer som
antyder denna deras eg·enskap af rapport, eller detta
.. b"
o
~:~n f or. Jsett nag~ra ~lit.. för vigtiga
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(leras 1mb l icerande af persua~;ion. Dessa äro likväl
omständigheter, som, till eller ifrån, helt och hålh; t förändrar de ifrågavarande an tc:ckningamas n a·
tur, och, i följd deraf, äfven hufvudsakligen inverkar på de konsiderationer man med dem må hafva; och jag insisterar på, att vid dessa omständigheter 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
Ina d som rörer Krigsflottan, varit af en högre auktoritet 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 någon anledning· att utesluta sitt namn från dessa anteckningar, simile detta, säkert mest af all t, in verkat på bedömmandet af h vall annars, af framställningar enbart .måste förefalla tvetydigt.

Hade det tillkännagifvits, att deras puhlicerande 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 förbli f vit inom det töresatta målet, eller det som författningarna uppgifver, d. v. s. underrättelser och
uppg·ifter om, för yrket gag·nande saker och inrättningar, 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 samlad e, och, jemte tillag<l e
räsonn emente r af en liflig framst iillning , med ick e
mindre ymnig· förmåg a ordnad e och utförd e. Men
han an se r sig unders tuJHlo m böra lemna detta sitt
egentl iga, eller så ti ll srigand e enskil dta fält, för
att öfverg å till jemför elser med den Svensi w flottan ,
och uppgif ter i åtsl{ill iga delar iifven derino m.
Vi befinn a oss då st r axt pil egen grund , in om en,
med hvarj e Svensk Sjö-O fficer gemen sam verhnin g·skrets , och någ·o t lwar siittes i tillfäll e att uppska tta
f()rfati ar ens uppgif ter, i mon af den stiirre eller
mindre kiinned om man kan iiga, om de5sa n iirtiJa ,.;t
1·Örande förhåll and en. Det är ej min menin g att
hestrid a, det dessa jemför elser ä f ven i en såd an
rappor t, kunna vara, om iclw eg·ente ligen på sitt
stiille, dock ofta ganska upplys an<le och ny ttiga .
Men lwfi unas deruti niigot mi ss tag gjort, värdt att
anm:irk as och dittas, eller någon origtig· uppgif t
förcl<o mmer, hvaraf slutsat ser i det allmiin na kunna
dragas , de der iiro missgy nnande f(ir det vapen eller
den sak man t ill h örer, då må dd icke anses ohehiirigt, af h vi llH· n si-il u n da intress era d Svensk Sj (i Officer d ter l<ännar e som helst, att rätta eller t.illr~itta
visa sådant . .Jag kan åtmin stone icke medgif va ett
annat förhåll ande . Jag må ste till och med an se som
en pligt att icke IP-mna oanm~i rl<t, ä f ve n der, h varest uttryc ken, efter vanlig· slutk on) st, kunde leda
till ett dy Ii k t b edömm ande, då antedn in gen dertill
icl<e iir grunda d.

Nu har, af förutn ämnde förh å llande n, getryckta anteck ning·ar na, så vid t jag kunua t
icke något varit tillkiin nagifv et, eller ens
och så ledes dessa måst anses lika med hvarje
titt offentl ighet öfverlå ten skrift, deraf innelulll et ensmn t l<an tjena till riittesn öre för den-

nom dc
skönja ,
antydt ,
annan,

2'-ll
1ammas

bedöm mande .

Till någon person lig.sy ftning

k u n n a sålede ; de gjorda anmär kninga rna och dertill la g-d a räsonn emente r, väl på intet vis hänför as;

lika li-tet som författ aren l\an hafva orsak till att
misstän ka nå gon serskil dt Löjelse hos mig attvil ja
finna tilifäll e dertilL Jag måste derför e förkla ra,
att jag; anser fö rbitar en origtig t, sjelfvi Uigt h afva
till egnut sig en syftnin g af mina anmär kninga r, som
tle icl{e hafvit, ej he!ier ku nde hafva.

D etta fö1:hål lande satt , såsom jag vi!! hoppas, utom allt tvifvel , måste jag nu skrida till uppt agamJe t af frågan röra n de dessa tacldin g· sstoppal~e ,
h vi!l•ell eg·entli gen g ifvit anl ed ning· till denna stnd.
Jag torde d ii. få fiista up pmiirk~amh eten, först och
främst på det förh ~ llarulet, att ombor d i Kongl.
Sven ska skepp , stag -, vant- och skotsto pp are, under
den gcne;:a la benäm ningen af ta ck!ing ·sstopp are, i aHa
ti der funn its såsom sta d ig >'<Hand e inventa riepers edlar,
och f.e dnas t i it\OJ å rs i nnm tarie-r eg;l eme nte upptagne, till antal cc h dimens ioner för alla certer fart yg. Till skeppe t Tappe rhe ten a ftemna des, enligt
samma sl>t·pp .; <}"arv arande invent arium, vid invent er ing· en de n 2 3 :\pril 1825, tiU H:rr Michae lsson
& Bencd it:l{s om hud, Grefve A. E. v. Rosen , ellel'
af hon om qvitt eradt~, 55 st . tacldin g§s toppar e af olika sla.t,. ell e r enli g t h vad Reg· iemen tet för ett 64:
kanon~~·~ skepp l;estiim m c r. §åiedcs funnos de ombord· ---- men de tta har o ck~å ick e af f()rfatt aren
blifv{t satt i fr åga. I sin re p li!\ gilr fiirfatt aren der
till mitt p åståend e , om deras begagn and e på Tap perhet en 5. tm in:;tone hiilften till m öks , i det han,
i s t r i d med min up pgift, medgif ver .• att med tack:
lin gsstop par e , o m icke i :-~l lm~inhet, likviii exersfia~
gJ. OI'ues. "Klart skepp" till excrsis , torde kun na
tTidskr. i SjöJJ., 2:a år;.:., 4:t" H.)
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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 ide en om tacklings ~
stoppare och deras begagnande, och det sedan befinnes 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 färdighet dermed, den föga kan behöfva flera gånger relleteras, i och för l\ännedonwn af dr ras begagnand e, om icke i någon mon för hastigheten dervid. Och
Inad är väl t'gentligen exersisen med dessa persedlar om ich:e ungefärligen densamma som daglig·en
'
•
o
för ekommer ombord, \'id hYaiJe
annan stoppares pa läo·gning, och ett taljereps ansättning. -·-Det är en
dessutom, som, hvad våra Under-Officerare (Skep pal"e) angåt·, böt· anses med dem vara genomgången
vid undervisningen till deras första Under-Officersexamen, samt d essutom f(irekomma, bland allt an!
nat V id d e hvnrt tredJ"e år förnyade examina i tackling ocb manöver.

sak

'

Äfven de af Löjtnant O livekrona, sednast fråu

England uppgifna n!.a sorter tacklings~toppare,. ehu~u
men sammansatta an de gamla, brukliga, åro t1ll
deras användande lika lätta och enkla. Så inrättade blifva de också långt mera ändam ålsenliga 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 an sä ttes de,t afskjutna eller
skadade g·odset med sjeJfl'a stopparen; vid begagnandet af gamla sorten m åste 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 sorten tacklingsstoppare försedd )

Det maktpiilig·gande af dem kan vara relatift, så till den verkliga erfarenheten af deras e gent! iga värd e, • som detta t i Il hundradetals a_ndra
maktpålige;an de saker ombord. Men om jag också
med författaren fullt instämmet· i den me.ning, att
kunskapen om dessa tacklingsstoppare iir · g·anska
maktpåliggan de, och ait en vig tig sak, om än lätt
lärd bör anses vara i förhållande allmännare känd,
och 'om dermed samm anställes den fi)rmenade djupa 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 dessa 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 försummat 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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rättvislige n kunde kännas, förklara1· tillräcklig t mitt
yttrande om den okunnigh et och de skamliga förhållanilen som intill våra tider alltjemt i vår Flotta
att sluta af antecknin garna, kunde synas existera. '

Att vidare tala om min erfarenhe t rörande
ifrågavar ande sak, ombord på Svenska krig·sfarty g·,
vill jag gerna undvika; öfverlemn ande till hvar och
en den saken l i k a n ä r a a ng år, att dermed pröfva sin egen.
Och härmed må clå dessa tacklingss toppare
lenmas åt sitt öde. §äkert skall det fordras att de
vid något vig·tigt tillfälle visa mig all den möjliga
nytta de kunna åstadkom ma , för att jag ej hädanefter alltid mecl le dsnad sl<all åse dessa persedlar ;
och än i denna stund skulle jag Önska mig vara lika
obekant med dem, som fö rfattaren till antecknin garna, innan han kom att siitta sin fot på Engelska
skepp, att jag derigenom omedvete t kunnat passera
förbi yttranden som nu icke kunde undfalla att fästa en serdeles uppmärks amhet, samt sålunda besparat mig sjelf allt det oaugen iima denna strid medför, och som, jag t viftar icke der på, författare n till
antecknin g·ama, i en mera kallmodig · stuud lika med
mig· känner.

Uct återstår ännu en hufv udsak, bland de fö remål som kommit i fråga, h vilken icke hör lemnas åt en oviss förklaring . Författar en uppmanar
till uppgifvan d et 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 antecknin garna trycktes år 1835, och i min tanka är det mellanlig gande
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öret, 1834, snart sag·dt en epok i Flottan, för de
enskildta bemödand enas underlätta nde och framgången deraf. Flera fartyg voro clå ute tillsamma ns 1
mycken skickligh et, kunskap och erfarenhe t derpå
förenade, åtskilliga nya saker försökta och i verk
satta; och ganska tillfredsst ällande resultat erhållna 1
så väl för tillfället, i fartygens hållning och inre
anordning ar, som för framtiden , i afseende på ny
tpisordni ng o. m.
Ehuru jag icke var kommend erad 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 allmänhe t i tjensten då
förekom. Om blott något af dessa förhållan denvarit af den beskaffen het att 1let kunnat föranleda en
re toucherin g af de, ett år sednare utgifue anteckningarna, k u :Hl e det, efter mi t t sätt att se, väl varit
mödan värdt. Och en sådan anledning hade i främsta rummet kunnat finnas, just i de inr~\ttningar för
besättning arnas trefnad, som vid detta tillfiille all·
mänt och m ed allvarligt in'tresse gjordes. Det förnyade betraktan d et af en måltids ·Scen på Svenska
Örlogsfar tyg kunde då icke mera , för hvilken fantasi som helst, "återföra tanken på ett för vårt tidehvarf vanhedra nde naturtillst ånd".
Bord och bänkar som utgöra första vitkoret för beqvämli ghet och
tre f~ ad vid måltidern a, funuos på alla ,lessa fartyg
för besättning ·arna. Redan 1825 börjades med sådana arrangem ents ombord på våra fartyg, och under derpå följande expedition~r hafva omsorg:er na
alljemt varit, med mer eller 1111111lre all::.n oc~1 f.ramgång, dcrpå rigtade. -Utom de vanhga sptsum~s
backarna , h vilka de sednare åren, efter hand l?hf\'it till form och utseende föriindrad e, funnos hka '
o
f
Jedes, st'.dan må.nga år tillbaka ombord pao v~ra
.. ar tyg, bunk<u , fat, talirickar och muggar, af Hoga-
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näs eller Helsing borgs fabrike r; men som likväl icke
då i allmän het blefvo begagn ade, dels i följd af en
viss mQtViiJ' a eller ovana vid dessa n v h e t e r dels
af deras oförenl ighet med det gamla sättet för' måltiderna s intagan de, utan bord. Men 1834 tror jag
mig med visshet veta, att bord och bänkar , bunkar, fat, tallri cka r och muggar allmänt och dagligen begagn ades; och dessa sednare eller stenkär len, äro, efter min tanka, bland det förträff lig·aste
man för detta änd~mål l<an hafva, så länge porcelaine icke bestås. - Metode n för brödets utgifnin g·
och handhu fvande , som, 1834 åtminst one på vissa
af eskader ns fartyg , ia kttogs, samt möjligh eten och
sättet, som, om jag ej misstag er mig·, då äfven utvisades och "tillsta ddes," att undvika denna, i sanning motbju dande delning s-opera tion af köttet och
fläsket, sed a n det blifvit kokt; dessa ''förbät tringar" som, i det hufvud sakliga icl<e lennJa så mycket öfrigt att begära , detta allt syntes mig kunnat
erbjuda en anledni ng till denna "afprut ning ," såsom det, kanske allt fö r "vulgai ,rement " blifvit sagdt.

.

En mera detalje rad uppgift å fiNa i serlnaåren frambrag-t a förbätt ringar i materie len, inrättning ar och anordn ingar ombord på dra seglande fartyg, kunde icke vara annat 1in ganska intressant; helst hva l inrättni ngar och anordn ingar för
besättn i ngens beqYiim lighet b rträffar , som icke allenast verkligen påkalla de stör~ta bemöda nden, u'tan
äfven är en sal•, som l\ansl<e mest af alla erbjude r
någon m()jligh et för den enskild ta befälha fvaren,
att tilh·äga bringa ett bättre f(irhålla ncle; men, att
finna ett rum här, och så här i förbigå ende, dertill äro föremål e n icke nog inskrän kta; utan
jag
dermed vill hafva sagt, att dessa förbätt ringar stiga
till ett senJeles stort antal eller äro i allmänh et af
J'e

att

den vigtigas te natur. Vid ett annat tillfälle och i
en annan fonn, torde det falla sig mera lägligt
' att
göra en rekapit ulation af 'dessa saker.
Visserl igen 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 förmåg a derifrån sökt hemför a hvad nyitigt och intresse rikt
kunnat öfverko mmas, och som derjem te, hufvud sak Jigen gagnan de, återkom mit sjelfva försedd e mf'd
en erfaren het och en yrkesb ildning , den de, under
nuvaran de förhåll anden, förgäfv es under hela lifstiden skulle hemma afvak tat,- visserli gen njuta de
föga tillfreds ställels e eller gagn af dessa upplag· som
de göra, då de så sällan och så ögonbl ickligt blifva
satta i tillfälle att deraf i verldig heten göra något
bruk eller en tillämp ning; men skola då dessa bemödand en, dessa, af det åt sig sjelf lemnad e sträf' 'andet och kunska psbegä ret inbespa ralie bidrag till
stipend ier, dessa enskild ta uppoffr ingar, hvaraf mången ännu sent har att vidl\änn~s de bekymmers~m
ma följder na, skulle denna stnd mot de mest missgynnan de förhålla nden för den puktisk a kunska psoch sjöman na-bild ningen, skulle det allt likväl vara
förgäfv es, och inga frukter deraf förspör jas? Vi höra
icke tro det, och hafva ej anledni ng att till den
grad nedsätt a våra förhopp ningar. Vi hafva red~u
funnit sedan längre tid, och kunna icke neka till
att de~ erfaren het och de uppgift er som sålunda erhållits, ögonsk enligen inverl\a~ på vft•a. fartygs , så
väl materie la utredni ng, som m re hallmn g och beqvämli ghet; och detta allt mera~ J .?en mon per~.o
ner med sinne och ålder mera tillhora nde den narvarande tiden kommi t i tillfälle att såsom Chefe~;
eller se kunde/ dem handha fva; 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 uppfattning 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 ma ssor skola sättas i rö relse, påtving·ar sig, 0111 icke annars, ofrivilligt ett
från d en
system; om ej annorlunda, härflyter det
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
f örutsätta aH snillet eller förtjen sten och den bepröfv;"~de förmågan äro deras mägtiga driffjedrar.

da

:'isig;terna o.m våra b esättningars beklädnad
kan 1cl\e .v ara olika. S åso m ett bevi s derpå och
'
.
a tt Jag; ej må an ~es såso m 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.

''Bekliid naden för flottans manskap har
val'it och blir fö rm odl ige n ännu liinge bland före m å len för Stj' relsens och den e nskildta hefälhafva~en s beky mmersamma omtanka och an st rängn ingar.
.At~ ki!! i ga 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 tan ka r och (inskninga r dervid yttra d e. Me n
th:t ä1· bland d e ~s a mångfaldiga saker oc h f{irhål!a nden, som åtminstone ic ke stä t ill att afhjdpa för utan kontanta medel. "

"Något, ell er kanske så mycket som m(ijligt
har dock i st· tlnare tidt'l' vid åtskiilig·a Båtsmans·
kom pan ier, ähensom föt· Matroser och jungmän
blifvit tillgjord t, ge nom enskildta befälhafvares nil
o ch bemödanden. Me n dessa enstaka åtgärder kun n a omöjligen striic!m sig längre än till vissa Jelar,
af formen och, i någon mon egenskapen af beklädnaden, hufvudsaklig:en den yttre. Under sjtiexpedition er utfunderas vanlig;en något medel, att i någon mon åstadkomma en tillökning af besiittningens
btklädnadsförråd; men då det måste bero af maltskapets till fä! liga och ringa aHöniug, samt i förhål lande till expe ditionen s 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-expeditionen varat·, hlef bland hu fvudvilkoren för möjligheten deraf, en tillökning eller fö rbättring af manska pets b ekl äd na d. Man måste närvara dess belägenhet 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 finna s äunu m1-1r svår och ned-
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C. F. Löwe nborg .

·F öRiNDRI NG,\1\ INOM KoNGL. MAJ:ts FLOTTA .
(Fort•. ft'ån sid. 127 .)

a) Befordr ade:
,._rill Konter -Amira l: Kommen7 :lör-Kapi tenen C. J.
Pettersse n, den 10 Novembe r 1837, medtour från den '9
Septembe r 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:
Kommen dör-Kapi t. C. G. Warberg d. 17 Nov. s. å.
Till Komme ndör-K ap it. : Kapit. J. H. llöö s. d.
Till Kapi'ten : Premier- Löjtn. C. Malmbor g s. d.
Till Premie r-Löjtn anter: Seknnd-L öjtn:e C. A.
Ehrenpoo l den I 4. J u Ii, O. Törnsten , F. A. Tersmede n,
G. Bagge och C. R. Printzsköl d den. 17 Nov. r8':17.
Till Löjtnan ts rang och distink tion: SekundLöjtn:e W. M. Elers den 14Juli , J. Lindbom , O. vVesterdahl, C. T. Thornu1r ck och G. A. Ågreu d. 17 Nov. r837.
TillÖfv erstevid Mekani ska Korpse n: ÖfversteLöjtnante n 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-Sekrete raren L.
A. Arnoldsso n den 1 I Augusti 1837.

h) Utniimn de Kommen dörer och Riddare :
Till Komme ndör afKong l. Svärds- Orden med
.stora Korset: Konter-A miralen C. af Ji.h;~t den lO September r837·
Till Riddare af Kong!. Svärds- Orden: Kapitenen G. P. von Krusenst jerua, Premie, -L'ij•·•" Jl.t~ n J. F.
Rundcran tz, samt Kapitene n vid Sjöartille ri-Regem L .. •;•t
F. af Klinteber g s. d.
Till Riddare af Kong!. Nordstj erne-Or den:
ufverkom missarien , Amiralite ts-K(lmm ar-H.ådct S. Vl. Gvnther s. d.
.
·
Till Riddare af Kong!. \Vasa-O rden: ÖfverFältläkar en Doktor C. J. Furst s. d.

c) i\ fskedad :
Premie r-Löjtn anten H. von Steyern den I I Sept.,
med tillstånd att såsom Premier- Uijtnant med bibehålla nde af tour och befordrin gsrätt i Flottan qvarstå.

d) Döde:
Premie r-Löjtn anterne : F. A. Fischerst röm el. r3
Juli, P. A. Ström den 22 Sept. och E. F. ·wessman elen
12 Decembe r 1837.
I\ARLSI{R ONA, tryckt hos P. Ji.. FLygare s Enkn, Hl3l.

