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OM LÖNER OCH BESKATTNINGAR *). 

u·ti de fl esta Europeisl;a stater, om Ryssland undaotages1 

d'etta land, som ännu blott hunnit till civilisationens cräns

linea, men ej vågat öfverstiga dess råmärl;en, hafva embets

och tjenstemän, b5de de militäre och civile, sådane lönings

vilkor, att de ulan trycl;ande näringsomsorger kunna lefva, 

hvar och en jemförd med de personer inom närande klas

serne, till hvilka han närmast han hänföras, och med hvilka 

hans tjensteförhållanden sätta honom oftare i beröring. Mån

ne förhållaodet är sådant i Sv e ri g e~ Detta tål i sanning alt 

undersölws, i synn erhet vid llottan, hvars ljenslemän måhän

da numera äro bland de minst väl lottad e ibland statens 

tjenare. Löoerne (om man undantager de l> Amiralerne, en 

mrd 5000 Rdr, en med 4000 Bdr, och 3 med hvardera 3000 

Hur) variera emellan 2000 Hdr och 150 Rdr Bko. Ända till 

f{apt en-Löjtnants-graden har Sjö·Offlceren ej högre lön än 

400 Rdr. Vid inträdet i sistnämnde erad, erhålles 600 Rdr, 

då individen uppnått en ålder af oml1ring eller öfver 10 år>~<>~'). 

Men 600 Rdr äro ej lillräcldige att såsom familjfader hafva 

tarllig bergning. Giftermål kan således ej påtänkas, med 

mindre genom ödets sldcl; elsc, e tt ribt girtermål kan ingås, 

men en sådan lott tillfaller ej en och hvar, den tillhör un

dantagen, och på undanlag byp,g f's ingen regel. såledesända 

till 40 år har Or!lceren dra git sig fram med en inkomst, som 

endast de sista 4 a 5 åren up pBå lt till 400 Hdr, eller unge

färligen hvad som minst erfordras, att inom den folkklass 

han tillhör, ansländiBt lefva såsom ogift. För de flesta har 

") I anledning af denna artikel, äfveusom hvad i föregående häfte blif

vit skrifvet orn underhållet för skeppsgossarna, så bör upplysas, 

att förslager äro under u ta rbetning för en förhöjd aflöning till såväl 

gemenskap som befäl. R e d. a n m. 

u) Af 9 befordrade år 1852, var medelåldern 40 ~ år, af 11, år 1853, , 

var medium 4.0 år, och af 7, il r 1854, var medeltalet äfven 40 är. 

l 
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allts§ skuldsållning måst ega rum, ty endast fl'i lunna ern&· 

den M'rcfelen, att genom sjö-expeditioner åt allägs11are far

vatten eller förande af ångfartyg vinna en förtjenst, som be

reder tillräcklig utlwmst. I följd hårar måste dt~n frågan 

uppstå: månne det för statens tjenst kan vara nyttigt, om 

det är så stäldt, alt endast de förmögnare, från näringsom

sorger befriade yngli_ngar, hvHka genom enskilte eller förål

d'rars bidrag, ega sin bcrgning, kunna ingå i flottans tjenst ~ 

Skulle ej en sådan sakernas stäl~ning mången gång utesluta 

den högre dugligheten från inträ'<le i Starstjensten '? Lika, 

om ej än sämre lottade äro de civile tjenst<-'männen vid tlot

tan. De fleste af Kammsrskrifvare- oeh Canzlist-graden må

ste qvarstli mPd 300 Rdr lön, ända till 40 års ålder oclt 

deröfver, hvarföre ock många af de skickligare uti denna< 

klass, när lägenheten kan yppas, söka tjenster vid Landt

staten eller annorstiides. En ocJ:I' annan har, då och då, ge

nom .en Proviant-förvaltare-befattning å IleHans fartyg, er

lJållit någon ökad förtjensl, men dels äro ej alla lämpliga 

f.ör tjenstgöriogen till sjös, dels hafv<~ Hpedition·erne först r 

sednare år blifvit så talrike, att flere än en elJ.er två om året 

kunnat erhålla dylike befattningar, h vilka dessutom på smärre 

fartyg ej lernoa nå~on behållning, emedan Proviant-förvalta

ren alltid måste afstå halfva lönen till en tjeostförrättare r 

land. Inom de högre graderne vid Flottan, är ej beller ställ

niogen i ekonomislit hänseende särdeles lockande. Komm<-'n

dör-Kaptenerne, som vid 1824 års reelering v oro 24, hvar&f 

12 med 2000 Hdr och 12 med 1600 Rdr lön, hafva blifvit 

förminskade (äfvensom l Rontre-Amirals-lön indragen), så

ledes utsigterne inom korpsen till vinnaode ar en framtida 

bättre utkomst, i aftagande. Nu finnas blott 5 [{ommendö

rer med 2000 Rdr, 6 Kommendör-Kaptener med 1SOO Rdr, 

i stället för 2000 Rdr, som 7 af denna grad förut innehade~); 

*) Egentligen 12
1 

men de 5 Kommendörerne svara emot de 5 Kom

mendör-Kaptenerne med 2000 Rdr lön. 

.. 
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5åledes en tjenst mindre att kunna tillavaocera, och 7 

tjemter med 200 Rdr minsliade löoefördelar. Vål hafva nå

gre [{aptener tillkommit, men jenll'fd för denna grad nedsat

~es lönen för 13 till 1000 RJr, medan [{aptenslönen för alla 

tillförene var 1200 RJr. 

Alt genom de högre tjensteroes minslming och löoiogs

förmånernes nf'dsältning, mindre glada förhoppningar för 

framtiden l!llona frambringas, lärer vara lätt att inse. Då, 

efter cirlia 30 års förlopp, alla lefnadsföruödenheter, under 

vanli~:a år, blifvit 25 a 50 procent dyrare, och lefnadssåtlet 

kosts~mmare, borde sådant snarast påkallat en tillökning i 

löner, väl behöflit:, i stället att, som oämndt är, på sednare 

tider inträffat ett motsatt förhållaode eller en nedsättning. 

Kanske det befunnits, att lönerne vid 1824 års reglr~riOff 

blifvit alltrör rundeliga för de högre graderne? Detta är 

docl1 ej sanoolilit1 ty hvar och eu, som kåoner någorlunda 

till förhållanderue före år 1824, är öfvertygad om, att då

varande Öfverstar och ärverste-Löjtnanter med sina små lö

ner, hade, inberäknad! inlwmsterne af dem tilldeldie Sjö-Ar

tilleri-Kompagoier, större förmåner, än de sedermera med 

1600 a 2000 Rdr allöute Kommeodör-1\aptenerne således 

·r d" ' 
a ven a ett slags försämring. 

Genom Rt!serv-Stats-aoslaget har stilliningen åter i nå

gon mån förb<Htrats, så till vida, att genom denna, för mili

~aren vid Flottan ensamt förmånliga inrättning, ett slags till

ö.kad pE'rsonal med aflöning eller pension ering (allt som man 

vill betrakta saken) uppkommit, hvarigenom a,·aocementerue 

kunnat något påskyndas. 

Vid indeldta armeen hafva de h"gre Offi . 
u cerarne sma 

bos.tälle_n. Dessa io.her.äkoas visserligen till _ett visst belopp i 

d.eras lö~er, ~f"n förstar boställsbafvaren något när att sköta 

~1tt boslall ~ , sa ger detta två eller tre gånger större inkomst 

an uppskattningen, och mången Majo1· vid de indeldte Re

cementerne, motsvarande Kapten vid Flottan, har 50 procent 
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större löne-inliOmst än en Kommendör eller 1\ornmentiörd 

l<apten. Vi·d armern förl'liOrnmer i fredstid nästan ineen all

ti-f tjenstgörine, utom under mötestidernr, såledrs kan be

fälet der mt>d större lötlht>t sl;.öt-a siH landtbruk, men Sjö

Officeren är bunden ' 'id sin station, eller sin ständiga tjenst

eöring till lands ell"r sjös. En och annan med enskild för

mögenhet, bar väl i niirheten af SlationPn ldJnnat förskaffa 

sig l•lt lancltbruk, men utan att lillllna egna det en tillråcli

lig tillsyn, har detta olla Pj tillsl;ynclat honom så stor fördel, 

som om han endast utlåut sina penningar rmot vanlig ränta. 

De civile tj(~nstt>rnännrns daelit:a tjenstgC>ri.ng betagl'r drm 

deremot all tanke på någon sådan binnrh1g. 

Oa Flottans embets- ocli tjensternän lemna d·et timliga·, 

eftertervas de ofta af eolwr och barn i ett tillstånd af eko

nomislit betryd, och de qvarljt>nande hafva månp,en gång 

påtryckning af såuane frånfallne, hvii'Jia mPd de i sednare fr

der visserlit:en förbättradP, men docli i de lägre gradPrne 

otillräcldiga p,ratialerne, ej liunua draga sig fram i f'lt, just i 

(öljd af de uppr,ifne förhållandena, utblottarlt samhälle sådant 

som Flottans Hufvud-Station, der äfven tillrä<'klie arbetsför

fjenst måste salwas, emrdan hvnr och en är uöclsakad till 

iosl;ränlming. 

Dessa rPflexionPr leda till den slutsats, alf löningsvil~o

ren vid Flottan höet päi,alla PH förbMtring, hvilken inom de 

högre gradPrne af Flolt,1ns militi\r·, ej alh•nasl icke på 30 år 

förelwmmit, utan tvärtom, und~r denna tid, för('ter den för

ut omn~mntle löneminskninp,1'11 *). 

") Den nya regleringen af Ingeniör-Korpsens löner, visar för Flot

tans Officers-Korps ett ganska stort missförhållande, vid jemförelse 

dessa Korpser emell<.m. Se hilr denna jemförelse : 

Ingeniöl·-[{orpsen. Flottan. 

~ Ofverste-Lön .•• '2400 . 

Tjenstgp: r •• _. _. _· _· ~ 3000_ 
Lön . . . • . • . 1333: ~b. 

Tjenstgp:r . . . 666; 32. !000. 
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'tl1en O'lll lönerne varit och åro alliför ringa, ,sil hafva 

·de, icke desto mindre, (lil,som den cirlilllerantle penningen 

s·kafves af dell gi1ip,<1 handen, vid vandrineeo derig<'nom), 

l tterlit:are blifvit kringslwrne t;enom kännbara afdrag, nemli

,gen genom de såkallade nådåren, avancements- och liggetids

besparine, fullmalitslösen, lön-resolutionslösen samt slialt eller 

bevillning, af h\'lllw numera liliväl en dt>l riittvisligen upp

hör·!, och en annan del hlifvit lindradP. ll evillnineen å em

bets- och ljenslemäns löner va.r ·hi1tills ·IJöest 3 procent, 

h varemol tl~< nårande klassernes 'bel"illning uppgidi till5 pro

cent. Hiiruliunan hafva Stalsmakterne Vt'lat afse NI lindr.iog 

för ernbetsmanna-klassl'n, men aii •JOl och en lJ.var är nog

samt beka.nt, att Han.c:llande .och Narionsidlwre hvarken upp

(Jifva ·sin ·Verkliea inkomst .till taxering, icl,e heller taxeras 

till mer äu tredjedeleu l'·llt·r fjerdedel eu af den sannsl•yldiga 

inl•omsten. Den ·illa lönade embets- och tjenstP.mannen har 

alltså proportionsvis att drar;a den största tuncan i frår;a om 

:Stdts~bidn!{;el\, ·Oaktadt dd är Stalc·o sjelf, som lönar ho-

1 ·öfverste-Löjtn.- Lön 2000. 
'lfjenstgp:r, ... , , . 500. 

2500
_ { 

L1io ....... 1200: 
Tjeostgp;r , • . 600; 

Lön .•... -.-.-~-06_6_:_ ~'806 " 

• Tjenstgp:r . . . 533: 16. f 600. 

·2 Majorer, h vardera lön 1600. Tjenstgpr . . . .j,OO; 

{ 

Lön . • . . . • 800: 

Tjenstgp:r . • . 400. 
2000 

·120Q. 

4- 1\aptener, h' ard. lön HOO. 

Lön • . . . . . . 666; 32. 
Tjenstgp:r 333· 16 

___ _ ·_· 4000. 

l 
Lön • . ..... 533: 1G. 

'Ijenstp:r . , . . 266: 32 

Lön . .. . . -.-.-4oo:=· 800. 

900, Tjenstgp:r . . . 200: _ 

Tj eostgp:r . . '•00. 
1800 

·4, Kaptener, h-v-ar~d:-. -lö_n_6_0_0. 

Tj enstgp:r .... , . . 300. 
600. f'" ..... 2'66: 32 

40 LöJtn, hvard. lön 400. Tjenstgp:r •.. 1:33: 16' 

T.jenstgp:r ....•.• t40 . 
1540. Lön ..... 2UO; -

. Tjenstgp:r .•. 100: -

:; Under- Lö)tnanter, t' . 1-{)6; 32· 

h vardera lön. 280. Tjenstgp ·r 83: 16. 

''I:j ~· nslgp:r . . . 100. 380. Lön .. . . 13'3; 16 . 
Tjenstgp:r 66: 32. 

4.00. 

300. 

2öO.. 

20.0. 
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nom. Men icke nog hänned! hans skattebidrag hafva ulp,nll 

och utgå ännu till en dd medelbarlicen på flerehanda såll"). 

Det tillbör fördenskull att visa, huruledes emhets- och tjen

stemän, åtminstone på vissa håll, erlagt till Staten vida mer 

än dubbelt så mycket, som den egentliga bevillningen, eller 

Vidare förekomma vid Ingeniör-Korpsen särskildta arfvoden, som 

uppbäras vid tjenstgöring å särskilta platser, nemligen : 

å Waxholm 2:ne a 4 000 R dr, 

2:ne a 600 Rdr, 

å Carlsten 1 a 800 Rdr, 
1 a 400 Rdr, 

i Carlskrona 4 

i Stockholm t 
a 600 Rdr, 

a 300 Rdr. 

De Officerare, som ej tillgodonjuta arfvoden, uppbära å sine tjenst

göringsorter 4 Rdr Bko traktamente om dagen, men vid upphärande 

.af dessa arfvoden eller traktamenten, indragas tjcnstgöringspenningar

ne, med undantag för de yngre 1\aptenerne, som bibehålla dem vid 

all tjenstgöring inom Korpsen. Då man nu vet, att lngeniör-Korpsens 

yngre Officerare nästan alltid äro anställde vid någon särskild tjenst

göring, måste LöjtnJntens årliga aflöning uppgå till 765 Rdr och Un

der-Löjtnantens till 64b Rdr Bko. Vid Flottan finnas äfven några arf

vod<"n, men dessa äro anslagne, antingen för dem, som hafva repre

sentations-skyldighet för vapnet, eller ock äro de af en anmärknings

värd obetydlighet; t. ex. för Befälharvande Amiralen 1200 Rdr, hvilka 

i förening med en 1\ontre-Amirals lön 3000 Rdr, nu utgöra Befälh3f

vande Amiralens hela inkomst, utom boställe, men emellan åren 4 824 

och 4 844, hade Befälharvande Amiralen 6,500 R dr, då Carl sk rona hamn 

sällan af främmande besöktes, hvaremot, ·i sednare tid, Carlskrona va

rit föremål för täta besök af fremmande Örlogsmän och Officerare, 

för hvilka Befälhafvaren på platsen alltid kommer i fråga att göra 

les honneurs. 

*) Huru embets- och tje11stemän bidraga till statsverket i proportion 

till de egentliga yrkena, visas bäst genom beloppot af deras er

lagtle bevillning, som enligt Riks-Hufvud-Bok en för är ll'l52 (den 

sednast upprättade) utgör för alla embets- och tjenstemäns löner i 

Riket, 2-H,132 Rdr, och för Gästgifverier, Värdshus, hand el och rö

relse endast 576,392 Rdr. Således utgör Rikets handel och rörelst: 

m. m. icke fullt 1 i gång större bevillning, än rmbets- och tjen

$temanna-klassen af sina löner och tjenste-inkomster! 

7 

()mkring S procent. Vi vilja l'XPmpelvis lägga i dagen, huru 

mycket en 1\ornm!:'ndör rätteligen hittii'Ns erlagt i statsbidrag. 

Bevillningen för 2000 Rdr·, eflt>r 3 procent, p,ör 60: - -

Nådår ar grundlagd! med 666 Rdr 32 sk . Ränte-

' förlust derå, årligen • 38: - -

Geno·m de Dl' ligen uppha·fde förfaltningarne om 

vakanshesparing, har lönen sedan fullmakt er

hållits, som vanligen skeH efter 2~ne måna

ders vakanstid, icl!e fått tillträdas under yt

terligare 2:ne månader~ undeil' hv~Lka endast 

den gamla lönen utbekommits. 

!Härigenom är förlorad!, aUa cradP•r •igenom, 

cirka 300 Rdr, som dtlade på 40 tjensteår, 

1:ör en årlic förlust ar • 

:Siutligen äro fullmakterne en beskattning ar 
högst kännbar na-tur, ec-!1 oderas belopp, alla 

g1·ader igenom, har varit följande ~ 

För Sekund-Löjtnants-fullmakten 30: 42. 

., Premier-Löjtoan·ts d:o 46: 42. 

, Kaplen-Löjtnants d~o 90: 

,, 
tl 

n 

Kaptens d:o 

Kommendör-:[{apl,ens d:o 

Kommendörs d.:o 

140: 28. 

231: 

261: 
----------------

<tillsammans 800~ 16. 

7:: 21.-

som -derJade på 40 å-rs tjens~·elid .gö ra ärtigeN 20~ 

fl.flntfö.rlust å nämnde kapital • . • ~ • • 45: 29. 

Vid fullmaklers efhållande har lik,väl ej alltid 

lön på samma eäng funnits aU (;ilJgå, och 

s,om de Desta ~rader hHaehålla 2:ne olika 

lönklasser, så har någon gång vid löns er

llållllnde efte-r fuJimakten, men alltid vid hö

gre löns erhållande inc.Hu gradens 1 :a klass, 

mäst .J.Q.sas Une-Resolutioner å 7 fl.dr. Om

tlr~n~ S sädane har en Konimendör under 

sin tjenstetid fått betala med 56 Rdr, som 
under 40 år, gör årligen 1: 20. -

Summa Bko Rdr 172: 25. -
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Ännu kan tilläggas alt hög tull på alla kolonialvaror, som 
embets- och tjt>nstemannPn behöfver förbrulia 1 är ett yttPr
ligare indiret silatiebidrag lill stat e n~). 

Om ou än medgifves, alt några smärre inlwmsler af 

ioqvartering och spaonemålspeoningar under lönen, iclie äro 

inberäknade i inlwmsten, å hvilka lilivöl ärven bevillning ut

går, så visar sig docli af denna beråliUing, att embetsmaun!'n 
bittills årligeu gått i mistning af öfver Sl procrnt af sin in
komst, och dessutom 5 procent årligen till Prnsions- och 
Gratials-liassorne, samt 2 procent avancements-penningar vid 
J1varje ny fullmalit. Lycliligtvis har dels Statsverl;ets lyckliga 
ställning, dels månhanda ocli någon billighebkänsla hos Ri
kets Stånder, åstadkommit, alt bevillningen vid sednaste Rilis
dag blirvit minstwd så väl för !'mbets- och tjenstemän som 
näringsklasserne, men hvud de försinnmode angfir, hafva de 

erhållit en lmfvudsaldig lindring eenom neds ililning af full
maktslösen. Då förut är visad!, att en l\ommendör fått lösa 
fullmakter till ett belop~ af 800 Rdr, kommer den händan
efter i tjenst inträdande, som upphinner l\omrnendörsgraden, 
att endast betala för alla sina fullmalll t> r så mycllet som för 

en !{ommendörs fullmakt, ty Charta Sigillatre-förordningen d. 
21 Nov. 1854, som med år 1855 \idtagPr, förklarar, att full

malitslösen badanerter skall vara J 2 i" procent af första l ö

neo, men de följande fullmalitf'rne endast chartE'ras och lö

sas med 12 f procent af sl.illuad~n f mellan den förut inne
bafde och den tillavancerade tjenstrns lön, och om graden 
bar 2:ne löne-ldasser, skall fullrnalilslösen endast berälinas 
efter den lägre lönen, och vid Löne-Resolution till den hö
gre, betalas lösen för löneskillnaden, lll'artill kommer 2 pro
cents charla för avanceruents-pennin:; e-('('sällning. 

För denna ,lindring i en biltills yltt' rst tryckande utt;ift, 
måste emb etsmännen vara erliänsamme, t>huru det Pj lian för-

*) Exempelvis må nämnos, att socker, som i grannrikets hufvudstad, 
Köpenhamn, säljes för 14 a 15 sk ., hos oss Jwstar '20 a :21 sk Rgs. 
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nekas, all hl' la denna uteifl ellf'r indir r J,ta skatt af tjenste
manna-ldassen borde af staten helt och hållet eftergirvas oeh 

försvinna, åtminstone för de lägre lönlagarne, ly erundsat- . 
sen, att ett liontralit ernrllan statro och dess tjenare (ty 

, detta år fullmalilen rältt-lir,Pn) ej slwll af tjenaren betalas 
genom afdrag af den betingade lönen, ID !'dan husbonden 
(Sialen) af ljenar!'ll (embrtsmannen) fordrar tjenstens strän
ga utöfning, härutinnan måste ligga en, genom åtgärden att 
minska fullmalilslösen, af Statsmalilerne redan insedd och er-
känd sanning. C. J. H. 

OM ARTILLERI-EXERCIS-SKOLAN OCH ARTILLERI

BÅTSMANS·-I{ORPSEN VID CARLSKRONA STATION. 

Af ingen, som under de sednare åren varit lwmmende
rad i l\on~:l. Maj:ts fartyg, l1an väl den stora fördel jäfvas, 
hvilken blifvit vunnen genom Artilleri-Båtsmännens numera 
till stor del förvärfvade färdighel att åtminstone lör"svarligt 
kunna sköta sig vid kanonerna, en egenskap, h vilken hos be
sältningarne för ej så länge sedan ansågs af så undPrordnad 
' 'igt, att dervid ej läslades något afseende . Jemföre man 
blott närvarande förhållanden med det för E>tt elll'r annat 
tiotal af år tillbali8 1 och man skall finna en sliillnad så stor 
till 14et närvarandes fördel, att ingen som hyser den . Tin
gasie grad af l1ärlek till vapnet, någonsin skall kunna förstå 
huru det år möjligt, att dPuna vigtiea dt>l af tjenslen ha1· 
kunnat befinna sig på en så usel sländp11nllf. flade _man 
fullkomligt glömt att nåeot annat fanns än yta, att ett krigs
skepps styrlw ej endast ligeer uti manövern, utan att denna 
har en tvillingbroder, som fordrar lilia, om ej större omvård
nad, b vars namn är färdighet uti Artilleri-vapnets handte.ran
de, och alt det förutan krigssl; eppet (såsom sådant), blir ett 
lika dåliet vapen som gevärs-stocl! en ulan pipa, eller ett p,e
vär utan ammunition ocb bajonett'? Sft [lr docl• ej förliftl
landet nn. Dt>nna del af lj ensten behj<·rtas numPra, torJe 
dock än varmare ~unna omfattas, och i anlrdning härar, har 
man trott det ej naera upplysningar om Arlilleri-Exrrcis-



Skolan och Artilleri-B&tsmans-Korpsen skulle sakna allt In

tresse. Exercis- skolans verksamhet under sednast förflntoa 

·r svnes af följande tabell, och utgör sammanlagda antalet 

:rbct~dagar 37 ,ou af gemenskapen använde uti Exercis-skolan. 
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Alt r('sultaterna ej 1•arit större än hvad af tabellen R)'

nes, torde till stor del liunna tillräknas det ytterst inskränk• 

ta utrymme Exercis-huset medgi lver. Af de U Officerare, 

72 Under-Officerare och 638 man, som under året varit i 

siwlan intagne, harva omkring 200 man, befälet oberäknarlt, 

dagligPn exercerat, och då af desse 200 endast 65 man kun

na användali vid lianonerna, så måste de öfriga 135 man 

exerceras på den ö fra hollen i exercish uset, der utrymmet 

endast medgifver 12 qvadratfot per man, hvilket icke för 

något slags fullsländig vapenöfning kan anses tillräckligt, Fä

ster man ytterligare afseende dervid, att dessa 135 man ut

göra olika ('XPrcis-afdelningar, som fordra olika öfoingar, så 

finner man liitt att exercis med så mycl;et folk uti så trångt 

rum ej kan anställas, utan att nåuon på öfniog skall blifva 

mer eller mindre lidande • 

Redan för flera år tillbaka, ansågs Exercis-husets till

byggnad och ut,·idgning oundgängligen nödvändig; sedan dess 

har till följe af Artilleri-Bålsmans-Korpsens förökande, de 

exercerandes antal betydliet tillväxt, men ännu qvarstår för 

dess öfning samma otillräckliga och ofullständiga materiel, 

och siwlie de exercerandes antal möjligen blifva än större, 

kan troligPil till följe af triinesel, ej nåeon ordentlig exercis 

vt>rl•ställas. Emedlerlid hafva Arlilleri-Bätsm&nnen erhållit 

öfning efter de föresl!rifter Jnslrnldionen anbefaller, så vidt 

omständieheterna sådant medgifva, d. v, s. så vidt Reele

mentarisl;a föresl;rifter finnas, och Ex ercis-skolans materiel 

lillilter; men uti båda delarne finnes betydliga brister. Så t. 

ex. saknas Reglementen helt och hållet i åtskilliga delar, och 

såsom substitut användes antingen traditioner eller ingen

ting, eller ock tillåter ej Exercis-huset uppställande af alla 

de olika lavettage, i h vars handterande Båtsmännen skola in

öfvas, såsom Karronad-lavett och Kursör-lavett, af hvilka 

exercisen med den sednare är af allt för myclien vigt, för 

att ej af den blirvande betjeningen åtminstone vara något 

känd. Men finnes det i åtskilliga ',delar brist uti de för Kon~/, 
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Flotta-n bestämJa Rtglem('nten, så finors iif1en i andra så 

mycket störrt> öfverslwll, och ·l!anske är det just för j~mn

vigtens bibehållande som ej nåsra föranJrini_iar häruti vid

tagasl 

Ett talande bPvis för sanningen hårar, utgör det i nåder 

til1s vidare faslst:JIIda Artilleri-Exercis-Heglementet, hvil:lit>t, 

digert till sin volum, fullkomligt salwar det för ett sådant 

Reelerneute så behöflir,a system i sin uppställning, och öf

ve;rflödande af vidlyftiehet och obehö!.ligheter, synes det mer 

vara egnadt att genom sin konstrnessighet förvåna, än att 

utgöra ett pratdislit så väl för den instruerande som dt.>n lä

rande koncist och lätlfattlict ExPrcis-Reglemente. Når slwll 

månn' tro tiden anses inne för en behöflig revision af detta 

Reglemente, och när sliall dess författares egna ord bt.>hjer

tas, '~~att _'ett Exercis-Reglemente ej kan eller bör ega för 

mångårig varaktighet*).'' 

För Infanteri-e:rercis följes uti Exercis-Siwlan Jet för

slag till Exercis- Het~lemente för Flottans landstignings-trup

per, som sednast blifvit anbefaldt till efterrättelse, hvilket in

nt-faltai' allt IJVad för sjö-trupp uti Geviirs- och Infanteri

ex-ercis l1an vara bellöflist, kanslie något mPra; men de små 

såsom df't synes obPhöniga olild1eler, som här och der i 

Rekryt-skolan fördirlilas emellan detta och armeens, vid hvil

l•a man nödvändi~t frågar sig "hvar{ör", synas ej vara val

betänkt ditsatta. 
Uti Bajonett-fäktning följes armeens Heglemente, hvill1et 

inskränkt till största korthet och uteslutande kontrafätilning 

ej vidare l,an förlwrtas, så framt vinnande af nåeot ändamål 

härmed slwll vara afsedt. Huruvida någon nytta för sjötrupp 

vinnes genom öfvande af Bajonett-fäktning, torde vara tvif

vel underliastadt. 
Fälrtning med Pik är· äfven föreskrifvit bland öfningarne, 

ehuruväl detta aldrig kan vara meningen, ty det llooes nog 

") Tidskrift i Sjöväsendet &;de Häftet 1836 Sid. 100. 
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ingen, som ej skulle råka i röl'lägeniH:t vid beslämm•ande af 

pikens egendomliga handterande, till följe drraf, att före

skrifter härför alldeles sallllas. 

Fäktning med Huggare (såsom filn•slirifveo) öfvas, men 

något Reglemente finnes ej. Detta är så mycliet märkvärdi

gare, som man vid andra Exercis-skolor tycl!es göra denna 

öfning för Båtsmännen till en llufvudsak, upprällllande såsom 

vinst de stl'lra fördelar de häraf skola erhålla, såsom "qvickt 

öga", "rörlighet i ben och handlofl'ar" etc.! Den {äktsals

öfning, ly något annat kan det vid sundt hetraktande ej va

ra, som vi kalla sabe!hnggning, utgör, man må nu såga der

om hvad som helst, Pj någon strids-öfninq, aldra minst för 

sjöfoll1. Vana att föra salwln vinnes, det är sannt, men mot 

en motsinndare insl•räol!t till sina angrrpp genom förut fat

tade fäktsals-bestämmelser. 

Grnndprinciprn för vår nuvarande sabdhuggning, tilläm

pad ombord, innefattar i sig sjelf en osanning; man ställe 

blott upp tio par på ett d:~ck, hvarest förut finnes något folk, 

och sabdhuggning efter lionstens reglor blir omöjlig - man 

hueger, men ej eftrr Hep,lrmrntd . På relingPn, i röstet, der 

man kanslw lllf>d POa handen håi!Pr sig fast i ett vant eller 

dylibt, lJUgger mau lil,a litet en "ters" som man parerar en 

"högbeläggning". För llllcgning, s5dan den på fullt allvar 

t)clies lwmma i fr5r;a, synes det Vi!pen vara konstruerad!, 

hvarpä beskrirning och ritning förelwmrner i 8-10 Häftet af 
Tidskrift i Sjöväsrndet 1854. Det uppfyller de vigtiga vil

lwren för ett dugligt vapen, att till följe af sin måttliga längd 

kunna användas vid trångt ulqmmr, alt v~ra ovanligt starkt 

till följe af sin ovanliga lwnstrulllion, och att, fördt af en 
l1raftig arm, lilwna gilva döfvande hugg och stadiga stötar. 

Deremot hehöfver man blott fatta i vapnet, för att på des~ 

ovanliga balanerring li.'inna, att dPI genust skall blifv11 k.asse'" 
radt på {äktsalen. 
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J'apenvt'Jrden orvas efter den ar Kongl. Kl'ir:s-Kollet,:ium 

utfärdade Instruktion, och då härtill lägges de vigtigaste af 
alla öfningar: rnålsl;jutninv, med de olika vapnen m. m., så 

synes att Artilleri- Båtsmännen har alt lära: 

Exercis med Kanoner fl'l'arulfade lådor, 

" " 
" Il 

" " 

" 
" , 

Marshalls-lavetter \\<). 

fyrarullade llombkanons-laveUer. 

Kursör-la vetter. Rarronad-la vetter. 

Gevärs-exercis. Infanteri-exercis sluten o•·,Jning. 

Dito i spridd ordning. 

•) Man kan här ej förbigå att göra en anmärkning öfver hvad de 
Marshallska lavetterna allt mer och m T, d. v s. ju allmännare kän
nedomen om dem blir, börjar förlora förtroende. Snart nog kom
mer kanske det besynnerliga förhållande att eg:J. rum : att större 
delen, om ej hela 'år Flotta hlifvit försedd med denna kostsamma 
materiel, utan att n5gon tinnes af personalen, som skulle vilja taga 
dess försvar såsom fullt tillförlitlig krigs-materiel. Sammanfattande 
de vanligaste omdömen om denna lavett-konstruktion, synes dess 
största öfverlägsenbet bestå uti den större sidoriktning den med
gifver, samt mojligheten att fullborda denna riktning äfven undet· 
affyringen Det förra är en erkänd och obestridlig fördel, bvilken 
ej den fyrarullade lådan eget·; det sednare ät' äfven myckrll· bra, 
men denna egenskap finnes äfven bos den fyrarullade lådan. Eller 
hvad skulle bindra att, med spakarne bakom akter-rullarne, fort
sätta riktningen ända till affyrings-ögonblicket. Den, som trOI' att 
spaken vid rekylen slås ur handen och vidare förderfvar den innan
för stående delen af kanonbetjeningen, har ej sj el f försökt det. På 
lof'>'arts sida, med fler:! graders krängning, blir slaget på spaken vid 
rekylen ej hårdare, än att hvilken karl som helst håller den fast 

med ena handen. 

Att den Marsballska lavetten skulle kunna serveras med en för
minskad kanonbetj ening, synes blott varit en glatl förmodan, bvil
ken tiderna ej låtit gå i fullbordan. De öfriga fördelarne, såsom 
att vid tillhords-sättningen få kanonen midt i porten, att trumfen 
på lä batteri aldrig k>m taga emot portens öfverkant m. m., äro allt 
fördelar bos den Marsba~lska lavetten, jemförde med de olägenhe
ter, af så underordnad vigt, att något J;lfseende dervid ej borde fä-

l5 

Ex~rcis med Laodstienincs-kanoner, Sabelhuggnjng, Ba

jonett-filktning, Vapenvård, frågor tillhörande undervisnio

gen uti Kanon-exercis samt målskjutning med Gevär, Ilano

ner och Pistol, i sanning canska vidlyftiga fordrinp,ar på Ka

non-Kommendören, för att man ej skulle söka att åtminsto

ne Pj belasta honom med än störrP. Ellt>r hvad vinnes väl 
der'med att man till exempel åfven låter Artilleri-Bålsman

nen eymnastiser-a '? Antingen har man glömt att gymnasti

ken är ett bildningsmedel för kroppen under de år den ännu 

är i utveeldint~sper·ioden, eller ock Ilar man god råd på tid 

d å sådan örn i ng kan· ifrågakomma. 

Planen för Arlillef'i-Båtsm:inoens pä Carlskrona station 

öfning har varit den, att först meddela Hekq·ten under ge

värs-nercis bt•p,repp om militärisk hllllning, om lydnad och 

om uppmärk6amket ptl befälets lwmmando, och det behöfs 

ej långvarig sysselsättning med mansilapets instruktion för 
alt ~omma undH funt! med, alt gevårS-e.liercis är ett för
trälffiel medel till ofvannämnde fördelars ernående, på sam

ma gång som Hebryten, tvungen att använda sin tanl1e, blir 

allt mer oeh mer utvecklad äfven h vad hans förstånd vidlwmmer. 

stas. T. ex. Den Marshallska lavettens lättbet att sidorikta, huru 
motväges den ej af dess svårighet, ja omöjlighet att elevations-rik
ta, om kanonen ej blifvit satt fullkomligt tillbords, eller om, såsom 
det ofta bänder, svans-13vetten (efter tillbords-sättningen då spa
karne borttagas friin bäf-armarne) glidit ett par tum tillbaka. 

Finnes det väl något stiille, der en kula kan träffa denna la
\'ett utan att demontera densamma? Ett bräckt toppöfverfall en 
skadad klyka, bristen af en bäfarm, en stödklots - göra ju la~et
ten genast obrukbar - Huru lätt kan icke de bultar som ut"'öra 

stöd för bröst-lavettPn i sidan, blifva sönderskjutne, o~h blott ~en
na ornstäudighet är tillräcklig för att göra samma port alldeles 
~brukbar för Marsbali-Javett? Ja, i sanning, än liera äro de dåli_ga 
SidOrna bos denna lavett-konstruktion, aå deremot den gamla be
pröfv:.de fyrarullade Iii dan bar så många öfvert rälfan de egenska per, 
att man med skä l kan fordra krigserfarenhet för att öfvertygas om 
den MarshJllska la1·ettcns företräde. · 
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Derefter har exercis med kanoner i fyra-rullade lådor 
vidtagits såsom grunden for all kanon-exercis, och först no
der andra uppfordrin~::sturen har Rekryten fått börja med 
exercis med de ärriga slagen af lavettage, samt med Subd
huggning och Bajontlt.-fälllning. Men Exercis-skolan, öfvan
de daGligen oml1ring 200 man, har ej lmnnat vara någon 
fäktslwla, hvarföre vanligtvis färdigheten i dessa båda sed
nare runnen ej varit särdPles högt uppdl'ifven. 

Då ej mera än 5 skarpa slwtt få beräknas per man, 
kan ej mfllslljutniog med lwnoner verkställas, om man der
med afser den största möjliga vinst, förr ån Båtsmannen år 
färdig att blifva !{anon-[{ommendör. Detta år ett allt för in
skränkt antal !ör vinnande af ett vi:.;tigt ändamål, hvarför ej 
stora rf'sullater kunna fordras; men rlHemot skulle målslljut
nin{l mrd gevär, för hvill;en på hvarje exercerande person 
årligen får berillillas 24 slwtt, liuDna temligen långt uppdrif
vas, om gPvären ej vore af sådan beskaffenhet, att det t. ex. 
fo"rdrades en p,anska stor lirafl-ansträngning för att blott 
kunna tqcl;a af slwttet. 

Divisions-exercis i spridd ordning, med landstignings
llanoner, med rodd m. m., har under hand varit föremål för 

ö)nin~J. 

Vid skolan lj(•nstgör untl•·r Tyumästarens befäl 3:ne Of
ficerare, af hvill1a den äldsta, dagligen tjensteör"andP., har det 
allmänna inseendet ö fl' er och ledninp,~>n af exercisen och · de 
b~da iifriga veclw-vis alternera vid den speciela instruktionen 
snmt 3:ne UndPr-Officerare tjeostr:örande såsom Instruktörer. 
Dessut om tjeostgöra utan arfvode vanlieen ett större eller 
mindre antal Under-Offl ce rs-Korporaler, dels för att biträda 
vid Instrulitionen, dels [ör att uppöfva sig deruti. 

EftPr att så Oyhti{lt hafva grnomgått Vilkaren och Pla
nen för Arlillrri-BåtsmiinnPrnas exercis, återstår alt ett öeon
hli ck skärsl1åda Resullatema deraf. Artilleri-Exercis-Skolan 
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stiftades 1845 1 "l d . " ' ,an sa e es anses ordentlieen harva kommit 
t glane J 850, och af följande tabell visas exercisens framsteg 
u Il( t• r d e d . " föl" den l.·,· ~ er pa Jande fem åren eller till innevarande år 

hnuari. 
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för 4 år tillbaka, samt att tle till exercis od-ueligeS' 

nu som r·· 3.ne år sedan. 
Precist detsamma som or · 

antal år 
11 exercis-

O Exercis-skolan pii samma punkt upp ehö 

m d en g1ng vor·e bragt 

färdigheten vid Komragniern_a, sed~n en d de~na Skola full-

t .ll 'tt högsta så vore väl andamalet me . d r 

l sr ' "rsta färdighet, vrsa u ' 
k l. t vunnit· men vore denna sto n ?. 

om rg ' 
nnen sa ma-

f långt ifrån fördelaktiga resultater, nu vu ' 

o van . nli" invel'l!aU nå gonstädrs finnas, som 
t ett fel af höest me u 

n d 

s e Bl l. A ·tilleri-Båtsmän, pariikna e 
k tt af de 741 e ongs l n • • • 

Orsa ar, a . ,. <) a 3{10 pa Sin höjd 

såsom Kanon-Kommendörer, eJ mera an -

dertill !;unna användas. 

D- tt fel måste nu nodvan rg gp, ' .. - - d' t Ii a nutineen hos Siw-

e a . ·r ·t öf ·no·Hne eller hos 
. d tillräcldig kralt dn VI nr "' 

lan, som eJ me . d större delen af d<'m årligen an-

f lk t å framt ext:rcrs me 

o e ' s . l Sl-olan utan att denna 
f l t e· tydes lrrga Ios ' 

stältlts. Att r. e J .. ' Hal en rätt vaclier verksam-

ärven under sednare aren utVPC 

het visar följande tabell: 
' 

- ---= 

Det under året Erhöll f( a 110 n-K 0 mm e n d örs-bet y g. 

År. Exercerande an-
-----~-Marin-talet Artilleri- l Ilåtsmän. Bå tsmän. Matroser. Soldater. 

1850 46~ 47 22 o 

1851 503 3S 33 o 

1852 353 23 33 o 

1853 493 6 *) 41 Il 

1854 532 76 **) l-.\<·.\'--.\<) 25 

hindrade i betydlig grad Exercisen. 

*) sjukligheten 18
53 . resten af 

" . f 1-- 2·a och 3:e Blekings-Kompagmerne, 
., Hva~f 1o a -~ · • .. 

d --r . e l'ompa~niemas Artilleri-13atsman. 
e o ng • o 

-" .. . 

"**) Matroserue exercerade 

skolan. 

å h .. t iSM och qvarga annu 1 
blott p os en 
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Då, 5åsom ofvan synes, större delen af den exercis-bara 

Al'tilleri-Båtsmans-styrknn årligen öfvats; då nya Kanon-Kom

mendörer år ligen bildats; då under de fem sednaste åren 

Kanon-Kommendörrrs antal ändå Pj särdeles tillväxt; och då 

9 år· eftt>r Artilleri-13åtsmaos-Korpsens organisation ej mera 

än l;:del eller 116 man af 741 äro duglige Kanon-Kommen

dörer, så synes i sanning denna duglighet vid Blekiogs•l\om

pagnierna nära nog vara uppdrifven så högt sig på länge 

eöra låt.er . Afrälwas ifrån dessa 741 man 120 odugliga, lika 

många mycket dåliga, ll6 Kommendörer, så återstår 385 

man, /JVarifrilo lwmmendörs-vacanserna skola fyllas; men ty

värr behöfves ej lilng graoslwing af individerna för att öf

vertyga sig att härpå ej är något att bygga för framtiden. 

Och antagPr man ock, a t t af dessa 385 man vore möjligt att 

göra 200 duglige Kommendörer, så vore det sammanlagt 

med de nuvarande II6 ej mera :in 316 Kanon-Kommendö

rer af 741 man -'ej hälften - hvarför man tryggt kan 

antaga, att l1a/fva antalet af de 3:ne Blekings-Kompagnierna 

underhålles till gaenet, och andra hälften, såsom At·tilleri-:

Båtsmän, endast till namnet. Detta ganska bedrötliea förhål

/aodE'n kan ej fullt afhjelpns, så J;lnge hela styrkan af de 3:ne Ble

kiogs-Kornp:ne sliOia vara Artilleri-ilåtsmäu, men skulle till en 

de/ lwona afhjelpas, om störst.a noggrannhet ial;ttogs vid anta

gande af Hel;ryter till Artilh· ri-l.låtsmans-Kompagniern~. Att 

hos Heliryter, som intagas i Exercis-skolan, finna li i1 a myc-

ken fånighet som sundt fömuft, är ej sällsynt, och alt dessa 

ej kunna blifva l{anon-Kommendörer säger sig sjelf. Uuder 

tidero as lopp stannå de i l:a eller Sil :a e:.ercis-kln<,sen, stör-

sta delen dock i 3:djP, HotPb\t/;en stadgar ej stränga villwr 

för Båtsmäns antagandP, men den säger dock: att det slw/1 

tillses och ansvaras för att endast ''val{rejdadt och dugligt 

folk antagas:"' 

Granskar man följande tabell, så finner man lätt huru 

orvannamode olägenhet sfwl/e lmnoa afbjelpas. 
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Det visar sig härar, att t.lå de 3:ne Blekings-Kompagni

erne med en nummerstyrka af H I man, på 9 år erhållit 

lJ 6 Kanon-l{ommendörer, så har af de öfriga f(ompagnier

nes Artillel'i-Båtsmän, utgörande 113 man (Bohus oherälmadt, 

-llvilket aldrig tjenstgjort vid Carlslirona station) på 2:ne är 

:blifvit 57 eller rättare 61 f{aoon-!{ommendörer, fastän 3 blif

vit ordinarie Korporaler, och en man dött. I förra fallet un

.gefärligen 2 8-, i sednare 25 :lt· Hårvid bör dock anmärkas 

fördelen af fångvarig exercis, utan uppehåll, hvill;en de sed

nare Artilleri-Båtsmännen åtnjutit, eiJUru ej exercis-tiden fö.r 

dem under de 2:ne åren i de !lesta fall varit läng-re, för 

många ej så lång, som exercis-tiden för de sednare under 

de 9 åren. 

Egentliga orsaken ti11 denna stora olikhet, eller hvarför 

~xercis-sldckligheten kan vara ·så olil;a rmellan de 3:ne Ble

•ldngs-l(ompagnier ocb de öfrige Artilleri-Båtsmiinnen, år na

t urligtvis den, att de sednare äro utvaldt folll. För att så

ledes alltid !;unna påräJ,ua duglighet hos Arti ll eri-Båtsmans-

1\orpsen och förmåga hos Al'tilleri-Båtsmännen att kunna blif

va Kanon-Kommendörer, så måste af de 3:ne Bleldngs-Kom

pagnierne ej stöne ant al bibehållas såsom Artilleri-Båtsmän, 

än hvad man nu under flera år sett Kompagnierna förmå 

underhålla J(anon-Kommen dö rer, l;anske n5J:!ot derutöfver, och 

de så uppstående brister inom Korpsen, borde ersättas af 

kontingenter från alla de öfri:;a lwmpagnierul'. Antager man, 

<~lt de 3:ne Bleldngs-r<ompagnierne lwnoa underhålla 80 Ka

floo-Kommendörer hvardera, så blef det för de öfrige Kom

pagnierne oml1ring ,jO inberäknad! dr·t nuvarande antalet Ar

tilleri-Båtsmän l'id dessa Kompngnier, och då liden på så sätt 

uti Exercis-Siwlan endast biefve upptagen med instruktion af 

dugliga :imnen, urval af [(ompnr,niet, så sl;uiJe gnnslw sållert 

efter 4 a 5 år·, större delen af Korpsen vara sl.icldiga Kanon

Kommendörer. Det är en naturlig sak, att på ett J(ompagni 

af 250 mau, och med huru stränga stadgaoden som helst 
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för Rekryternas antagning, det alllid skull finnas några, hvil

ka ej förmå lära sig alla de ämnen, hvaraf [{ommendörs

kursen består, och under sådana förhållanden är det ju än 

naturligare, alt Artilleri-Båtsmans· Korpsen aldrig kan bli{va 

den stam, hvartill den är afsedd att vara. 

Den så högst nyttiga förändrioe med Artilleri-Båtsmäns 

fördelning äfven till de öfl'ige J{ompagnierne, har på 2:oe år 

förskalfat Flottan 57 Kanon-Kommendörer, hvillla i duglighet 

kunna fullt täfla . med eller snarare 'öfverträlfa ett lika stort 

antal af de 3:ne. Bleldngs-[{ompagnierne, allt till följe deraf, 

att de äro utvalde bland Kompagniernes bäste. 

Med denna omorganisation af Artilleri-Båtsmans-Korp

sen; med ett utviJgadt exercis-hus, och med föryngrad!, ej 

pedantiskt Exercis-Reglemente, skulle Artilleri-Båtsmans-[(orp

sen efter nägra få ,åt· vara hvad den blifvit ämnad till, men 

bvartill den und er närvarande förhållanden aldrig l1au lwm

ma, och så länge för saken f a uns något intresse q vu, så 

skulle, åtminstone bland denna af Båtsmän bildade Korps, 

finnas ett allmännare begrepp om Ar till eri-Vapnets handte

rande. 
J. A. 

0111 SJö-OFFICERS-UPPFOSTRAN VID [{ONGL. I{RIGS

AKADEMIEN PÅ CARLBERG. 

Icke någon institution är för marinen af mer vigt, ån 

en ändamålsenligt organiserad uppfostrings-anstalt för bil

dandet af dess officerare, ty derifrån utgå marinens hela an-

23 

'S·eendP1 duglighl't och förl,ofran. Att l<irare och befäl vid 

en dylik inr:ittniug äro f'tt samvetsgrann! urval af rPdbarhet 

och den utmärktaste sl•ichlighet, är icl!e nog, e·huru så na

turligt, att annorlunda aldrig borde !.nona l;ornma i fr5ea, 

.<Jch icl;e hell er är det nog med en viii ordo~d unJPrvisning 

uti alla tl e ämnen, soru tillhöra sjöliricstjen~ten och den all

mfwoare bildninp, en, utan bör, såsom ett väseodtligt vilko1' 

för hlifvande sjölirigsdugligh et, denna uppfostran ifrån dess 

första början omfatta en grundlig praldisl1 lwnsl;ap uti sjö

tjenstgöringens utöfning, samt framförallt, så li!ligt som möj

ligt, väcl1a och utvcclda sjörnnnslifvets sanna anda. Utan den

na anda, hvarmed förstås kärlek till yrket och rediga be

grepp om dess fordringar, är all annan kunsl;np, om än al

drig så djup och mångsidig, för marinen af int et eller föga 

värde, och l;an iifven vara, ja eansl.a ofta Vl'rliligen har va

rit, mer ti·ll sl;ada än nytta. ·lil;asom ett liraflip,t vapen uti 

olillnnir;h etens hät'lder. Det <ir derföre en af marioens mest 

ömlåliea 1ifsfråp,or, att sjö-officers-uppfostran både lyfter kän

slan och ntv ec ldar l;un skap erna för sjölifvets och sjökrigs

tjemtens månt;artade fordringar, och att detta alltid får ega 

ett skarpt utt a l ~ dt företräde framför de l;unsl;aper, som dess

utom må ste bibringas mrd afseende på livad som l;an vara 

af allmännare vigt för umeiineet i det dagliga lifvet. En dy-· 

lill åt det blifvand e lefnadsl;a lld öfvcrv ägun de och bestämd 

själsriktning måste ialdtaeas 1id hvarj e yrl;esuppfoslran, om 

den mognade mannen sl;a /1 hn twa uppfylla sin besttimmelse, 

men mr-r än anno rstäd es år den nödvändig vid bildandet af 

sjömän, hvi/!;a s yrke fordrar helt olil;a vanor och lefnadsför

hållanden än hvarje annan tj enstuö rinrr på land. 

Äro nu dessa ås igter sanna, hvill\et vi måste tro sälänge 

de synas vara hyllade i alla civiliserade länder- Sverige un-

. dan laget - sil är mycl! et all. anmärl;a emo t l;ri gs - aka dcmien 

på Carlb erg såsom en bildnines-an slult för sjö-ortlcerare. 

Den dPrvarand e sammanslagninern ar land !- och sjö-lwd et

ter är, oaktadt sin före gifna förträfflig het , ålminstone icke till 
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fromma för de sednare. Det stora flertalet af akademiens 

befäl och elever, som dels tillhöra och dels äro p:1 v:ip,en till 

armeen, hafva naturligtvis sina liänslor riktade åt dess sär

skildta yrl1en, hvaraf följer, att landtkrigstjensten är der det 

mest framstående lefnadsmålet, eger det öfvervii[pnde in

tresset, är det rådande elementet, utp,ör hvardagssprål1et, 

och genom allt detta utbreder en dermed öfverensstärnman

de anda, som mer eller mindre Ileherrskar det för alla star

kare intryck öppna ungdomssinnet; och sjö-kad etterna, som 

utgöra en ringa minoritet oeh ~ af året inandas denna för 

deras blifvande yrke främmande atrnosfer, kunna aldrie lyfta 

sig till någon sann och sjelfständig uppfattning af sjölifvets 

och sjökrigstjensteos rätta besl1alfenhet. Och då IJärtilllwm

mer, att till sjö-kadetternas prald.islia öfninp,ar på sjön med

girvas endast några sommarmånadPr, hvilka sammanlaggde 

sällan utgöra ett enda dr, och att dessa öfningar för det 

mesta äro en brådstörtande repetition af sökta för tillfället 

obehö!liga skeppsarbden -·- så är dPI lätt att begripa IJVad 

slag~ sjömän som utgå ifrån 1\ongl. lirigs-al;ademien. Det 

närmast i ögonen fallande af denna ofulll,ornliga, med så 

många främmande beståndsdelar uppblandade sjömans-upp

fostran, år ovana, osäkerhet och i måaga hänseenden ren 

olmnnighet, der man egde rätt att förvänta full användbar

het. Detta år docli1 som sag(lt är, endast det nännast syn

liga. Vida djupare och mer sliadliga verlwingar får marinen 

vidkännas ifrån den lösa, odeciderade befäls-bildningen . 

Den i tjensten inträdande oflicern, som aldrig sett annat än 

solsidan af sjölifvet, och som inilemlat sin hufvndsaliligaste 

bildning vid sidan af landt-lwdelterna, har alltrör dunlila och 

outredda, ofta alldeles falslw begrepp om ör!ogstjenstens all

varliga och egendomliga fordringar, l;an Pj nrsldlja hufvudsal1 

ifrån bisak, vet ej om han skall vara sjöman eller soldat el

ler båda delarne, eller om sjöman sl;ap måste vara något helt 

annat i Sverige än i andra läntlN m. m. --- ocl1 ifrån dessa 

tidigt insupna förvillelser, hvilka mer ell er mindre vidhäiJga 
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lifvet iuenom, mas te man h flrleda de liufvudsakligaste orsa

kerna till de många h varandra lwrsande menings-strider och 

vacldande systemer, som, ut;lll like inom någon annan ma

rin, splittra l;raft r rna, missl eda allmilllila opinionen, och in-

' draga hela nationPn uti part istrid er som tyclias aldrig vilja 

taga nflcon ånda . Olyclian :lr stor, och har framliallat de 

varmaste önslwinea1·, att sjö-olficers-uppfostrnn måtte få en 

förändrad p,rstalt, ordnarl efter yrl1ets fordrinp,ar, samt fram

förallt, att sjö-Iladetteroas ll·dning öfverlemnas ensamt åt 

män som tillhöra sjömansyrliet och alsl;a detsamma. 

Men vid denna fråga såv:il som vid alla andra fråp,or här 

på jorden, finnas olika åsieter, hvillw hvar för sig försvaras 

med åberopade sliäl. Såväl den närvarande sammanslagnin

gen, som den l;orta tidPil för pralilisl;a öfningar på sjön, haf

va sina försvarare. Rättvisan fordrar att vi namna deras ar

gumenter; men vi taga oss friheten att tillik;l anföra våra 

motslläl. 

Först livad gemensamhets-uppfostran med lantlt-liadet

terna vidlwmme•·, så föregirves den dermed åsyftade förde

len vara, att den grundltieger en förtrolig kamratsl;aps-antla 

emellan armeens och flottans officerare. Det medgifves, att 

detta sliäl lwndc fordom brrätliga till stora uppoffringar på 

yrkessldcklighetens belwstnad, meu numera är n5p,ot dylikt 

iel1e af Ilehofvet pålialladt . Den råa tid är läneesedan förbi, 

då en ohyfsad öfversitteri- anda ansågs som n~t:on ting dng

tip,t, och satte den ena samhällskl assen i harnesl; emot den 

andra; då dd hörde till goda ton en, at t studenter siwlie 

slåss med gPsäll t> r, och topprida bönd er; officPrare håna pre

ster m. m., och då inom militären de olilia !;rip,aryrliena 

hvar för sig pöste med en dum sjellbelåtenhet och nedsåuo 

på livarandra med föral;t. Men dr,ssa råhetens och dumhe

tens bravader göra num era iclie någon lyclia. Nutidens all

männare hyfsning har till det mesta utp15nat slirå-antlans 

alla råmärl1en; och hvad militären särsldldt I.Jetriiffar, så äro 
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lefnadsvettet och bildninBen inom den sa inplantade, att 

ehvart offleerare möta hvarandra, de må tillhöra de mest 

olil1a vapeoarter, så mötas äfveo IHinsloroa till ömsesidi~ alil

oing och beredvilligt erliännande af livarandras vii.rde. an

dra länder, äfven våra närmaste grannar, hos hvilka de so

ciala förhållandena borde vara narmast lilw med hos oss, 

hy Ilar man iclie gemensamhets-uppfostran för bildandet. af 

landt- och sjö-offlcerarP. l Holland äro visserligen landt

och sjö-kadetter till en viss tid under samma ledning, men 

med den ståtliga åtskillnad, att sedan sjö-kadetten vist.ats 

3:ne år vid den gemensamma akademien, lJVarunder han de 

2:ne sednare åren gör lwrtnre sjöresor, transporteras han 

ombord i sjöcående fartyg, hvarest han, helt och hållet om-· 

girven af yrli<>ts elementer, såsom midshipsman måste tjenst 

göra minst 2:ne hela lir innan han anses berättigad att blif

va officer. 
Vidare säger man, att sammanslagningen förekommer 

den cnsidishet, som eljest vore att befara af en ifrån landt

lladelterna frånsliiljd sjö-officers-uppfostran. Denna ensidirr

het måste vi upprikti:;t beliänna, att vi rj begripa hvari deu 

skulle bestå. Menas dermed den odelade, allt annat uteslu

tande hängifvenhet till yrllet, som företradesvis utmärl.t hjel

tarna inom Engelsl1a, Franska, Danska, Amerikansiw mariner

na, hvill;a alla måste hafva halt den hefarade ensidieheten af 

en offlcers-uppfostran ensamt riktad åt sjiil;riestjensten -

så må vi alla innerligen önsl;a oss en dj'lik ensidiehet. Hvad 

den eftersölila mångsidigbeten i allmänhet belr;itfar, så spri

der den visserligen ett angPnämt skirnmt'r ' i sfdhkapslifvet, 

men når det är fråga om att öfvergå ifrån ord till handling, 

när himlen mulnar och fosterlandet fordrar att IHar ocb rn 

intager dNn honom tilldelta platsen, då är han, livars bild

ning alltjemt varit uteslutande riktad åt det valda yrl;et, med 

säkerhet den bästa lwggen i det stora statsmachincriel. Så

som ett bi-skäl för sammanslagningen, anföres älven att upp

fostrinzsställets närhet af hufvudstadeo eger så m5naa öf-
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vervägande fördelar emot alt förflytta det till något annat 

slalle. Detta måste ocl1så betvi!las, om än man medgifver 

att det ej bör vara för långt aD:igset ifrån något större ut

bildadt samhällr; delta docil mindre såsom nflgon direl.t nyt-
l ta för eleverna, än för att motverlia enslip,hetens menliga io

verl;an på lårarne. Men måone, för exempel, det mer vest
ligt belägna, samt för sin storartade och vidstriiclita sjöfart 

ocb vetenskapl i;::a bildning utmärkta Götheborg ej vore en 

mer passande i~::> -c; ån för uppdragning af sjö-ol!lcerare '? I 

dess grans!iap är åtminstone en, för ett dylikt ändamål för

tra!fligt belägen rymlig och nu ledig lol!al. Vi vilja härmed 

endast antyda, att det icke ligger något ofelbart i den sat

sen, att .hufvudstaden Stocldwlm måste vara rätta stallet för 

uppfostran af sjö-officerare. Att förlägga sjölu'igs-alwdemieo 

i Carlsilrona sliltlle vi ännu mindre vi.lja förorda. Den be

sparing, som staten vinner genom den närvarande samman

slagningen, ät· en fördel, som icke ar oväsendllig, men bör 

aldrig liuOI.Ja anses vara af den vigt, alt den bör hafva nå

got inilytande vid algöranuet af frågor, som afse bibringan

det af en mer fulländad uppfostran. Betraktas denna fråga 

ifrån ren ekonomisk synpunkt, så synes dessntom den hus

hållning vara en stor misshushållning, som sl1er på hekost

_oad af dugligheten hos en personal; på !Hars sideldighet be

ror, så i fred som krirr, säkerheten af en dyrbar materiel 

och hundratals annu dyrbarare mennislwlif. För den korta 

exer·cis-tideo till sjös, bör man deremot iclle något annat 

skäl, än att den är tillräcldig. Visserligen säger man, att om 

fordriogame göras för stora, så äfventyrar man alt flottan 

förlo~ade flere goda officers- ämnen; men ar det icke bättre 

logik att säea: ju större fordriocar, desto flrre goda ofll

cers-ämneo erhåller tlottan? Siwlie en längre öfnin{istid på 

sjön afsliracka en och annan "utmarlit förmåp,a", så är !lot

tan för denna tvetydiga förlust mer än tillräcklist ersalt ge

nom de öfrirras mera uppöfvade sldcklighet och erfarenhet! 

Nar man ifrån den så kallade sjö-exercis-lideu, som nu an· 
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ses vara nog med ci1·ka ett dr för att berättiga lwdett till 

officers-befordran, afdraeer den tid som åteår under de år

liga ångbåtsresoroa upp och ned emellan stoeldJolm ocu 

Carlslirona, <ifvensom vistaodet i Carlskrona under sjelfva ut

rustnings-tiden, så återstår icke mycl<et mer verlilig sjö-exer

cis än kansl<e nio mdnader f Vi fråga blott: lwn detta anses 

vara nog i Sverigf•, när man i Danmarl<, Norrige, England, 

Holland, F'ranlnil!e, Amerilw, fordrar dubbelt och mångdub

belt denna tid för att bilda en duglig or!icer'\r Icke fordras 

det mindre sjömans!1ap, mindre sjövana, mindre krigsrnanna

dur:lighet på våra farvatten än på andra ha f? Vårt klimat är 

i sanning hvarke n blidare. ej heller storrnarna mer sällsvota 
' ' ' 

eller liUsterna mindre töckniga m. m., an vid andra länder. 

Eller tror man, att vi Svenskar hafva så öfverlägsna natur

an lag för sjömans-yrket, att vi behöfva mindre öfning än 

Dansl1ar, Norrmän, Engelsrniin m. fl., - om så: hvilket 

pagina i vår sjöl<rigshistoria berättigar till en dylik förmo

dan'? Sjö-of[icers-uppfostran i Sverige borde snarare om

fatta en längre tid pra11tisl1a öfninear iin livad som anses 

nödvändigt inem andra mariner; och detta för att balaucera 

de genom officers-korpsens stol'lel1 sedermera fiirre sjölwm
menderingarne. 

Hvad vi för öfrigt hafva att önsl<a till det närvarande 

systemet af sjö-liadetteruas uppfostran, är att ide allenast 

informations-officerare och kompani-officern, utan iifven sjelf

va fartygs-chefen utgick ifrån läroverket. Det tir af väsendt

lie vigt, att fartms-chefeo känner 11Var och en liadett, och 

framförallt har lmnskap och vana att leda yne lingar. Dessa 

srdnare egenskaper äro dock iclie allom gifvet, utan fordras 

dertill speciella anlag, eller ocl1så särsldldta studier och myc

ken tid att dem förvärfva. Det är derföre mycl1et menligt 

för kadetternas undervisning, alt såväl cheler som sekonder 

till kadett-fartygen 110mmenderas efter den vanlisa turberäk

ni ngen. Många missförhållanden simlie undvil<as, om dessa 
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befälsplatser på kadett-fartyget voro permanenta, åtminstone 

för några år. 
Äfven måste vi anmärka emot den ringa offlcers-mäs

sighet, som kadetternas stiillniog och elwnomi ombord på 

, kadett-fartyget innebär. Vi anse l;adetterna böra vara i en 

narmare, mera innerlig beröring med sitt befäl. Det är icke 

nog, att den unge officern utgår ifrån läroverket med en 

god grund af yrliessliielllighet: för att blifva en fullt duglig 

till vigtiga värf vuxen tjensteman, måste han äfven vara 

gentleman. Hit i1öra en öppen otvungen sedlighets-kä nsla, 

rena vanor, ett städadt sprfil• , och en värdig hållning i sätt 

och åthäfvor. Hos sjö-officern mer än hos andra, :ir denna 

sedliga hållning ytterst vip,tig, icke allenast såsom ett vi lkot· 

för bibringaodet af den stränga disciplin, som är nödvändig 

ombord i fartyg, utan äfven derföre, att ban under sina vid

sträckta resor af utlänningar betraktas såsom en represen

tant af hemmavarande landsmäns bildning och upplysning. 

Att denna sedernas förädling icl1e förvärfvas på Carlberg, är 

hvarken befäls eller lärares fel, utan helt och h§Jiet en följd 

af sjelfva institutionen för läroverl1et. Tvåhundrade pojl1ar 

sammanträngde i lwsernlifvets råa former; utan den finkäns

liga vård, som inom familjlifvet är så välgöraode vid de yn

gre åren; strängt bevakade af befälet å ena sidan och en 

ofta despotis!< motstrMvie korps-anda å den lindra, äro för

hållanden, som icke nBgon med lokal-Iiiinnedom om Carlberg 

lian förn eka, elle•· anse s5som hälsosamt för rueuniskans inre 

och yttre sedlighetshildning. Undet· sjö-expeditionerna är 

det, med det färre antalet sjö-twdetter, lättare att uppfylla 

pligter, som tillhöra det omöjliga på Carlberg. Sättet vore, 

att sjö-l;adetterna under expeditionen spisade tillsammans 

med chefen och officerarne, äfvensom att de för öfrigt så 

mycket som möjligt lefde tillsammans med sitt befäl. Ge

nom detta dagliga umgänge med äldre och bildade förmän, 

skulle ynglingen vänjas till en sjetfuppmärl1samhet i tal och 

skicl<, lll'ilket han ibland kamrater iclw finner någon anled-
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niog att ialiltaga. Grofva utlrycli, slyn~relallliga och sjelfs

våldiga åthäfvo1·, osnygghet, glupsld1et v!d måltiderna m. m., 

som nu daclieen förehomma i kadett-gr~nsen, sl•ulle lika sä

kert försvinna af sig sjeiJva i chefens oe:1 officerarDes när

varo, som det gör, då kadetten i land inträder i bildadt 

sällskap. Men då detta sednare inträffar· endast undantags

vis, eller en och annan gång i vecliao, så blir kadettens stä

dade språli och sldck liliaså ett undantag, en tillgjordhet, som 

iclie bär uttryck af en inneboende fritt verkande fönidlad 

smak. l{adetternas mera införlifvade beröring med sitt be

fäl, skulle dessutom, långt ifrån att störa disciplinens helgd, 

tvertom qväfva alla frön till sammanrotad motstriifvighet och 

pojkaldig fölllugenhet, som alltid utvecldas mer i den mohn 

i'!Ojk-elementerna förblifva oblandade. Betviflas sanningen af 

dessa våra åsigter, så l8t oss vädja till fadershjertat. Låt oss 

hänvisa denna frBga till den som har en son ibland liadet

terna, så sliall han, vi äro siil1ra der på, föriiiara sig mera 

lugnad för sonens moralisl;a förädling och yttre hyfsning, om 

liadetteroa blifva delaktiga af det nu förordade närmare um

gänget med chef och officerare, än om han, såsom nu, sl<all öfver

lemnas till det visserligen mera beqväma men ocliså mera sjelfs

våldiga lifvet i kadett-gränsen. Och är nu detta r:itt och 

följaktligen Lör sättas i verl;stiillighet, så iir · det ännu mer 

nödvändigt, att, såsom vi förut hafva niimndt, chef och se

kond på kaddt-fartj·get iclie hlifva omhytte för hvarje år, 

utan en längre tidföljd anför troddes det vigtiga värfvet att 

undervisa och förädla marinens blifvande tjenare och sty

resmå n. 

Vi måste äfven tillägga några ord med afseende på un

dervisningens detaljer, hvillw synas oss böra nogare bestäm

mas till ett visst omfång, hvarutöfver de icke få gå. I följd 

af den korta öfningstiden på sjön, borde allt som kan inöf

vas vid läroverket, så litet som möjligt vidröras under sjö

expeditionerna. Sålunda anse vi iclie allenast alla rent theo

retisl;a lektiorJE'I', utan äfl'rn J!l slat;s handvapen-exercis, och 
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till en del sjetrva Ilanon-exercisen ej undantagen, böra till

höra öfningarne i land vid läroverlwt. Ombord deremot 

slwlle, utom målshjulning under sjögång med l1anonerna, 

hul'vudsalilicast liiras sättet att ordna strid i fal'lyg, samt för 

, öfrigt ingen möda lemnas ospard, för att bibringa liadetterna 

en fullständig och grundlig liännedorn uti slieppsmanöver, 

takting och alla dit hörande arhden, samt uti praktisk navi

gation. Men det är <'j nog med alt liadettt·n efter slutad 

expedition står antecknad uti ett protokoll för en myclien

het nf honom verl>stiillda manövrer och observationer, utan 

är hufvudsalien, att han verkligen lian manövrera och obser

vera. Jcl1e kan man med rätta säga att A verkställt en ma

növer, då han endast högt repeterat hvad B IJViskat honom 

i örat; och bättre vore det, n!t i stället föl' en massa af 

observationer, antalet förminskades, livarigenom en lättare 

kontroll lwnde ialiltagas, att rätta personen dem uträknar. 

För yttermera säl<erbet borde des<>utom under hvarje sjö

expeditiön twoslitueras en ständigt verksam rPglementariskt 

sammansatt pröfnings-lwmrnitte, för att afgöra huruvida hvarje 

kadett nöjaktigt uppfyllde föreslirHoa fordringar i praktisk 

skicklighet. För öfrigt borde lektionstimman med bok i hand 

så mycket som möjligt undvillas under den tid fartyget är 

under seeel, och de praktiska öfuingaroe så lämpas, att de 

muntra och upplil'va sinnet, och väclla hågen för sjömanna

yrl•el. Vid sjelfva liiroverket i land deremot, måste de theo

retiska ämnena naturligtvis blifva bufvudsak, likväl iclie ut

öfver hvad som är uödviindigt för sjö-officern att känna. Vi 

medgifva fulllwmlict del stora värdet af vetensliaplig bild

ning hos en för öfrigt duclig sjö-offlcer, men det är ända

målslöst att vilja forcera alla på en bana, som bör vara helt 

och hållet frivillig, och för öfrigt är beroende på anlaq. 
Dessutom är det ej egen tl ige n så mycl;et snillen vi behöfva 

som fastmer erfarna pral; t islit skicklige officerare. 

Vi sluta såsom l'i började, neml. med den bestämda öf

vertygel~en ; alt sf1som sjö-officers-upprostran nu är organi-
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serad vid liries-al;a de mien på Carlbt' re, l;an marinPn aldrig 
derifrån pårälina den näring, som är viikoret för en sam
hällsliropps fortgående utveckline och fulllwmning. Vi äro 
icke ibland dem som drömma om idt·l linieskepp, ej heller 
förneka kanonslupens värde, men vi tro, att om Sveriee vill 
anses såsom ett upplyst och framåtsliridande land, så kan det 
aldrig undvara en örlogsmarin, d. ''· s. större bevärade far
tyg, som kunna ingifva våra ~rannar alllning för svenska Oag
gan; inför mera aOii~soa foll; representera svenska national
hi ldnin(lo>ll, och sliipa svens!; lag och svens il rätt, ehvart 
svensila hand eln använder svenslw undersåter. För att be
manna dt·ssa örlogsfartyg, fordras befäl som hafva skicl!liehet 
och vana alt hek:impa elementerna på hafvet, som hafva lwn
sliap att navigera ifrån land lill land, och sern veta ordna 
och leda strid om hord i fart yr,; och till erhållande af en dy
Iii! befäls-personal, fordras en för del storartade ändamålet 
väl ordnad uppfoslrings-anstalt, hvarest den !Jiifvande oru
cern, med den nop,p,rannaste vård och utan sido-fantasier, 
uteslutande bildas för det ansvarsfu lla yrliPt. Finues det icke 
penp,ar till en dylik sjelfsländic sjö-of!icers-nppl'os tran, elle1· 
om andra hiafsip,ter liigea oöfvervinnerliea hinder derfiir, så 
är det icke heller värdt att brålia med den lönlösa mödan, 
att årligen uppoffra p~ngar på en dyrbar materiel, som, under 
sådana rörhållanden, a!drie lwn uppfylla sin bPstämme lse, och 
aldrig slwll vinna landets s~mpathier. 

UND~RVISNINGEN FÖR FLOTTANs UNDER-0FFICERS

PERSONAL. 

Tidskrift i Sjöväsendet har i dess sednare häften upp
tacit åtskilligt om undervisninss-methodH för Sjö-Officerares 
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daning hos serskiltile nationer, jemte kommitterades utlåtao
de om samma ämne för Sverige. Det vill således synas, 
som om denna för fäderneslandet och vapnet så vietiea in
stitution illldlligen simile liOrnma att omoreaniseras, bvarföre 
det ej torde vara orildigt att samtidigt yttra några ord om 
Flottans Unde•·-OfOcers-personals undervisning. 

Hvad undervisningen till Sjö-Officer beträffar, måste den 
vara både theoretisl! och pralltisl•, men ett helt annat för
hållande, med ett och annat undantag, måste ega rum med 
afseende på Under-Officeren. Om detta antages såsom sanot, 
hvilket ej någon, med l;änneC:om om de olika tider, m. m., 
som användes till Officers- oc!J Under-Officers-examina, lä
rer betvi[Ja, återstår i detta fall endast en fri:ga att besvara, 
nemligen den: 

Hvilkendera är nödvändigast {ör llnder-Officerare, den 
the or etiska eller pra!aiska undervisningen? 

Naturligast synes det vara, att här söka svaret i de stad
ganden, som äro gällande för Flottans Under-Officers-sko lor, 
och om någon gi>r si~ detta besvär, finner ban genast, att i 
följd af dessa stadganden, den theoretiska undervisningen 
måste vara den vigtigastP. Ett ögonblicks eftertanke säger 
likväl, att detta ej kan vara rätt l Exempel, ehuru förhat
liga, tala: man må hafva läst beskrifningen om likniosen ar 
ett segel huru många gånger som helst, utan praktiii hlifver 
det dåligt li11adt: ett lwnonslwtt - ställes bättre af en der
uti praliliskt öfvad person, än af åen som endast kan be
skrifniogen utantill: en lunar-observation tages sållrare af 
den som praktislit örvat sig deri, än af den som vid under
visnineen hufvadsakligast användt tiden att bevisa forroiens 
riklighet. 

Måhända någon 3f ofvansH\ende drager den slutsatsen, 
att härmed åsyftas upphörandel af all theoretisk undervis
ning för blifvande Under-Offir,erare. Lånet derifrån, men 
den hör ej Bliras till h ufvudsalr, utan tvertom, emedan den 

3 
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tid, som af staten kan lemoas till den egentliga undervi!s
ningen, är alltför !mapp för att hinna bibringa eleven båda 
delarne,, och bör den derföre användas till den mest beböf
liga under~isningen. Slilllle någon elev ega så utmärkta an
lag, att han kan pil den best:imda tiden medhinna mer än 
de fastställde kut'serne, bör man lmnna hoppas, att läraren 
ai ni't och ensl;ildt nöje låter honom gå längre - den lä
rare som det ej gör, bör aOösas. 

Tvänne af Flottans hädangångne ulmftrl!tare theoretici_, 
Ehrenstam och Klint, voro anställde såsom lärare vid Carls
krona stations Artilleri- och Navigations-skolor, och det var 
.nat~.;rligt att, hvad som för dem sjelfva Vitr hnfvudsak, äfven 
sLlle blifva det för derris verlwingslircts inom desse skolor. 
Derifrån de uppdrifne l!urser "'), som nu äro fastställde inom 
<lesse skolor - men detta uppdrifvande var egentligen en 
fördel för läraren, ej för eleven, ty läraren får derigenom 
ett vidlyftigare fält alt röra sig uti, nöjet öl;as med kun
st1apsförrådet, och då man länge hållit i med samma lel<tions
ämne är det mPd rn känsla af J:itt03.d man öfver:::år till ett 

. ' 
annat. Eleven deremot, ovan alt fästa sina tankar vid theo-· 
rien, hågad att göra läraren ett nöje, finner ej annan utväg 
än att brlasta minnet 1md allt hvad det möjligen tål att 
emottaga, ofta tyvärr pft bekostnad af dess fysisl1a välbefin
nande. Må man ej förelömma alt hans mest rekomml'nde
rade egenskaper för tjensten vid utgången från skolan äro, 

'") Ett ytterligare skäl för dessa högt uppdrifne tbeoretiska for<lrin
gar, kan man ej undgå att tycka sig se, i den fördel som derige
nom vanns vid beredelsen till elever för Officers-skolan; ty medelst 
genomgåendet af Under-Offlcers-skolorne, hade man i och med det
samma undangjort det hufvudsakligaste af fordringarne till Offieers
examen. Genem det kommitte-betänkande, som stod att läsa i 
Tidskriftens föregående häfte, har man anledning att hoppas, det 
läsning till Officers-examen ej vidare lwmmer att i Carlskrona 
ega rum. 
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näst yrlwslwnslinp, rasldJet, styrka och sladt sinne, alla till 
större delen beroende af liroppens fysil;. 

S5dane Under-OI(]eers-el('ver, hvillia, af naturen gynna
de med godt hufvud och fatlninr,s-förmåga, lycl<as på sta
tens belwstnnd lörvärf1a sit; hö[;re lwnshaper, qvarblii'va säl
lan i stalens tjenst, såvida dc ej såsom lärare eller ritare 
m. m. hunna förslwffa sig en mot deras mf?dvetna förtjenst 
svarande utkomst, och om stalen ej förlorar dem såsom 
nöjde och lycldige medborgare, förlorar l iii väl Flottan en stor 
del af de Onder-Ofllcerare, hvillia, i händelse af lirig, skulle 
kunna användas såsom lwnslituerade Officerare, företrädesvis 
framför lioopverdirmän - och så länee Flottan består af 
Flottor, hvardHa med talrili materiel, lärer tyv:irr en sådan 
transformation blifva nödvändig. 

Anses del hehöfligt, och vill staten omorganisera under
visningen till Under-Officer, liner det vål ej aOöpa utan nå
gon penninge-upp6ffring, men den summa, för hvill;en hela 
förändringen kan sh•, blef siil<erligen så ringa, att en Stat 
ej behöfver rnn;a tillbalia för den. lcl!e vore det för myc
l;et alt ega ett verliligt obsrrvatorinm på Flottans ännu i dag 
så l<allade hufvudslation, och om, då detta uppbyggdes, skol
lolwl jernte boställe för Navigations-läraren i samma hus an
ordnades, kostade det vi sserligen staten ett par tusen Riks
daler mer än endast ett ohservator~nm, men lftraren kunde 
då omsorgsfullare vårda Fiollans dyrbarA inslrumenter, och 
undervisnin:::en borde hufvudsalilicast omfatta den terrestra 
navigationen och pratdisk fårdiehet alt laga ,och uträlwa de 
för nattlislie a;;tronomien erfordrrliee observationer. 

Artilleri-sliOians lol<al i Carlslirona behöfver endast nå
got förändras, men deremot behöfves så mycket mer nödige 
modeller och instrumenter. Desse borde uppställas i sjelfva 
lektions-rummet, ej uti ett särsldldt sällan öppnad! rum, kal
ladt modelllntmmare, sBsom de uråldrige modeller, hvilka nu 
t1onas, och följal!lligeo ftro alt anse såsom kuriosa på hvad 
förr begaGnades .-



för att tydligare visa huru uppdrifnt> lwrsHne fi'ro, tor~ 

de det vara nog alt rndast upprälilla dem. utom de förbe

redaode ämnena, såsom Arilhmetik, Planimetri och Plan Tri

gonon'letri, filreläses StPreometri, 2:oe gruder Algebra, Melw

nik, Fortililwtioo, Artilleri och HPgl emrnten, hvaraf kan fin

nas, att fortlriogarne i de militära flmnena äro större för en 

af Flottans Under-Orflcers-Statrr, iin för Linie-Officerare. 

Utan skada för UndH-OfficerE>ns praktisl;a dugliBhet, lwnde 

här uteslutas all Aleebra, alla bevisen i StPreometrien, oC'It 

de fleste uti i\lekaniken. Defiuitiont·rne och forml erna för 

flonandel af olilia solida fiBurers l;uhikinn ehflil , jemte ferm 

och sälter rälming, då dimPnsion ernas nummervärden i for

meln insättas, är all Stereometrr som behöfves. Enl\la, redi

ga och Iiiara begrepp i Mel;aoiliens grundsatser, pralilisli ma

chiulåra, parabL·Itheo•·ien och pendelrörelsen utan bevis äro 

mer än nog i Mekanilien, för att sed~rmera förslå Artilleriet. 

Läraren l1an gerna för den uppmärksamme eleven genorneä 

bevisen; eleven förstår då både thesen båltre och inser möj

ligheten att bevisa dess rilitighet, men af honom bör bevisen 

ej (ördr3s. Förgäfv~s må man invända, alt på så sätt blif\•a 

rena, rnathemaliska ämnen endast utanlrxor -·- erfarenheten 

visar, att de trotts bevisen ej blifva annat, då !<isningen sker 

i fläng, med oftast äldre personer (mellan 20 och 30 år), 

hvillia större delen af sin ldnad varit använda till egenlligt 

kroppsarbete. l stället för Ste-reometri , 1\Iel\anil; och Alge

bra borde einerna öfvas i målslijutning och sliOitställning 
l 

ar gevär, slijullahellers upprättaode p[i grund af {örsöl>-skjut-

oing under lärarens lednine, siwlistailning ar Iwnoner, labo

ratorii-arbeten m. m., som tillhö1· det praktislra ArtH!eriL· t. 

Mera tid till den egentliga Arlilleri-l;ursen och linearritning 

an nu är förh ållandet, bord e ändocli blifva öfrig. 

Utom den större pralitiska dnp,lighet, som Under-Ornee

rare af Styrmans- och Konstapels-statern e genom en sådan 

, undt>rvisnings-method siwile erhålla, uppstod ej så få andra 

fördelar genom den omtalad e [ö rändr ingrn. De yngre Sjö-
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Ofliccrare, som va l O a 12 ars tid ej varit bortom Lindes

näs kunde, om i Carlslirona fanns dl verkligt observa.t.o.rinm, 

·der söl1a bibehålla sin pralilislia liunsliap i den nautislia astro

nomien. Tillfiillen dertill saknas visst ej på liOrtare expedi

ti\oner, men de b~r,acnas ej till följe af det ständiga ur- ocll 

·ihamngåendet, äfvensom af fl ere andra skal : - gnruisous

tjemlgöringen lemnar deremot god Ud till denna nyttigJ öf

ning. Våra skjult;1be ller behMva mer än viillwntrolleras och 

jcmkas. Visserligen visa de sig vid m:'llskjutniugeu temHgen 

tillförlitliga, men man får docli ihågl;omma, att vid målskjut

•ning i allm:inhet, iir afståud·el l·il·l m5let ej sf'rdt•lcs stort -

vanlirren 300, sallan öfver !JOO alnar, äfven för de fullgoda 

kanonerna af höGre pundigtal. Sådane lianon er äro docli äm

nade, att sbjuta på betydligt liingre afstånd, och troligen lä

rer man vå {]rsse läng-re afstånd rj erhålla lil;a vackra resul

·la.ter, i stöd af våra slijnllabeller, äfl·en mPd fästndl afseen

de å den rörmio..sliade sannolildleten att trälfa. Hvad kast

tabellen för den svåra sjö-mörsaren beträlfar, anmärlier Eb

renstam sjelf, att den, såsom varande uppp,jord eTter en högst 

·Ofullständig profslijntnine, torde vara mindre tillförlitlig. 

Samma anmärknii)B gör l{apll'n 'Laven vid skjut-tahellen för 

6 ~-tums-hombkanonPn. Äfvenså anmä-rker Elirenslam år 

1839, all ingen noggrann försölisSiijulning dittills blifvit an

siA lid med Flottans geviir, och Kapten Laven bibehåiiE'r den

na anmärkning år l 852 i dPn då - utgifne 2:a upplar,11n af 

Artilleri-lwrsen, hvaraf ~an synas, att som inr:en försöli-slijut

ning sl•ell sedan 1852, ej heller någon noggrann sådan nå

gonsin hlifvit utförd. 

Föräudras derföre undervisningen till lioostapelsRgrade·n 

i 'F'Ioltao, i öfvercnssliimmelse med h vad ofvan är saBdt, vin

ner staten derpå i mer än ett afseende. Den ammunition, 

som liOosumeras vid för sö lissl;jutniuear, ur ej borll!aslad, -

den ersättes m5ngJuhb elt vid för sta allvarsamma <~ffär, ty 

s.kal.l man då auslälla mer iio i sådane fall vanli~:a lwrrektio

'llCI' för de i skjut-tabellerne uppeifne ungefärliga elevaliolls· 
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vinklarne, så förlorar man ammunition utau ef!'elit och utan 

att derigenom rrbålla tilllörlitligare sl;jut-tabeller; och hvad 

värst är, sedan man slutligen funnit den lämpligaste eleva

tionen, kan man vara urstlindsatt att begagna sig af den! 

Säkerlieen girves det många tillfällen för lionstapeis-ele

verna vid StocldJOlms station, att dPitar;a i sl;jutöfningar m. 

m. - desse tillfällen borde ej heller sa~nas å Flottans huf
vudstation. 

JERNTROSSARS FÖRDELAR OCH OLÄGENHETER *). 

Vid sammanförning af jerntrossens många egenheter, 

finner man dess förnämligaste fördelar vara: 

J) Att den är mycliet smäcl!rare än en hamptross af mot

svarande styrlw. Så är t. ex. 4 ~ tums jerotross ar lika styr

ka med 10 ~ tums hamptross. narig~o· nom blifva undervan

tens läge oppe på toppen I.nyc[;pt läere , än då vant af harup

tross begagnas, och följaktlieen tillåta en skarpare uppbrass

ning med under-råru a. 

2) Jerntrossen tager, genom sin smäelu·aa·e dimension, 

mindre vindfång än IJamptrossen. 

3) Jerntrossen är betydliet lättare än motsvarande IJamp

tross. Sålunda väger en famn .i~ tums jerntross I9,I 2 sliålp. 

d:o 10 ~ d:o IJamplross 28,oo sl!ålp. 

s, 8 8 sk å lp. 

") Dessa till redaktionen benäget lemnade anteckningar äro uppsatte 

af en officer, som sjelf en längre tid seglat på fartyg med ifriiga

varande sorts tackling, och hvilkens erfarenhet för öfrigt är en hor

gen för anmärkningarnes riktighet. 
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:11) Sedan jerntrossen varit ansatt en 6 a 8 månader, har 

oden föga eller ingen sträckning, h varföre vitlare ansättn io.g 

iblifver obehöflig. 

5) Om jerntrossen vårdas väl, ldäd es med smärting och 

garn, år den åtminstone 3 gånger varalllieare än hamptross, 

{)ch medför derföre mera ekonomi, e!Jua·u första inköpspri

set är d yrare. 

6) Är jerntrossen icke eldfarlig. 

Je r n trossens olägenheter äro följande : 

l) Det är mycket svårt att göra bändningar med jern

lross; den bryter sig lätt, l1varföre den aldrig bör bändas 

kutter-stags-vis. 

2) Jerntrossen år icke elastisl1, och när den är slabb, 

svänger den vid fartygets rörelser med hårda uch tv:ira lu:}yc

lwr, hvarföre den fordrar svårare råttar och slänger, än då 

:hamptross begagnas. 

3) Om spant ellea· badun af jerntross springa eller blif

va afsi•jutna ofvanföre bastincering ~ ns höjd, är det omöjliet 

.att splitsa eller sammanknopa dem, med mindre hela span

tet eller badunen tagas i däcli; och äfven då blifver arbetet 

svårt och fordrar mycken tid. 

4) Ansättning af jerntross tager betydlict mera tid än 

ansättning al hamptross, emedan m_an för det första måste 

fastnaja en väl klädd jernbult upp och ned långs hvarje spant 

vid fastgöringsstället för ansättnings-:nanteln, som bör tagas 

rund både bult och spant: ural1tlåtes denna bult, blifver del 

lmäck i spantet, som sedan aldrig lwn rätas. Vidare måste 

man, iföljd af den obetydlighet man får hem på ett spant 

.af jerntross, öfverhala !Jcla talgrepet och väl smörja det in

nan man börjar ansiittnineen. 

5) Äro veningarna mindre varallliga pfi vant af jerntross, 

llvill•et sannolikt härleder sig ifrån spantens tvära ryckni.o

,gar iföljd af deras ringa elasticitet. 
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6) Äro vantstoppare af ingen nytta till spant af jern
tross, utan måste någon annan mellanism påfinnas till sam
ma ändamåls vinnande. 

Af dessa jemförelser kommer man till den slutsats: att 

jerntross iclie bör användas till tackling på örlogsfartyg, men 

med undantag af större ångfartygs slag som gå nära slwr

stenen, äfvensom, på mindre ångfartyg, allt det stående gods 
som är i närmaste fara för slwrstenen . 

Hvarjehand a. 

En vigtig uppfinning har blifvit meddelad uti tidniogen 
Artonbladet N:o 51. Man har hittills ansett det ringa utrym

met ombord på kanonslupar och jollar, hvilka hafva minsta 
möjliea plats för egna besättningars vårcl, såsom ett oöfver
vinnerli{lt hinder att på dessa små farlwstPr transportera 

landttrupper; men enligt Aftonbladet, lmn:w både kanonjol

lar och kanonslupa1· blifva förlrätiiiga trupptransport-medel , 

om man låter ångbåtar (ju större desto bättr.e naturligtvis!) 

bogsera kanonbåtarne, och på dessa bogser-ångfartyg place
rar trupperna. 

Stora kanoner. Då man dagligen läser om de svåra 

slljutpjeser, hv illia begagnas och tillagas för liriget, torde det 

icke sal<na intresse att se några uppgifter om de stora me

talllianoner, hvaröfver Indi ens furstar äro så stolta . J !VIoors

hedahad är en sådan om 17 fots längd och 18 tums kali

her. l Da cca finnes en ännu l .~ngre , nem !. 22 fot och 15 
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tum invändigt, vägande 21 tons, och hvars kulor våga 436 

skålp. Den stora kanonen i Agra är 1500-pundig, om 23 

tums lwliber, vägande 1 l tons och värd 5 tusen P. steding 

blott i metallvärde. I Bijapur finnas två kanoner, h vara! den 
' enas kula väger ~ tons (3 Skepp. v. v.) och den andra 1 ! 
tons. 

De båda ''Lancaster-mörsare", som tillagas i England för 

att uppställas på skruf-fregatten- Horatio, äro 1 O~ fot långa, 

40 tum tjocka öfver kammaren och ar 13 tums l;aliher, slijll

tande med 30 skålp. laddning massiva kulor om 302 skålp:s 

vigt. Alla dessa mått äro engelslia . 

Den Engelska Östersjö-flottan lwmmcr i år att föra 2188 

kanoner, af hvillia en bdydlig del skola vara s. k. Lancaster
guns. Tvenne gamla fregatter komma att åtfölja blott såsom 

liru!farlyg. Bland skrufslieppen äro några i vinter omändra
de från segelsliepp, på hvill1a allterskeppet blifvit ombygdt 

att hereda rum för propellern och dess brunn. Skruf-fre

gatten "Horatio" har fått 2 ofantliga mörsare i stället för 
sina fordoa 24 kanoner; de silkallade 11 lianonbåtarna" (gun

boats) äro stundom försedda med högtrycli-machiner, 110 

fot långa, samt nog goda sjöfartyg att kunna segla på alla 
ha{. (De måste således icl1e förblandas med hvad man hos 

oss förstår med "kanonslupar", som endast äro berälmade 

för vacl1ert väder, eller inomskärs.) 

Till expositionen i Paris detta år, slwla de fransyska 

Örlogsvarfven sanda en mängd tillverlmingar, liVaribland näm-



42 

nes: Ett tåg och undervant till ett linieskepp ar största 
k!ass; en kungslup; den för linieskeppet 11 Austerlitz" bestäm
da destillations-apparat; en maehin att stampa llål i förhyd

ningsplåtar; en fullständig sltepps-lavett med tillbehör, till

verkad för kadett-sliOlan; ett nytt handvapen, kalladt 11cou

teau-pistolet", en modell till bädd, stapel och släde, beeag

nade vid linieskrppet 11 Uims11 a!löpning i Rochefort; en me

tallpropeller för en 900 hästars ånemachin; modell af en an
nan slags propell!:'r; modellet' till ångmacbinerna på skeppen 
"Algesiras11 och "Napoleon11

; en mörsare, ankare, draggar m. 
m., dels verkliga, dels i modell. 

De flytande batterierna, hvillta byggas för att förstärita 
den engelslta östersjö!lottan i vår, lwmma att Ilekliidas med 

jernplåtar af följande dimensioner: 12 fot långa, 4 f tum 
tjocka och 2 fot 10-! tum breda (engelskt mått), samt hvar
dera viigande 2 ton~ och 13 centner (omltring 16 skeppund). 

Fransyska tredäckaren 11 La grande Brctagoe'\ som bör
jade byggas i Brest om våren 1853, har den 17 februari i 
år gått ar stapeln, s Ii all föra J 30 l;anoner, och håller på att 

förses med en ångmnchin om 1200 hästkrafter och propel
ler. Det är 270 sv. fot långt vid !;ölen, och 6 J fot bredt, 
som är i mera än svensl;a lioieslieppen. Detta skepp iif

verlrätfar i storlek alla andra, kanhända med undantag af det 
nu i England under byggnad stående "Marlborough\ som är 
beriiknadt för 134 kanoner, och hvars propeller-axel ou ar 

under tillvt>rlming, utgörande den slörsta smidda axel med 
ver, som bli[vit förfärdigad, i det den skall komma att väea 

I 7 tons (mera än l 00 skeppund). 
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Engelska fregatten ''Nanl>in", som sistlidne februari af
seglat till C!Jina, ansägs för den l!raftfullaste fregatt Engla.nd 

eger, i det att dess bestycl!ning utgöres af 20 st. 68-pun
diga, och 30 si, 32-pundiga Ilanon er, alla fullgoda och ar den 

' längsta oci.J tyngsta sort, som för dessa pundigetal begag
nas. Bl:'sätlningen var 500 man och l 00 sjösoldat er, offlce
rarne oberälmade. Detta fartyg, som börjilde breeas 1850, 
har icke propeller. Det är H~5 engelska fot långt och nåra 

51 fot bredt. (De lullgoda 68-pundiga bombkanonerna vä

ga omliring 35 sl!epJH111d lätt vigt hvardera, och 32-pundiga 

längsta kanoner ungefåt' 21 slieppund.) 

Balaklava eget' en högst egen belägenhet. Hamnen rym
mer omliring 20 fartyg. På ett afstånd ar ! eng. mil, är 
inloppet icke märldigt. Den tyckes förundransvärd! passande 
till ett sjöröfvar-näste, och om "Corsar<:ns'1 sl1ald någonsin 

hade besöli! Balaldava, shiiie det säl;ert hafl·a blil"l'it förevi

gad! p,enom ett sl;aldestyclie. 
Från staden ser hamnen ut som en af de många in

sjöar i norden, bvilka omgifvas af idel branta berg. Dessa 
bPrg äro det första, som upptäckes, då man kommer från 
Bosforen, men om någon olycldi g sjöfarare under l1ejsar Pauls 

tid sökte sltydd mot stormama i denna hamn, hlef han ce
nast utjagad eller sänl1t af en fiende, lil;a slwningslös som 

vind och vågor. Innevånarne hade små ltanoner uppställda 
i bergen, med stränga fört•skrifter att hesl;juta hvarje fartyg, 
som försökte att dit taga sin tillflyltl. År 1809 blef stad en 
befolkad af GreJter från .Morea, vågsamma sjöröfvare, hvilka 
erhöllo detta ställe såsom belöning för den tjenst de gjort i 
Katharinas krig mot turkarna. Dessutom äro bosatta der 

Tartarer, Judar, Kalmucker, Zigenare oci.J Ryssar, uvar och 

en efter sitt lands sed. 
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SAMMANDRAG AF ÅTSKILLIGA 1\0NGJ". BREF' FöRORDNIN
GAR, GENERAL-ORDER u. M., UTGÅNGNE :mAN SJöJiöR

svARs-DEPABTEMENTET. 

(l{ongl. nrcf.) 

Januari den 4. K. 1\'l:t har i Nåder anbefilllt Förvallnineen af 
Sjo-Ärendena att skyndsamlicen gå i författning om an
skaffande af yttrrligare nödigt antal Båtsmans-b~!.lfHinader, 
och dPrvid bemyndigat Förvaltningen, alt den såväl dertill 
som till de Bevåringsbeklädnader erforderliga materiel, 
hvill<a under året lwmma alt upphandlas, erforderliga ma
teriel må unde1· hand upphandlas och utrikes uppl<öpas, 
så vida d~n ej med erforderlig sl>yndsamhet kan inom Hi-
kct anskaffas. 

s. d. IL M:t bar i Nåder tillålit, att en lmlelödningsugn 
mPd tillhörande l;oger och transportvagn efter Kapten Joo
zons ritning må förfärdigas oeh jemförelser anställas med 
en dllill efter Engelsl< modell. 

Den l O. 1{. M. har i Nåder anbefallt byggnndet ar tvenne 
vattens\;utor af Jern 1 för Flottans bebor. 

DPn 17. An g. ordn~n,let af Flolt~ns Beklådnadsförråder. 
s. d. IL M:t Ilar i Nåder anbefallt inrättandet ar en skjut

skola i hufvudstaden, dertill bland andra 8 Officerare ar 
Flottan tillhörande trupper slwla lwmmenderas. 

DPn 31. ((. M:t !tar i Nåder befallt, att en ar Professoren 
Bache Washington hitsänd Saxton's Deap Lea Thermome-
ter, för ll ndersöllande ar temperaturen på hafsboltnen, silall 
på något till Medelharvet eller annat aflägsnare ranatten, 
ut~ående farl)g, pröfvas, älvensom att de från nämnde 
Professor anlwrune [{artor slwla till Sjölwrtre-l{ontoret öf-
verlemnas. 

s. d. !(. ~l:t Ilar iclle funnit sl1ål gilla [{apten-Löjtnant Carl
ströms urHJ c: rd. besvar öfver Befälhaf\'UIHle Amirälens i 
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Cnrlsl•rona utslag a ng. SfiJ ldi[!hf!en för honom att Prlägga 

Påsl;penningar till Amiralitrls-Prestersli<lpet, oal;tatlt han, 

enligt kommendt>ring, är på annat stiille bosatt, och der 

tillhör annan församlinc; men hur f(ongl. Maj;!, med an

ledning af hvad dervid förelwmmil, i NådP!' förldaral, utt 

Flolians Korpsrrs Embrls- och Tjenslemän samt Undrr

Oflicerare och Handtverl;are, hvillw, i följd af kommt>nde

rinrr, ntöfver elt års tid äro frånvarande från Flottans 

Station, hvarvid de äro anställde, samt å lwmmenderings

orten bevislieen tillhöra annan l;yrfiDförsamling och till dess 

Preslerskup erliigea afgifter·, under lid!~O icl<e skola vara 

förbundne till ulgörani!e af sådane jemväl till Presterslia

pet å egentliga stationsorten: börande detla Nådiga be

slut från och med innevarande år· vinna tillämpning. 

(General-Order). 

Februari den l. [(. ~l:t har i Nåder beviljat Premier-Löjt

nanten A. Husengren ljenstledighet und er I O månader från 

den l Mars, rör att föra Ångfartyt:. 

Den 8. [{. M:t har i Nåder fnststiillt Sianal~ och Evolutions

Bol< för K. M:ts Sliiire5rdsfar!yg, att t. v. tjena till efter

riittelsr. 

Den 9. [(. M:t har i Nåder förof'(ln<ll Kommeudör-l(aptenen 

och Hiddareo O. ArnePil alt fr5n och lllPd den 1 Maj och 

t. v. vara Chef för Götheborgs Drpot erter flommendör

f(aptenen och 1\iddaren A. 1\Bfelt, som på egen begäran är 

placerad p.1 Stocl;holms station fr5n nämnde tid. 

S. d. K. M:t har . i Nåder beviljat Premier-Löjtnanten c. 
A. Fischerström och Selmnd-Löjtnanten F. von Sydow 

tjenstlt>dip,het att föra Ångfartyg å inril1es orter, den förra 

91 månader från den 15:de Februari, och den sednare 10 

månader från den l :e Mars. 

Den 10. [(. M:t har, på derom gjord begäran, tillåtit att 

sekund-Löjtnant C. C. Engström må entledieas från sin 

bommendering vid Gymnnstisl;n Central-fnstitn!!.'t. 
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Den 13. f(, M:t har i Nåder befallt, att fin dl:'n i hufvud

staden inrättade Sl<jntsliOla, skola 110mmenderas Prernier

Löjtnanle!'lle A. W. Boy, J. A. Dallls!röm, C. P. Virgin och 

J. N. G. Ameen, samt Selwnd-Löjtnanterne Friherre P. A. 

Leijonhnfvud, G. N. af l\lerclier och C. H. Smedberg vid 

Flottan, samt Löjtnanten vid Mnrin-1\egemeutet, J. A. Me

lander. 

Den 20. [{. M:t har i Nåder tillåtit f. d. Premier& Löjtnanten 

vid Flottan, c. V. Ankarcrona, att bära [{ongl. Maj:ts Flot

tas n. v. Premier-Löjtnants-uniform. 

s. d. IL M:t hur i Nåder beviljat Selwnd-Löjtnant P. E. Arr

henius 2 månaders förlängning å innehafvande tjenstledig

het för att i Lamanne fortsätta pågående språkstudier. 

Den 22. Il. M:t har i Nåder beviljat Sel;und-Löjtnanten, Fri

herre C. G. Oxenstjerna 8 månaders förlängning å inne

harvande permission för alt under liden finna läcenhet att 

till fi\derneslandet återkomma. 

s. d. K. M:t har i Nåder befallt, att Befälharvande Amiralen 

i Carlskrona sl;all uppå reqvisi!ion af Konungens Befall

ningshafvandc i Bleldnge Län lemna Militärisk Handräck

ning af Murin-1\egem~'ntet för ordningens upprätthållande 

i Blellinge Län. 

Föränd1'ingar inom, Rongl. flfaj:ts Flotta. 

Befordringar : 

Den 1 O Januari. Till Öfverste i [(, Flottans Mekaniska -

Korps: Öfversle-Löjtnanten derstädes, Grefve A. E. von 

Rosen . 
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Den 17 Januari: Till Kommendör: Kommendör-Kap

tenen, H. IL H. Arffursten, Hertigen ar Östergöthland, Osca'1• 
Fredrik. 

Den 31 Januari. Till Kommendör: Kommendör-Kap
tenen Fri b. G. E. Ruuth; till Kapten-Löjtnant: Premier
Löjtnanten A. G. R. von Feilitzen; till Premier-Löjtnant: se
knud-Löjtnanten J. H. Ankarcrona. Vid Marin-Regementet, 
till Öfverste-Löjtnant och I:a Bataljons-Chef: Majoren F. ar 
Klinteberg; till 3:e Bataljons-Chef: Majoren C. Ch. f(reiiger; 
till Kapten: Löjtnanten ~· V. von Heidenstam; till Löjtnan
ter: Under-Löjtnauterne A. A. N. Arnoldsson och J. E. A. 
Lundgård b. 

Förordnande : 

Den 4 Januari. Till Chef för Norra Lots-distrilitet: 
Kommendör-Kaptenen C. E. Engelhart; till Depot-cber på 
Götheborgs station ifrån och med den l :s te instundande 
Maj Kommendör-Kaptenen och Riddaren O. Ameen. 

Transport : 
Den 4 Januari. Till Under-Löjtnant vid Skaraborgs Re

gemente: Selwnd-Löjtnanten Frih. G. D'Aibedyhll. 
Den 1 O Januari. Till Löjtnant i K. FloHans Mekaniska 

korps: Löjtnanten i Armeen C._ G. Adelsköld. 

A{sked: 
Den 9 Februari. Premier-Löjtnanten C. V. Ankarcrona. 
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