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SPtSORDNI~GEN FÖn I\oNGL. l\l.u:Ts FLOTTA. 

Dj flottans fartn: und r r de sednare åren '' 'Jrit ute håde 

tidigt på våren och sent om hösten, har· erfarenheten än yt

terl igare b~styr!.t Olämpligheten af Jpn fiU g~llande spisorJ

II illt:Pil1 som des~ntom rn!Jn från hörjan befunnits s~dan, att 

d• ·n siillan lillnnat till alla dPiar efterföljas. Deruti bestäm

mes nemllgen alla dagar till frul,ost för mansliapd Jwrn

EI'l"llsgröt, till middap,småltid ärter mPd nfq;ot eryn, salt liölt 

t> llt-r ll:isl! samt ~ jurq;fru briinvin, men till aftonen "'ndast 

sill ell er smör jHnte en dyliii liten sup, hvil!;en sfiledes slilllle 

ir1 1;iira ersättning för en varm anrättning. Arbetsfol11 :iro 

vana vid al!onmåltid, och nnst mansliap hl'lrölvt·r det i all

mflll het; men framföralit erfordra sjömän n5uonting för· att 

sl:irlw orh värma d• ·m till nattvahtt>r, utan hvillw t dPras liraf

lt·r och hälsa undt>r en ohlid årstid icl;e Unr,e torde l1ålla 

111. O ksä har man funnit sig tvnngrn att redan 1833 l'id

taga den förflllrlrill l!, som på de fl ,~sta fiirtn: äfven !.'irer 

blifvit bihehållen, all ~:riHen ut{:ifvrs till aftonmåltid; men 

dt'nid måste isf{l!fet all eeen!lit; fl'llfiOS( llmh;iras , sådan den 

på fretnmande kri~;sfartyg och alla nordiska nationers Ilan

delsfartyg brnl,ar· best5s, hvill,f~ll brist l'arit sil l,flnllbar för 

!J,·sättningarn~, att man på läncre resor funnit nödict utspi

sa ka lwo eiiPr kaffe om mornarna. I 183~ års spisordning 

var dHernot the beslänHit till aftonmål, men som detla är 

en mindre känd tillaening för svensl;a allmoeen, så lära båts

männen funnit sig villrådige om, huruvida tl1 eblad erna icl;e 

äfven borde :ilas med si!Pd, för att p,ifva något stadieare mat 

an »bara vatten». Drssutom stötl P. rnan pf1 drn oltieenheten 

att nödcas <;>Ida upp l;iibyss en midt i nattl'n, för alt få erö-
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ten koJ,ad till fmlwsltideo, som vissa årstider infaller för~ 

d;Jger. Det lidPr intet tvifvel, att ju vårt sjöfoll,, lika väl 
som andra nationers, IIUnde vänja sig vid och belinna sig väl 
af the till aftn:;rne, men denna förändring i nuvarande spis
ordning måste i alla fall stå tillsammans med anskaffaode af 
någon närande och lattkobt frukost. Omsorgen om maosbu
pets hälsa och belåtenhet hör vara en nog kraftig orsak till 
någon sådan förändring af ranzonerna på n. M:ts llottas far
trg, äfven på de bortare expeditionerna kring Sveriges ku
ster, ofta under en oblidare årstid och trägnare tj.ensf'göring 
än på lånuresor och st•glingar i medt>lhafvet, der kakao ofta 
blirvit lillagdt. Vanfig,~n har man i sådana fall begagnat ka
kaobönor, hvill.a hlifvil rostade och stötta ombord, snmt, ko
J,ade till ett slags chocolad och bland.1de med pud·ersoclier, 
utspisats alla mornar, måhända med besparande ar sill och 
smör, tlå förråden deraf icke hållit sig och på främmande 
ort icke Hill lwnnat liomplell~r·as. Della säll att använda ka
kao, är sedan 20 år aflaedt i ent;elska rn~rinen, emedan fall 
förekommit, dii de lt'mligen hes•·arliga tillredelserna icke med
huunos föreuående dag, ulan slöiandel antingen nattetid måst 
forteå ejler lemnats ogjord!. !\len om kalwohönan icke väl 
sönderkrossas, ' te m nar den tcll t ~ elt tunn och osrnaldig anni!t
ning. Oerlöre medföres numera ombord på engelska örlop,s
fart)g ben•dt l;akao, hlandadt med sockeramne, så att en viss 
m;inp,d deraf blott hel1ö lver läegas i kol,ande vatten, föt· att 
lernoa en braltig och myclid ornlyclit morgonspis. 

Ifall sålunda beredt lwkao håt• kunde fås, så torde det
ta vara del håsta, hvarrn ed flottans fartyg knnde förses så
som tillökning portionerna, ehuru mansl1apet icke förut är 
vandt dervid. 

i\lPn ett lil1a viilgöranJe och orntycl!t frukostmål siwlie 
måhända lättar-e kunna beredas våra besättninear genom en 
anrallning, ln·arvid de fl es ta torde hafva hunn it vänja sig. 
Jne menar kaffe, hvarmerl man finn er svenska allmoeen all-
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10nnt bekant, orh mången arbetare ilfven i land börja sin 
dag, isynnerhet SPdan stråfvandel alt minska hrukel af brän
vin börjat hiira frukt. 

För att befordra denna framgång, vore det 1\fven ända
målsenliet, att ombord på flottans fart yg utbj'la någon del af 
branvinel mot nåp,onting, Inarmed mansl1apet vore bättre 
bPtjenadt, och s5som ett )'!terlip,are sldil kan man dertill rör
orda kaffE', emedan del ide skulle kosta kronan mera, än nu 
utdelade fruko slhrän vi n, h vilken fördel må handa icke kan 

vinnas med t.aliao. 
Orn en lianna bränvin kunde köpas för l Rdr 38 sk. 

rgs, sä molsvarade besparinuen af h1•arje halfjumfru = l ! 
skilling, men del är snarare troligt, att priset blifver högre, 
än alt det nedp,år under detta förslagsvis antagna värde. 
För l t sk. sliullt> mau kunna anskaffa en portion l;a(fe, om 
man antagPr partipriset för l sliålp. deraf = 22 sk ., och att 
pudersocker l;an erh511as för 16 sk. pr skålp. Ty af detta 
qvanturn erhålles 32 portioner i de mariner, der sådant bru
kas, neml. l lod ar hvardera ämnet per man. Och skulle 
man finna, att deraf icke kuudf: erhållas 4 a 5 jumfrur godt 
(,atfe, som anses heliöllit;l, eller att nåp,ot mera socker he
höfde tillägga~, så Ulerstår tillgång dvrtiiJ, åfverJS(liU alt till
såtia någon rostad råg, snm kostar omlirinp, 3 sk. rgs pr skålp., 
helst manskapet torde he[:agua den na blandning i laud, neml. 

l sliålp. lialfe = 22 sk. 

i d:o råe = l sk. 

l ~ d:o soclier = 20 sk. 

således 32 portiouer = 43 sk. rgs, matsvarande 32 halfjum
frur bränvin, som, då liannan kostar 86 sk., bafva elt värde 

af 4 3 si!. rgs. 
Det är sannt, att l1ronan finge dessutom bekosta eu in

·rättning att bränna och mala kaffebönorna (rostning sker 
bäst genum en r·ol enl!lde kaffebrannare och krossning går 
fortast på en harizonleJ qvarn rnt.>d löst liggande löpare) samt 
kanske nåc on slags sil at l afsl,ilja crurnst-1. Äfvenledes åtgio-
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ge mera fårsid valten och br:insle än hillill~, men allt dd!a 

tonle vara af oj,.mförliet mindre vie! :in manskapels hälsa, 

kraft och b · ·l ~!e nliet. IJ en förändring i prod:1nlerine borde 

docl( ial,tlagas, öl! dPn nu livarannan dag nlrldade sill~n ut~ 

hjlles mot smör, som så l<'d<'s Lvarje moreon utspisades 

jemt.e V<llllig m<inp,d bröd. 

S~dei"IHPI"a torde d<!! [tfVPfl hefinOaS fördefaJdigt, alt virJ 

vissa tillfiiiiPn, säsorn i lu1ll Pller för li<llsan pfilwslande vä
derl1·l< vid n tpu rrnill(;<'ll om mornarne utd,.Ja den halfva jum

fru brfnni11, som nu för<:>shifves till mitldag"n, eller hPidre 

ulb~ta df'll mot Pil lit<•n qvanlilrt kognac, ä·fvpn vid de till

fall<"n, då far! H:schef,·r Iinna sig föranlhtne alt utdela extra 

fÖrpläeninp, ar spiritno~a, ell fr att utspisa sådana såsom del 

ar torrföda. så-om en brist i spisortfninp,en, torde MHn an

ses, att intd oruhj!P finnes m<'d ftrler till middagar, och dd 

vore trolip,PII sl,~l alt d'·rlill medföra torl1ad hvitld\1, som lä

l'er varit lörsöld p~ l:insre !'Xpi•ditioner r:wd svenslia örlop,s

fartyg, dii den iclie all.-na~l bf'funnits SPI'dt.•les sund och viJI

smal>arHIP, utan i\lv•·n hallit sig lilia r,od under och dter s~e~ 

Iine i varm3re ldimatn. Sådan hvitJ,[il f'l!er surl,iJI vore 

lämplig, då man irl,e hade tillfilile att ofta få färsk soppa, 

äfvensom hvarj< ·hand :, födulinHil'll inlar,gda i hermetisl.t slut

na bl••cl,dosor, hvaraf, som bPkant iir," i 1Janmarl1 finnes en 

stor f;;brill, och dd :ir lroliBt, att dterfråcan i Sverige skulle 

framhriiiC<~ d~ Ii ha, som l>t111de hlifva iclie allrnast en nafio-

11ill1 inst1 utan ilfven f' Ii X·II ISii:l vip, t i:: arqvbition (ör de sju

klos och bPftilt:h f"örr5dPr 1 livaremot man icl;e åfvenll ra de 

förlust all förv•1ra dessa hlrcl(dosor på ·stationf'rna från ena 

årPis expPditioner till dd andr·a, då det är noesamt utrönt, 

att sf!lnnda inlaeda matvaror länge bihrh51las goda undPr alla 

lilimalPr och 5rslid.,r. Utom i mftncd sålunda heredela för

d\ot' l', finnes i Eneland <· l! potent af ~l:r Edwar•ls på alt för

vara pntat"~, så att dPil lian utspisas på lånur,.sor, och dt:t 

hal' hlifvit vit>ordaut, all den på t•mip,rant-fartyr, varit lika 

god undc·r hemrrsor från Australien, samt att trnpptrne på 
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Krim blifvit försedda denued, h viilid lyrl,es ut visa alt det 

både är· en ändamfilsenlig och iclie dyrare riitt, iin att den 

af oss skulle ~uona bestås. Om åfvrn iul, öp~pl is e! vore dub

bel l mot rå potates, så slilllle måhända lwn sumtionsvärd f" t 

blifva detsamma, då man bPsinnar llllru mycl;d af ombord 

medförd polates försl;äm:nes eller f:I"OI' tutder ~~~ hi rq,;re tids 

förvarande, hvaraf iifven lian bildas svamp (~ liN röta i dt't 

fartyg, der den länee varit lier,ande. G. 

OM ORSAKERNA 'l'ILL SKEPPSBHOT'I'. 

Orsal•~rne till sliPppsbrolt och andra olycl,or till sjöss, 

äro af mångfaldip,are art än man i allm:inhet tror. Nedan

stäende uppsats, erundad på forslillilliJ och erfarenhet, ehu

ru sammanställd nL11l plan, torde hos mängdPil t'rHiast fram

kalla förvåning; men om derjemte <'Il t: o d 1 ilja, om ock hos 

de få, s~ulle väckas alt minsli;t olyckornas ant;d, p,enom fri

kostieare rust1tine å ena sidan, ol"h å den andra eenom öl<ad 

sbicldighet och försi[ltit:het, så är ändamäld med uppsatsen 

vunnen. 

Orsal!erne till skeppsbrott och andra olyckor till sjöss 

äro: 

J. för Iiteli besiiltnint;. 

2. Brist på förråds- prrsedlar. 

3. Brist på vatten och proviaut. 

4. Dåliga persedlar, såsom ankare, l!etlinear, (;åtar, rund

hult, st>gel och tågvirlH'. 

5. Proviantens och vattnets dåliea besl,affenhet. 

6. Öfvl'rdrift vid principers eenomförande, t. ex. knlfe 

eller tbe åt besättnineen, i ersältning för rom. 

7. Dåligt fartye, till följe af åiJPI', brist på nödisl re-

parationer elle1· i allmänhet brist på nödig tillsl' l1. 



232 

S. Fartygels dåliga konstruktion, dess felalltiga läge på 
vattnet. 

9. Oskicklighet hos b~fälhafvare och anda·a, af hvilka 

skeppels säkerhet beror. 

1 O. Närvaron af kapteners fruar eller af andra frun

timmer. 

J l. Vansinne. 

12. Oförmögenhet hos folket att arbeta, till fi>lje af sjuk

dom, kropps-sliador ell<>r genom öfveranstråogning. 

ten. 

13. Dryckenskap uch skoj. 

14. Desciplin för sträng eller för matt. 

15. Insubordination och myteri. 

16. 

17. 

18. 

19. 

20. 

21. 
<}<., ...... 
23. 

24. 

25. 

26. 

Loij besättning, ingen uthalare ombord. 

Missbelåtenhet och gral ombord. 

Dödsfdll och q mniug. 

Eld. 

Sammanstötning. 

Kantring undl'a' en by. 

Förändring af lastens låge genom slingring • 

Rådlöshet, skeppet kantrat, i brand eller i marvat-

störtsjöar. 

Låcka. 

Slieppet för lt5rtlt lasl;ll t•ller för myckrt hrlarnrat 

på däck. 

27 . 

28 .. 

Pågrundstötnin!l på ldippor eller bankar. 

Lägervall. 

29. Slörre ellea· mindre del al besättningen pressad 

sjön; uppehåll. 

30. Felaliliga sjö-lwrt och kompasser etc. 

31. Vårdslöshet, död a·äl•niog, vanskött. 

32. Dålig utkili, brist på påpassli~het. 

33. Ingen obsei'Verad Latitud, till följe af tjocka. 

34. Försumrn•·lse att visa landliirna, ouppmärksamltd 

pä signaler, sådana som ljus, klocka, trumma, etc. 
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35. Uppbringunde ~ller lörstörinc af Ht·nde eller sjö-

röh·are. 
36. Åska. 

37. Master eliPr rår slingrade llfver Lord. 

~~. I drift för ul.lart ankare, l.inl; i kdlint:Pn. 

39. l{ellingeu sprungen. 

40. Sönderslagna hutar, mast~rne seglade i\fverbord, 

sPgPI sl1örade. 

41. Sofvande på vakt. Sömnig rorsman. 

42. Fj'fSIH'PP som råkat i drift. 

43. Misstag vid angörandel af land, rut•d afseende p~ 

orter, uddar, fyr3r 1 m. m. 

H. Sl1eppd med afsigt försatt i sjunkande tillstånd 

eller annan olycka. 

45. Krigsfångar eller brottslingar, antagne som Lesålt

niog. 
46. Öfverdåd. Kanoner tillbordssatte unde.r bårdt vit

der. Pressning med ett rankt skPpJ'I. 

47. Släneerne förlorade, genom 'försummad ansatining 

ar lobarrluneroe efter vanrlning. 

48. Ugg'la, fångad unrle1' press·niug för alt ligga öfVl'r 

en udd r. 
IJ9. Oskickliga lotsar. 

50. Sl1eppel iifverp,ifvel al sin bt·sältuing ula•l tillr:ick

li~l skäl. Bef;ilhafvare IPillii<Hltle åt sina C\f!kerare eller slyr

män alt föra i land dokum,.ntH, dyrbarhetH, foll;Pt, m. m. 

Dessa fall, som så of!a förorsal;at olyclwr, stnndom un

dergång, innef<tlta dock icli~ alla de gåtlika ors<lker, som på 

St'glande fartyg (för närvaraude är irke fråga om ångfartm 

speciell) förorsal1at sjösl;ador och fartygs förlust. En ostin

diefarare brann upp, em<~dan en pojke hade försummat alt 

göra sig förvissad om ett romkärl var fullt ellPr l'j. En an

nan rönte samrna ötle, emedan folliet hade vanan alt röka 

under däck, (åtminstone tror man s~, ty ingen öfv<·rll'fde alt 

förklara olyckan). Ett vårdslöst surrat liftrl, mt'llrörde sam-



234 

ma ol)'('l.liea följd !ör en tr<·,ljf', Vid dl till iä lle, l;om t-IJPn 

lös uti ("Il officers h lit, d• ·ricPnom alt v• (,pn på lampan fast

hölls af en fjeder; med del vanli!:a sld·ufl,juld hade olydan 

ej händl. Ett Il l t t vaeliPrl si, ep p om 300 tons, förlorade 

stor- och nH'san-masl, och l1iill på att drifva i land Ullder 

en storm, endast tillfölje df·raf, att timm• rmann•n, som en

sam hade vaht på däc~, icl;e purr:Jde ut bf'sättningen, ntlr 

!'lt s(;epp );om drifvandPs tl'iirs llf'd på d"m. Han frul.tade 

alt miijlieen hafva misstngil sig, och att l;amrateroe sintlie 

sl;ralta åt honom. En man som fyllt 50 år, borde aldrie 

fara till sjöss. Del är en p,amrnal s5uen, att skon föll af 

emedan eu söm ej blifvil islar,~n, och häslen förlorades der

före att skon fattades. Detta eamla orJspråli kan med skäl 

tillämpas och besannns på den ldvande rnachinen, ett sl1epp 

i sjön. 

BESTÄMMELSER :FÖR INTRÄDE OCH AllTAGNING TILL KA

DETT I l{ONGL. DANSKA SJö-l{ADETT-l{ORPSEN SAMT 0~1 

SJö -l\anE'I'T-AKADE~liENS ORDNING. 

(:'\n t~ . r.ån sid. l !Hl,) 

B. Bcstämmelsea• on1 §j()-rf~adett-:ih;.ademi• 

ens o1.•dnhag. 

§. 30. 1\adetternes aula! bestämmes till 30, utom Ex

tt·a-Kadetter (se §. 28). 

§. 31. Kadetterne delas i 2 llufvudi,Jasser. De som 

gjort sig berflttieade att komma i ondtl'iiders-ldassen, samt 

genorneätt öfvereångs-ex1m .. n, äro !(adetlrr af äldsta lilass ~ n, 

de öl'ri(le äro Kadetter af l'll{l sta (,lassen. Som distinldion 

bär äldsta klassen 2 o~h Jll~sla hlass r u I knapphål ['å J.ra

flt'U. 
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§. 32. lJudenisningen vid Alwdt·mi f ll meddelas i etl

åriea (,urs1·r. Yngsta hufntll-l,lass~n delas i 3 un<lerafdel

oiuuar, den äldsta i 2, af lll·ill.a den öfl·ersta ål' t1·å-årig; 

docli lwn dt·una, såsom till en del utr;örantle repditioos-blass, 

undantogsvis genomeås på ett år. 

Vid slutet af bvarje (,urs aft;ifva Kadett-Of!lcrrai'Oe och 

Liirarue ;•itsord om Kaddterues aulae, flit, buusl;ap•·r och ut

bildJJinu, till följe af hvilket omdöme 1\adeli-Chefen bestäm

mer, hvill;a f(adeltrr sl;ola uppflyttas, och hvillw slwla för

I.J iifva qvar i bufvudl,lasseruas underafdelningar. 

§. 33. De 6 äldsta af aldsla klassrn äro Under-Office

rare, och förrätta Und•·r-Oificers-tjeusl efter den af Kadett

Chefen gilua instruldion. Af Al;adPmi r n er Jdllla de ersättning 

för de med denna tjenst förenade utgifter. Uuder-Oifice

rarne bära distinl;tioner enlit;t reglementet. 

§. 34. Kadeltt·rne br·kosta dt•n reglementerade unifor

men, och vid anskaffandet tjena de af Akademien föreskrirna 

bestämmelserna till efterrättelse. 

§. 35. Kadetterne äro, från det ö!lonblick de anlaeas 

vid Alwdemien, ovilkorlip,t underkastade dess disciplin, och 

åligga att, sål'äl inom som utom densamma, noggr:Junl ralla 

sig eftPr dt·ss bestämmelsPr oeh instruldioner. 

§. 36. För undenisning•·u i l"''d och ombord, bdala 

!{adetlerne månadiiigen 5 Hdr, lllill,a qvartaliter med 15 !\dr 

erläggas förskottsvis, alltiJrån deras alllagning intill afgångeu 

från Akademien. 

För lliliga och obemedlade KaJriter inrättas 8 friplat

ser, som eller [{adelt-Chefens anmälan, besättas af lVlarin

Minislerit't. 

logen liall erhålla friplat~, mrd mindre l1an varit Kädett 

i l är, och genom bris~ande tlit lwn han förlora sin fri-plats. 

§. 37. Unrl crl'isnineen i land JD<·tldtdas under en sam

manlagd tid af 7 timlllar dagliGen, af bvilka, om möjligt, en 
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timme användes till gymnastik, sirnuing, \'apenöfniug eller 

dans. J inget läroämne lemoas mer än en timmes under

visning hvarje r,ång, med undantag af ritning, samt naviea

tion och mathematik, såtillvida som slll'iflliga arbrten skola 

utröras under timmen. l å 2 timmar i veckan användas till 

religions-undenisnine inom yn~sta klassen; dock erfordras 

baruti ingen examen. 

Erter Chefens bedömmande, meddelas dessutom under

visning åt sådana 1\aJetter, som visa sig s vaga i skrifning 

och räkning. Delta sker under särskilda limmar utom den 

allmänna undervisnings-tiden. 

§. 38. Alla examina hållas, såvida förhållandena det med

gifva, offentligen. 

§. 39. Årligen 3 a 4 gånger, eller oftare, om Raddl

Chefen så finnt>r lämpli[!t, sammankallar han Kaclett-Orlice

rarne och Lararne, för att rådgöra med dem om sådana för-

ändringar och förbättringar 

önskliga eller nödvändiga. 

uodervisnilq~en, söm befinnas 

Ertrr att hafva inhämtat deras särskilda tankar, bör han, 

efter drssas större eller mindre vigt, antineen göra anmälan 

derom till Marin-ministeriet, eller sjelf låta införa dem på 

ändamålsenligaste sätt. 

Vid dessa sammanlwmster af~:irves 2 eånr,er årligen ett 

vitsord uppgående till 4, om ({adetternes flit och uppfiirandf•. 

Medeltalet af dessa vitsord tilhisges årligen hvarje ((adelts 

sedoast erhållna examens-summa, och tjenar således ytterli

gare att bestämma de Kadetters aociennetet, som äro i sam

ma sjö-klass. 

Öfvergdngs-examcn. 

§. 40. Hvarje ({adett, som genomgått yngsta klassens 

3 underafdelninsar, således varit minst 3 år vid Al1ademien, 

eget· alt framställa sig till öfvergångs-Pxameo, som hålles 

hvarje år kort före sjöresans början . 
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§. 4 J. Fordringarne vid öf\'ergångs-examcu äro: 

l. Navigation, mundlligt: Systemet i allmänhet; skrift

ligt: Uträkning af de sarskildta problemerne. 

2. l\'laternalik. Af Aritmetil; och Alerbra: Quatuor spe

cies, bråk,- proportions-läran, decimalbråk; digniteter och 

rötter, bestämda equationer af l:a och 2:a eraden, logarit

mer·, aritmetiska serier af J :a ordninl:en och geometriska 

seriff. Planp,Pometri, stereometri och plan trit:onometri. 

3. Artilleri . Materielens benämning, lavetlernf's konstruk

tion, pjesernes hetjenande, laboratorii-arbeten (efter Michel

sens lärobol;: 2:a kapitld §§. 55, 56, 57, 5S, 59, J 04 [en

dast förklaring af den lösevisir '-")], 105, 106, 107;3:e kapitlet§§. 

108, 109, 1101 III, 112, 1 13; 4:t>, 5:te och (j:le kapitlen). 

4. Danska. Grammaliliens formlära och ortografi, huf

vuddragen af ordfognings-läran med dertill hörande reglor 

för interpunl;lion, grammatikalisk analys. skriftlig framställ

ning af berättande eller beskrifvande innehåll. 

5. Franska. 

l. Uppläsning och öfversättoing af ett styclie ur nå

gon vid Al;ademieo ej begagnad bol,, af berättande eller be

sl;rifvande innehåll. 

2. Grammatikalisk analys . (Hda etymoloeiPII, och ar 

syutaxPn : öfverenssUimmelse tnPIIan snhjekt och predikat, 

substantiv och adjl'l.tiv ···- artil;elns bruk och uleslut.1ude

räkne-orden - adjektivernes och verbernes styraode -

bruket af tempus och modus - ordl'öljden). 

3. Mundtlig öfversättning från danska till franska af 

oml1ring l OU oktav-sidor, närmast beräknad på praktisk in

öfning af syntaxens reelor (Bol'l'ings Stiilövelsl'r). 

4. skriftprof af berältande innehåll (öfypf<;iiltning från 

danskan) mPd ordhok, lllf'n utan crarnrnalil•a. Sl•riften bör 

kunna vara färdig på l ~ timme, och mer än 3 timmar få 

icke anv<indas . 

•) Motsvorande vår uppsättning. R ed. 
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6. Eneelslw. 

J. Upplä&ning och öfversättniiiB af elt stycke ur någon 

vid Aliademieu Pj begagnad bok, af berältande eller beskrif
vande innehåll. 

2. Grammalilialisli analys. (Hela språläran.) 

3. Mundtlig öfversällning till engelska af ett styclie lätt 
dans!! prosa, icke läst vid Aliademien. 

4. Ett sliriftprof af berättande innehåll (öfversättning 

från danska), med ordbok, men utan grammatika. skriflen 

bör lwnna vara färdig på l ! timma, och mera än ~timmar 
få icke användas. 

'7. Tyska. 

Samma bestämmelser som blifvit angifna för Franska 
språket. 

s. Historid. Gamla och modellidens historia, den nyare 

historien till 16~8 (efter Bohrs läroböcker, och hvad Dan

marks betnitfar, efter Allen.) 

9. Geografi. Hela g~ogranen efter Velschous lärobok. 

10. Handteclwing. Efter naturen eller fristående före
mål, landlförtoningar. 

Il. Geometrisli teclining. Särdeles med hänseende till 
maskin- och sl;eppsritning. 

§. 42. De höt:sta vitsord som lwnoa uppnås, äro: 

Navication 

Matematik 

Artilleri 

Danska 

Tyska 

Franska 

Engelska 

Historia 

Geografi 

Geometrisk teckning • 

Handteclwioc-

s. 
5. 
4. 

4. 
3. 

3. 
3. 

3. 
3. 
2. 
2. 

Slörsta Summa 40. 
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§. 43. För att genomgå öfVHgåogS-P!arnrn, errordras 

att harva uppnått hälflen ar största summan, och all hafva 

ådagalagt antaelig kunsliap i alla ämnen, eiiPr att hafva upp

nått -~ af största summan, och att hafva ådagalagt ant:1glig 

r1unskap i följande vetenskaper, nPmlit:t'n: N;;vip,ation, ma

tematill, artilleri, danska, 2 ar de rrtllDOlil!lde språiiPn, histo

ria och geografi. För att ådagalägga antaglig kunslwp i na

vigation, erfordras 4, i matematik 2, och i hvarje ar de ör

riga ämnena t ar högsta vitsordet. Om dessa fordringar 

ide fullgjorts, måste examen förn~as . 

A{gdngs-examen. 
§. H. Hvarje ((adett som g<'nomgått äldsta klassens 2 

underardrlningar, således varit minst 2 år i denna !dass, eger 

att framställa sig till afgångs-examen, hvillien hålles hvarje 

år, kort före sjörrsans början. 

§. 45. Fordringarne vid afgångs-Pxaun'n äro: 

J. Navigation. Hela navigation. Teoretisk och prak-

tisl! lösning af särsl.ildta problemer. 

2. M;;tematili, Aritrnetil1 1 Algehra, Plan-geonwtri, Stereo

metri, plan- och sr e risk Trigonometri, af analj·tisll Geomdri: 

2:a gradens !.roldinier. 

3. Artillni. Hela artilleriet efter l\lichelsens lärobok. 

Lan d t -artilleri . 

4. Danska, muudtligt: fullsländie dansil grammatik. 

Hurvuddragen ar dansk Litteraturhistoria, samt öfversigt af 

grekislia och nordi>ka mytologien . 

Sliriftligt: en afhnndling, hvari afses följdrilitig tanke

utveckling och smakfull behandling af modersmålet. En rap

port. 

5. Naturlära. Frnmställnine af de vir,tigaste grundäm

nens fvsiska och chemisl1a kar<•kler och inbördes förhållan

de. L~ran om värme och ljus, om magnrtism och elektri

citet samt dt'ssas inbördes förbindelsr. Mekanisk fysik . Den 
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allmänna vågrörelsen. Framställning ar vårffiL'IlS och ljusels 
teori. Läran om ångmaslliner. 

6. Franska, Engelska och Tyska. Upplåsning, örversätt
ning och mundtligt åt.Preifvande af elt stycke i en, för dt-n 
examenstagande obekant, prosaisk bok af berältande eller 
heskrifvande innehåll. Öfversällning till det främmande språ
ket af en dansk, prosaisk bok af bl'råtlande eller beskrif\·an• 
de innehåll, och som ej år läst vid akademien. Redogörelse 
för de grammatikaliska rPglor som föreliamma alt användas. 
Ett skriftprof, vid hvars utarbPtandP breagnaodet af ordbok 
tillåtes. Ett sl;riftprof utan tillhj"IP af ordbok. 

7. Historia. Gamla, medeltidens och nya historien; 
Danmarks, efter utrörligare behandling. SjöiHigshändelserue, 
deras iuOjt elser och följd\'r i möj ligaste mån framställda. 

S. Geografi. Hela geogralien, Noga kännedom om 
verldskartan. Danmarks eeogra6 i slörsta möjliga detalj. 

9. lliltlslåran. Den positiva r,1lkrättenj efter Akademiens 
läroboli. [{unskap i våra sjökrigs-lagar. 

1 O. Handteckning. Efter nainren eller fristående före
mål. Landtförtoningar. 

11. Geometrisl; teclinine. l\1Pd sårdrle's bäns,eende till 
maskin- och sliPpJ:4sritnine. 

§. 46. De högsta vitsord som kunna uppnås, är(): 
i Matpruatik 5. 
Navigation " 5. 
Artilleri . 5. 
Danska . 4. 
N a tu r lära 4. 
Tysl;a 3. 
Fransl;a 3. 
En!~elslia 3. 
llistoria . 3. 
G?oerali 3. 

Geometrisk teckning 
Handteckning 
Rättslära 

2. 

2. 
3. 

Slörsta summa 45. 
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§ 47. För att kunna genomgå afgångs-examen, erfor
tiras att hafva uppnått ~ af drn största sunaman, och att 
bafva ådagalagt antaglig kunskap i alla ämnen. Till antaglig 
kunskap i matematik, navigation och artilleri erfordras 31 i 
alla de öfriga ämnena t af högsta vitsordet. 

§. 48. Den [\adett, som häst genomgått afgångs-Pxa
men i land, och till hufvudsumma uppnått l af den största 
summan, erhållt•r som premium den GrrnPrska medaljen. 

§. 49. Den r\atlett, som genomgått afeångs-examen, 
men som ej ertPr påföljandr sjöresa med l{adt-11-fartyget an
ses mogen till Officer, :1r icke pligtig att ånyo underkasta 
sig afgångs-examen. 

Såvida ban ·ej ämnar återieen taga denna ex~men, fort
far han likväl att stå under Akademiens uppsigt, och syssel
sättes, - i händelse han icl1e kan få tillfälle alt komma till 
sjös, - antingPn virl AkadPmien eller vid Örlogs-varfvet, till 
dess nästa sjöresa intrfllfar. l"ör hans verksamhet nnder den
na tid, samt efter de intyg som gifvits honom för flit och 
nppföl'ande, erhäller han ar Kadett-Chefen ett vitsord af till
ochmed 4, som till.ig~es den summa han vid argilngs-exa
lilen uppnått. 

Undero fficers-tj enst . 

§. 50. UndProflicers-tjenst, efter en ar Kadett-Chefen 
gifven instruktion, skall bestridas minst 3 månader af hvar 
och en, förr än han l1an utnämnas till Orficer. 

§. 51. För den verksamhet och pålitlighet han som 
Unde1·-ollicer ådagalagt, mrddelas honom ar Kadett-Chefen 
och Olfi ~<'rarne dl vitsord af till och med 5, som raknas 
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till den slutli:;a uppr,iirdsen, för att ht'sf:imma hans plat s 
mellan th·m, hvilka samtidigt utnämnas till Officerare. 

§. 52. För alt kunna föreslås till Oflicrr, s~all en Un

derofficer halva uppn:itt mi:1st g af vitsor·•lt·t far d"nna 
fjenst. [lar han jcJ,e IIJlpnålt dPilu, IUE'Up,ifVt'S honom att 

ltlerligare i 3 månader få tjPnstgöra som UndProlllcer. 

Hadett- fartygets resor. 

§. 53. På dessa sjönsor undPrvisas KadEeflerne och öf
vas prahtiskt i rle slirsl,ildta manövrer, sl;eppsarbt'len, ohsPr
vation<'r och dPssas heräJ,ning, artillerit>ls befjl'nande och an
v.'indandP, st lrmans- och mat rostjPnstPn, h vilka motsvara de
rJs litt!lshaper och lirafter. Alla 1\arl eflerna göra tnrvis val,f, 
såväl natt som dath och de 6 ål(bte eör·a såsom qvartl'rs
Chefrr Oific•·rs-tjPnst ornhord undrr de mrdkoinmenderade 

F,u·tygs- och 1\addt-Oiiicerarnes uppsigt. 

§. 54. !ll'ar och en af de 5 Sjöldassrrna har 3 nn<l!i·
afdelninp,ar, hl'ill;a 3 dock lwnna grnom1:äs undPr en och 
samma sji\rr·sa. En J(adf'll måste vnra i d"n öfv•·rsta afdPI
ning ~>n af de 4 äldsta sjiiJ, IassPrna, innan han l;an uppnyttas 

dtn nii stföljande Pller blifva Löjtnant. 

§ 55. Då ({atll'!tPn B"nomgntt alla Sjöldass Prna, afp,irva 

domrarn" skr iltligl bd)'!:, huruvida han anses mogPn att för

rätta Löjtnants-lj('nst i 1:!1 t,rigssl;c·pp. 

Detta betyg afgifv"s un•lt·r följande 5 afd,·lilinp,ar, hl'i(

l!as höesta vitsord bestämmas sålunda: 

1\unsl;ap i sjömansarbeten 7. 

Manövrer ••. 

Styrmansiwost 

Val,tt·r ••••• 

Uimplighl'f till Offic·•-r 

7. 

7. 
7. 

12; härtill lågges 

Undrrofficers-lj•·nsl 5. 

Slörsta snmm<lll 45. 
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§. 56. För att anses duglig till Ofllcerstjenst, erfor
dras att hafva uppnfttl -g af den största summan, samt ~ ar 
högsta vitsordet för "lämplip,het till Of[Jcer" och -! af högsta 
vitsordet i hvarje af de öfriga afd clningarne. 

§. 57. IJ~n Kadett, som uppnår högsta betyget, erhål
ler, såvida detsamma icke år under i af det som kan upp
nås, drn af Fl. M. l(onungen hestämda heder-s-sabel. 

§. 58. Den Kadett, som erhållit betyg om duglighet till 
sjös, men Pj genom~;litt afgångs-examen i land, bör, genom 
Marin-ministPr ids föranstaltanti t•, under Kadett-fartygets resa, 
blifva utliOnJllH'Dderad med ett annat fartyg för alt å detta. 
tjenstgöra, docl! så att han återlwmmer till Aliademien, når 
undervisnine en der änyo tager sin början. 

o .. n Chef, under hvars befäl han denna tid stått, insän
der till Minisierid berättelse om hans förhållande, hvilkeri 
medd1:das [{ndett-Chrfen. Denne tilldelar honom härefterett 
vitsord af till och med .t, som tillägges den summa, hvilken 
blifvit honom tillerliänd såsom betyg om duglighet. 

Anmälan om A{sked. 
§. 59. Om en Kadett, efter alt hafva blirvit antagen vid 

den allmänna inträdes-examen, icl<e efter 4 års undervis
nin g och 4 sjöresor kommit i Akademiens äldsta klass, (se 
§. 31), och efl f' r 7 års undervisninr: och 7 sjöresor icke 
kunn at genomgå afgånp,s-Pxamen, samt erhållit betyg att vara 
dtq;li g till O!lie••r, anmält·s han af Kadett-Ch efPil till afsked. 
Lilial >'t(Ps : om Pil fCtd•olt, efter att hafva blifvit antagen vid 
inträdPs-examen lör sjöfarande, icke efter 2 sjöt'f'Sor kommit 
i Akaden.irns :i .dsla klass, eller efter 4 års undf'rvisning om
bord och i land genomgått afr:åogs-examen, samt erhållit be
tyg att vara duglig till Officer, anmäles han af Kadett-Che
fen titl afsi;Pd. 

Anmälan om nfslied bör [:öras, så snart med visshet kan 
utrönas, alt· eo [{ad..tt icke kan komma att genomgå exami
na i la ud och till sjös inom ofvannämnde bestämda tider. 

18 



slutligen ,: Om t>D Kadrtts förhållande Inom eller otom• 
Akademi"'n :ir så besllaffadt, att Kadf'!t-Cheff•n finner honom 

olamplig all \'inna plats i ~larinPns Olfkersl.Jass, anmftlt>s han 

af ltadf't~-Chelen till afsketl, st·dan di'I'Oill råttgjorts med Ka

dett-Oflicerarne och Lärarn«'. 

Utnämning till Sjö-Officer, och anciennetetens bestäm
mande. 

§. 60. Da en Kadett fulltJiort Alwdemiens alla fordrin-

gar, aomåles han af 1\adett-Chd"'n att hlifva ulnämnd till, 

Sjö-Of!lccr. Hans ancienndet bestämmrs efter utuiimnings

daeen. Om n"'re utnämnas unrler samma dag, bestämmes, 

deras inbördes tur efter hufvudsnmman af de vitsord som 

hvar och en af rlt>m upprtiilt vid a1'!:5np,s-f'xarnl'n, och. i Ile

tyget om dugli~het till Officer. Marin-~linisteriel', den 8 Maj 

1854. 

S T E E N B I L L E. 
R. P e t e r s e n~ 

!I. ·- - - - ~--

UI'IDERVIS!'\INGEN F'ÖR BLIIt"VANDE SJö- 0FFICERAHE J 

SVERIGE. 

Redan i 14:de ärp,i\nr,en (1851) :~f denna Tidsl.rift, vid 

meddelandd af "FörslaG'' till Sjö-Officerares upplostran i 
Danmal'li, uttalade Red. u <' ll förhoppning, all äfl•en hos oss 

någontir:g, l·edande i vissa fall till forh:ittring, måtte i detta 

afseende vid:;öras, och i 16:de år(!ånePn, uti Pli artikel: 11 0m 

Kadett-expeditionerne och sättet hvarpä 1\addterne bildas till 

Sjö-Of1Jcerare11
, har r n insändare skflrsldidat sj'nnerligen den 

pral.tiska ölnineen. RPcl. är nu i tillfiille att kunna i dt>tla 

ämne framliip,p,a ett olfieiPit dol;ument, nemligen : Undt>rdå

nigt yttrande öfvrr nåera med SjölHit:snndenisningt•n sam

mauhang e~:ande fråg~r, hvilket yttrantle, på derom framställd 

brr,aran, ben:)get hlih'it Rt>d, tnPddrladt. En olf,.ntlig di

skussion i TirlskrirtPn, af de frår,or som i detta ")'lirande• 
brs,·aras, torJo.• ej vara utan sin fördd, och möjligPil äfven 

j sin mån hirlrap,il till stadr,and<' af ett ändamålsenliet sy
stem fOr Svenska Sjöhiearens uppfostran. 

Stol'lniigligste Allenuldigsle Ronung l 

Genom General-Ordres af den 22 December 1853, bar 

Edrrs l<onp,l. Maj:t Nådig-;! herallt undertecknadr, att tar,a i 
noga illv•·f'l':ixanu" och afp,ifva uutl,.rdåni(!st l'llr·ande öfver 

nilt,:ra rlJI•d Sjöl.ri:~sn:td··rvisnir.l fl"n sammanhang eg<IIH)e frågor. 

Denna 1:ransknint: haf\'a und1•rlecknadP företap,it och här
\·id fölJt •·n af GnvHnörPn \'id l{onp,l. l{rip,s•Akademif'll till 

Ch•·l•·n for 1\on::l. SiMiirsvars-OPJHtrt•·mrntet inlemnad Pro

~l··nwria, Il•· lra~~.,r, sorn tJ,.nna Pro-Memodd upptaaer, 
P,f"llllddr.'i~' ' ll af d<'ll l!f',IIJShrtill!{, hVill'filt IIOflllllitiPfildt• Vid de

ras >ldr,h;tdar:d•· t • .,mmit, och 1ld 'ltrlli!:a sve~r d~ ansPit sig 

böra afxifva på hvanl•·ra af dessa frägor, få kommitterade 
hiu· nedan i tllrd•, rd~inixhd anföra: 

l :n. Bör genom_qdendet af e11 Sintens SJökrigs-slwla en· 
samt berättiga till intr<ide som Officer vid J(ongl. JIJnj:ts 
Flotta? 

[(ornutiltPratle nnsP; att erundlig nnlf..,rvisning i alla de 

olil.artad" ti•Poretislia och praktislia kunskapPr, som af en 
Sjö-O 'fieer lordras t•llc•r höra egas, samt d'-'n ordning och 

di~ciplin, som inom ett fartyg mHa lin aonoi·stades utgör 



förnäm.sta viikoret för en lycklig utgång af stritlen med fi'en-
deo eller med elementerna, endast lwn bibringas vid en Sta
teo,s kriossUola; ._ öfver hvilk~n den nödiga !w n trollen ar så vål' 
undervisningens omfång och besl1alfenhet, som af ordningen 
och disciplinen ensamt med vederbörlig noggrannbet !;an ut
öfvas. 

Kommitterade erk~nna visserligen billigheten af ett stad
gande, h varigenom, från samhällets alla l.lasser, skicklip,a yng
lingar, som icl1e genomp,ätt Statens Sjöl;rip,s-skola, likväl · 
siwlie erhålla tillfälle alt der fä sina bunslwp~r pröfvade, och 
sålunda möjligen vinna· befogenhet till Sjö-Oificers bdordran ;. 
men då ett sta,Jgantle af detta syfte, i väsendtlig grad kan 
bidraga dertill, alt ynglingar med förbigående af Statfns bild
ningsanstalt söka vinna inträde vid Kongl. Maj:ts Flotta, och 
detta möjligen skulle motverka den likformiga utbildning, som· 
eljest kan bibriop,as alla Sjö-Ofllcersämnen; så anse lwmmit
te~ade sig på den ifrfieavaraude l•:a punl;ten endast böra ar
gifva följande geme,nsamma svar : 

Genomgdendet. af statens Sjökrigs-skola bor ensamt be
rättiga. all bli{va Officer vid Ho,ngl. Maj:ts Flotta. 

Endast vid utomordentliga tillfällen, äfvensom för perso
ner, hz,ilka visat• tapperhet eller ega utmärkt sfficlrlighet, tor
qe undantag frlin nyssnämnde stadgande böra komma i fråga •. 

2:o. Bör den, {ör vinnande af nämnde Officers-befor
dran, erforderliga undervisning meddelas vid 2:ne serskilda, 
eller vid ett läroverlr; och bör i sednare händelsen, detta lä
-roveJ>k vara förenad t med J(rigs-Akademien? -

l{,ommitterade anseo, all rlf! den nnvarandeo argängen ar 
Officerare från ({ongl: Muj:ts FloUa lättl;an ersättas ifrån ett lä
roverk, det ej bör liomma i l'rä~a, att Staten sliall under
hålla 2:ne, hvaraf större utgifter jemte andra olägenheter 
blifva e.n följd. 

Att vid 1\rip,s-Al;ademien uppfostra Sjö-Kaddtane gemen
u.~t ,med Landt,-1\adetterne, anses medföra löljande fördelar: 
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a!) "En förtroligare 'kamratskaps-anda uppväckes 'och un
,()erhåll~s emellan medl~>mmar af Armeens och Flottans Offi
•cers-korpst>r, bvaraf oberäkneliga fördelar vinnas. 

b) Ett större fält erhålles rör val till Sjö-Or!i'cersämnen, 
•hvarigen·om större duglighet och skicklighet sannolikt bör in
om vapnet samlas. 

c) Sjö-Kadelterne bibringas härigenom en mångsidigare 
'bildning, em~>dan de äfven vinna någon kännedom i de kun
·skaper, som företrädesvis fordras af Landt-Kadetten, hvarför'e 
ock den gemensamma ·krigsskolan ·bör bidraga att motverka 
.()et skråsinne, som så lätt blir en följd ar h varje ensidig upp
·fostran. 

d) l\unskap om skärgårdsllrieets råtta n:ttur -och egen
.domliea beskaffenhet, samt mera insigt häruti kan låttare bi
~ringas . 

e) Genom uppfGstran ·inom en gtörre krigsslwla, kan 
')'nglinp,en lättare bibringas kännl'dom om den ordning, som 
,bör råda inom hvarje militäl'lwrps, samt derjemte inhemta 
någon vana att bestrida, åtminstone underordnad, befålsbe
fattning~ 

f) Drrigenom att Sjö-Officers-ämnena samlas från lan
·dets alla delar, bör ocl1 ett lifiigare intresse öfvt>r hela lan
·det väclias för Sjöförsvaret. 

g) Då Sjö-1\atletterne uppfostras vid l(rir,s-Al;ademien, 
•uppstår harar en icke obetydlig besparing för staten. 

h) Derjemte anses uppfostrines-ställets närhet till huf
-vudstaden, om ocl< medförande olägenheter, likvål ega öf
'Vervägande fördelar: 

Då nu olägenh eten af Sjö-Kadetternes uppfostran långt 
'från Carlskrona, eliH hufvadstationen för Flottan, icke anses 
kunna uppväga ofvan anförde m. O. fördelar; så beslöto kom
mitterade att på sist anförde 2:a fråga afgifva följa:n<le svar;: 



Sjö-l(adetterne böra uppfostras, gemensamt med l:.andt
Kadetterne vid /(ongl. /(rigs-Akademien pil Cr:rlberg. 

Nil:;on annan Sjölrrigs-slwla {ör Officerares uppfostran 
behöfves ej inom Fäderneslandet . 

3:o. Bör antagandet till Rjö-J(adett blifvn beroende af 
den pralrtiska duglir]'tet och fall enhet för sjöyrket, som under 
en förut anställd profresa ddagalägqes? 

Då in~::en tvekan har nppsl:ltl i afs <' eiHie på svaret lill 
d•!nna frår,a, ftr l;ommlll.••r;ul es {!"fTl'"ilsamma åsip.t Anlagan
det till Sjö-/(adett bör bli{va beroende af den praktislw dug
lighet och fallenhet {ör sjöyrlwt, som under en förut anställd 
profr·esa ådagalägges. 

4:o. Bör en .~Man profresa ega rum före eller efter 
inträdet vid Sjölrrigs-skolan? 

För att riilt l;unna hesvara denna fråga, <~nse liOmmil
terade sig först böra uppstalla de grund er, som borde lötjas 
vid tillsättand et af Sjö-l(addtplals•' n. 

A) Om profresan sker före inträdet vid Kon~:l. Krigs

Akademie u, och 

B) Om profresan slwr efter inträdet vid nämnde Alia

demi. 

A) Om profresan sker {öre inträdet vid /(ongl. /(l'igs
Akademien, anse IIOiliiBittPrad •~ , att d··n tll"tllliBt:slö ljd, <'111 '·1-
lan Je tallaude yn~::lint:ai"IH', som htifvit hP,lämd ~::,.nom l,las
sifikation, upprätlad i stöd af en vid Kri t:s-Aiiadt' llli•: n an
stålld vanlig inträdes-examen, hör aft:öra hvilt-a ni dtssa j·ng
lingar, som shola erhalla tillstånd, all under den nasHiiijan
de Kaddt-eHrcis- expeditionPn fä dellat:n i profn·san. Den
na examen borde ske i April månad, .-ll .. r så sent på vän·n 
som möjligt, lilival i laeom titl för att de till prutresans ut
förande berättigade )llglinuarne sl1ulle hinna, ortl e11tligl ut
rustade, infinna si~ å den ort, derilrån t·Xercis-expeditioueo 
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'Fö·riildrar eller måismån, h'ars söner (Iller myndlingnr 
•önska täfla om platsPr på Ex,.rcis-fartyget fiir att dellaga i 
•profresan, hord e f:Pno-ru tryrhd mPdd ,. las underr:itlelse: Om 
exarnensrlag, om in-ställelse-tid och ort för dtl ynelingar som 
'blilvit ber~ttigade all dPitat:a i profr esan , sa mt om allt det 
·som ansägs erford<•rlit:t att i någon mohn minsl;a sviiriehe
:trrna för fönlldrar, bo •·nde lån et .ifrån in slalldseorlen, alt få 
sina sön •·r dit, oeh utrustad!.' _på v ~· d··rhcirlit:t säll. Under 
·nedr .. san, som borde bekoi>.tas af .staten, ·s.liulle -~· nt;.lin~:arne 

&tå under 1\adellbefalets tillsyn och '\·ård. 

De ynglingar, som undPrp,ålt profresa, men -dPrvid an
setts olarr:plig e .till sjiimiin, och d ~ rföre ·blifvit :unaerkände, 
'borde alfons frfin listan -och iclie 1·idurf.' kornrna i lriiga att 
•till Sjö-1\a!ldter antacas, så vida ickt' brist på li\flande lern
·nadt> d l' m tilllå!lf', all utTöra en ny profrrsa, 1id hvilken de 
1nöjli~e1:1 •litrtide e-rli5"11a nöjakliua betyg för fallenhet i sjöyrl1et. 

'Ynr,"lin•gar, son.l vid profrPsa hlifvit godkände, d. v. s. de 
·som visat si:~ ega nöj;lltlit! lall~nh..r för sjöyrket, skulle in
-kallas till 1\oncl. Krig,-Akadt!mif'n i den ordnin~, 50111 den 
-vid intriides-examen upprällade kla~sifil•alii<Jn b!'slflllllller, för 
alt fylla vid Alwd.·mi co n ledip,blifiH! Sjö-Kadd!numm er. 

n) Om profresan sker efter inträdet vid Ifongl. /(f"iqs
Aloademien, sii bör l'fl vid Altath·rnic-n anst:illd ldassdlk:rfion, 
såsom nu ål' hruldigt, hPsl:imma h vilka af de t:ifland•' l{at! et
terne, som sliola erhålla tillst5nd alt i profn·san dPitaga. 
Denna profn•sa s!; al"! Pp,Pntli gPn o-c h fiiretrfHiesvis ske i l :sta 
l!lass1~n af Akat!Pmit-n.; lil,vål ldlnd e ilfvl'n ile f(adt··tler få del
·taga i denna prolr esa, som aro i 2-:a klassen, och icke varit 

Iiiii aii e alt uti t :a h lassen utföra uflmnde resa. 

1\adPIIH, som vid profresan godkflllnas, d. v. s. erhålla 
-nöjahti :: t hd yg för faiiPnht>l i sj ö ~rht, böra «' fl t•r sin vid 
·sPdnaste kla ssifikation t'rhallue tour nppllyltas till th', genom 
·sjö-Kadetters afgång från Al.adewien, ledi~ulilna SJö-Kadilt• 
nummer. 
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Alla de vid profresorna godkände Kadetter, rör hvilka 

sjö-Kadettplatser ej blifvil lediga, skulle q''arslå på listan ör

ver godkände Sjö-J(adett-ämnen, och å densamma ordnas, vid 

inträffande klassifil;ationer, efter de vid l\rigs-Aiiademien gäl

lande grundsatser. 

l\adett, som vid profresan blilvit underkänd, d. v. s. ej 

erhållit nöjalilip,t betyg för fallenhet i sjöyrkd, borde endast 

då erhålla tillstånd alt förnya profresan, när lediga rum bland 

de täflande Kadetterne simlie uppkomma. 

Skulle Sjö-J(adett under expedilionen visa så l'inga håg 

för yrhet, att hans betyg för fallenhet i sjöj'l'ket ej blefve 

nöjaktigt, så borde han rj få rälilla sig denna exprdilioo till 

godo, utan nästa so.mmal' förnya öfningen, och på nytt ge

nomgå den exercis, som för klassen är föreslirifven. 

Blefve hans betyg äfven denna resa underhaltiet, så 

skulle han a~öras från Sjö-Kaddt-listao. 

Vid jemförelse emellan desse tvenne förslag, nemligen 

profresans utförande före eller ock efter illlr:idet vid Kongl. 

Krigs- Akademien anses den förra utvägen ega följande för
delar: 

Kriss-Akademiens styrelse känner redan vid ynglingens 

inträde, huruvida han är Sjö-Kadelt r.·ller Landi-Kadell, och be

frias sålunda från slörsta delen af den omsorg, som eljrst 

åtföljer profresans utiöraode efter inträdet vid l\ongl. Krigs

Akademien. De ynglingar, som \'ilja blifva Sjö-Oifict>rare, 

men ej välja någon annan Militärbana, förlora ej den tid och 

kostnad, som inträdet vid Akademien åsladlwmmer för dem 

bland dessa, h vilka vid profresan ej godl1iinnas. 

Profresans utförande efter inträdet vid Krigs-Akademien, 

medförer deremot fördelame: Alt hvar och en yngline, som 

önsl1ar blifva Militär, ulan förut fallad meninv,, all endast 

vilja välja sjöyrket, härigenom vinner bt·spariog i lid och lwst

nad; ty så snart han vunnit inträde vid Akademien , forlsät-
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tl'r han sin lärokurs derslädes, utan alt behöfva arvakta den 

tid då nummer vid AkadPmien blifva lediga efter derifrån ar

gåncne Sjö-Kadetter, af hvilka ledigheter somliga först torde 

inträffa ett år eller derutöfver efter den af yoglioeeo utför 
de prolresao. 

Alt Sjö-Kadetterne kunna erhållas genom urval från ett 

större antal ämnen, emedan mången yngling först efter in

trädet vid Akademien kommer att vända sin håg åt sjörrket ; 

Alt sldljandet af de begge bildnineslinierna för laod

och sjöyrl1el inträffar mindre märkbart, hvarigeoom den ge

mensamma kam•·atsskaps-aodao bör blifva innerligare; 

Att föräldrar och målsmän helt och hållet befrias från 

de svårighl•ter, som pro[resaus utförande före ynglingens in

träde vid Krigs-AI;ademien simlie medföra för alla dem, hvil

ka äro bosatte längt från den ort, der exercis-fart y get ut

rustas. 

Till följe af ofvan anförde granslwing, anse sig lwmmit

terade derföre böra, såsom sin gemensamrna fisigt angifva: 

Den ofvannämnde profresan bör ega rum efter ynglingens 

inträde vid J(rigs-Akademien,- dock icke sednare än i dess an

dra Mass. 

5:o. Bör antalet af J(rigs-Akademiens Sjö-J(adetter en 

gång för alla, eller {ör någon viss tid i sender bestämmas? 

Emedan den fria fl)'llningPn, som vid [{rigs-,Hademien 

eger rum, gör det omöjligt, att på förhand bestämma det 

antal Sjö-Kadetter, som under de nästföljande åren kommer 

aU från Kri~::s-Akademien utexamineras, så anse kommillera

de ratlast vara , att Sjö-l{adett-antalet endast efter den grund 

fastställes, att de utexaminerade l\adetternes årliga medelan

tal, beräknadt efter afgången under de sednast förflutne åren, 

motsvarar med elaft;ån gl'O inom lägsta Olficers-gradeo af Kongl. 

Maj.:ts flotta . Ehuru denna sistnämnda medelareäng på året 

kan antagas utgöra 7 till s, anse likväl kommitterade att en• 



odast 6 l(ndell,·r tills \' idare borde berälmas, alt från Krigs
_UademiPn i rn•·dP.Ital årlig·Pfl ntuå till [{ongl. Flottan, för alt 
.de~s öfv<>rlalige Olfic.,rsm:ingd smiininp,om mf1 linona förmin

skas.. LirolinrsPn vid ·1\rixs-AkadPrn~en genom1:ås vanlit:en på 

5 år. Ehuru Sjö-l(adellt>I'IIPS liirolinrs sannolikt kommrr att 

erfordra l:ingre lid än 5 år, så blir Sjö-Kadt·tl-anlalet, be

rä~narlt dtl·r d"nn:J tid och HH'd Ii som 5rlir: lllPdPiafgånf:, 
lil;a med au, 11\'ill,el antal Sjö-t(addlt>r åtminstone SliUIIe er
fordras all nn ersätta SPX af de ledit;hPIPr, som inom Kongl. 
Maj:ls Flolta 5r lit:en in!rliffa. Då lwrmuitterade ansP, ;,tl an
tald al' de [(addler, som årli~Pll skola m<'d(!ifvas, få delta[:3 

j profresan, borde uppgå till vid pass chlbbP it så slol'l, som 
det under året utexaminf'ra.dt Sjö-!(addt-antal..-·1, så skulle 

deras antal, som ulföra profresa i medel!~! blifva 12, likasom 

de flldre Sjö-KMieUt·rnt>s ·DAlai vid txp~•liticHI<'ns början, en
Jigt samma lwrii!.ning,;gnllltl •ore 2.t, bl'~rföre IIIIIaitd l(aJet

tPr, som på l~x.·rcis-lariJ'I'.''l flrlip,Pn sl.nlle utlwmmPnderas, 
tills violan• hortie anlap,as lill hiit;st 36. Uland antalPt af i 
profresan deltar,antle l\adei!PI' slitdie äfv"n de [{ad<·tll'r inta
gas, hvillia undf'r lörPp,ii<'tlfh• äre.ts proln·sa hlifvit godkände, 
men Pj hlifvit hlaud Sjii-l{HIPII-antal<'l uppfilrde. 

Efter· slulad Ext·rcis- f' XpNlilion och dHundPr fullbordad 

profresa, siwlie de [\.Hielto·r, som egd•~ b:isla fall .. niH'l''ll för 
sjöyrket, i män af ledip,hdt•r· uppOyltas för att fylla Sjö-l(a
dettenl~S antal, så alt ddla biPive höp,st 30. 

På ofvan anfiirdE' frilt.:a a11se kommillHade sig derföre 
böra afp,ifva röljande svar: 

Den vid Hrigs-Alwdemien införda fria flyttningen med
gifver ej~a:tt Sjö-J(adett-antalet pd annat sätt bestämme$, än 
att de llrligen utexaminerade Sjö-Hadetternes meddantal mtf 
ungefärligen motsvara den årliga medelafgdngen {rdn J(t;ngl. 
Flottans lägsta Officers-grad. 

Pli. J(adett-exercis-{rrrtygel böra tills vidrrre drli,qen högst 
36 J(adetter ö{vas; ty detta antal motsvarar ungefär en me
dela[gilng {rdn J(rigs-Akademien af 6 Sjö-Kadetter drligen. 
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6:o. BtJra de i [(ongl. Brefvet af den 18 Januari 1850 
meddelade {öre.~lrrifter rörrrnde åldern vid inträdet sdsom J(a
dett i f(rigs-A!itTdemiens olik7 ltlnsset·, förändras i afseende 
pd de yng!inynr, som önslut blifva Sjö-J(adetter, och möjligen 
/'örut hafva tjenstgjort lill sjös? 

Kon p, l. Brdvd af d••n J S Januari 185U sladr,ar, alt sjö
I'X[H"' dilion af minst 3 månad•·r skall rälwas som ett läsäm
ne, d. v. s. anses uppv:iga 3 månader af d~>o ålder ynglingen 

möjli~en har ulöfl·e r den hög~l•1 för inlrade i [{r!gs-Akade

mi,.ns första klass t•ljesl föreskrifne filder af 16 år. Då nu 
likväl l,ornmiltPrade anse, alt gällande för .. sl>rifter snarare 
böra upprnunlra ynt:lingar att förPiap,a sjöresor före inirådet 
vid l(rip,s-Akad~rniPn, I'I!Pr åtminstone ej höra motverka dessa 
rPstlr, hvil~a utan l vifvel ä t en del Sjö-1\addtH utan kost
nad lö1· SlölPll, hihrrng.1 större sjövana, och derjemle med
fiira andra förd .. lar, samt siJiunda 1\ro myelil'! gaen•·lil:a, så 
vida de t>j för lllJckd ntslriicka~ - \'ilja lwmmitteradP, med 
anledning af dPnna 6:te fråga, i Ulld<'rdånit~het fön•sl~ föl
jande tillägg ell.-r liirhluing till Kong l. BrefvPt af den l S Ja
nuari I!\5H, n~>mli;:en: Yngling, som pd seglande fartyg va
rit minst 3 mdnader inmönstrad, och der deltagit i tjenstgö
ring, ö{ver hvillwn han kan förete nöjairtiga betyg, {år be
rälmn sig den tid som han tjenstgjort till sjös till, godo vid 
berä/mingen af dlderns utsträckning utöfver den högsta för 
inträdet vid Akademien {öresliri(nrl d/der, st't att denna till
ölming rälfnas mdnad för mll.nad i{rdn och med 3 till och 
med 12 rndnaders sjötjenst. 

7 :o. Huru lt'tng tid bör en Sjö-l(adett minst hrrfva t} enst
gjort till sjös, dll. han med rättighet till Officers-befordran 
afgdr {rll.n Läroverket? 

Vid hesvarand et af denna vigliga frilRn, hafva kommit
terade vtlal så b•·sl;imma ilr·ägavarand" lid, att den ~hulle 

vara någorlunda lillrii cl.lig for alt erforderlig sl.ichlighet, er

rarellhf't nch sjövnn3 §knlle till önskvärd gratl kunna bihrin-



:gas den vid Kongl. Krigs-Akademieon uppfostrade 'Sji!..:Kadet

'ten; utan alt likväl beslämmelsen medförde sådana uppotr

il'ingar af arbete, kostnad och tid i och för Sjö-Kadettens 

•uppfostran, a.tt dessa i förhållande tiU hans ursister vid vap

-net, och jemförda med de fordringar, som gälla för Landt

:Kadetten, blefve så öfverdrifna, att flottan härigenom kunde 

"förlora flere goda Officers-a·mnen. Den l<impligasle besläm

•melse i detta fall anse lwmmilterade vara: att så ordna uo

l()ervisningen, det Kadetten i vanliga fall skulle deltaga i 4 

-sjö-expeditioner, och sålunda tillgodonjuta 16 mån~ders t>Xer

.(:istid; så vida lll'mlieen exercisliden för h varje sommar skulle 

:utsträcl<as till 4 månader. Häraf skulle sanoolil;t följa, att 

·många Sjö-l{adetter komme att deltaga i 5 exercis-expedi

tioner, eller utföra 20 må·naders sjU· exe rcis, samt sålunda 

·sättas i tillfäl.le att vinna ölwd sldcklighet och erfarenhet. 

Då likväl den praklislia undervi sningens ändamål, d. -v. 

11. bibringande.t af sldcldiuhet och erfarenhet, icke endast be

'I'Or af en längre öfningstid, ulan till en viss grad i ändå hö

:gre mån af elevens förmåea, fallenhet och flit, samt dessa 

-egenskaper hos ynglinp,ar förelwmma i så hör,st olika grad, 

.att den använda öfninestideo icke uteslutanile lemnar något 

tillförlitligt mått för beilömandet af den inilemlade skicklighe-

; ten; samt lwmmitterade inse möjlighel t> n deraf, att en till 

förmåp,an utmärkt Kadett, hvilken till följd af bristande ut

·rymme först i 2:dra Idassen fått utföra profresan, kunde ef

ter fullt afslutad ,färolwrs få vänta ett helt lir, för att lwm

-ma i tillf:ille alt afsluta den fiiresl•rilna öfninnstiden af 4 sjö

·expeditioner, under hvilllen långa tid ban blefve förbigåoBen 

a'f flere kamrater, bland hvilka åtskilliee kunde vara under

läBsna, icl;e allenast uti läseliUnskaperna, utan ock i praktisk 

skicklighet, så anse kommitterade, till fUije af nyss anförde 

·skäl, det iclie vara lämplip,t alt föreslå 4 ex~rcis-expeditioner 

såsom det minsta antal, hvill;et siwlie bl'råttiea till Ofllcflrs

befordran vid f{oogl. flottan . För att förekomma nyssnämn

,de förhållande, hvilket utan tvirvel skulle föranleda mången 
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nl'mårkt' förmå·ga att al denna anledning öfvergifva sjövapnet,. 

så vilja lwmmittrrade endast föreslå: alt 12 månad ers i alla· 

afseenden nöjallli(lt utförd exercis slwll vara d1· t minsta, som 

Dffålligar K·adPtt, att efter slutad läroliu rs vid Al,ademien' 

föreslås till sekund-Löjtnant vid 1\onel. Maj~ts Fl otta . Ehuru: 

kommitterade tro det vara gansfi a l:implict, att en efter a,, 

exercis-expeditioners utförande till Officer Löresla gPn 1\adett 

först under den följ3nde Expeditionen borde passera, grader

na, innan han bl efve till Officers-tjenstgöring på [(ongl. Maj:ts. 

fartyg utkommendera<!, så anse kommitterade lilivhl. denna 

gradpassering böra vara afsliiljd· frå·n LärokursPri vid Kong! • 

Kriss-Aiwdemien. Då liOmmitterade föreslagit 12. månaders. 

sjö-exercis-lid så-som, den minsta f:ör att berä tti "a till Offi

cers-befordran vid Konel. Flottan, så anse kommit,; erade den

na exercis b8ra utföras under 3. exercis-expet4ilioner, hvar

dera af 4 månader. Exercis-tid ens Lllsf<räcknine till 4 må

nader hvarje år, hunde lämplieast slie derigenom, att exer

ds-farl)'(lets utrustning så tidi~t sliulle börjas, och så skynd

samt utfUras, att ffadetterne redan tidist i Maj kunde börja 
sin tjens·lgö~iog ombord. 

Uti sjU·-ex·ercis-tiden bol'de o·cli den tid inbt•rälinas, som 

Kadetterne exerceras ombord på sliärgårdsf<Ht)'c, alvensom 
på kronans ångfartyg. 

S•1aret på den fr ams tällda 7:e frågan anse komrnitterad:e 

derföre böra blifva följ aode: 

Fifr att med rättighet till Officers-befordran afgli frtln 

/(rigs -Akademien, bör Sjö-J(adett minst htr{va deltagit i 12 

mdnade~s sjö-exercis, utförd under 3 sommar-expeditioner 

den tid han vid J(rigs-Akademien sdsom Kadett är inskrifven. 

Likväl hör han dd hafva, under dessa sjö-expeditioner till 

alla delar nöjaktigt uppfyllt de {öreskrifna fordringarne i 

praktisk skicklighet m. m., samt under de tvenne sista exer

cis-expeditionerna särskildt utfört den {ör 3:dje och 4:dc 

•iöklasserna {öreskrifna exercis. 
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S:o. BtJra Sjö-Kadetternes dr·liga 0/nings-expeditionet' 

utgtl {rlln eartskrona eller frdn Stochholm ? 

Vore l{adeii-<'X<'rcis-farlyp,f'l fiirlai!'ll i Slockholm, sliufie 

den stora förtlel för [{adettrrrw lr~raf nppslii, att all d•·u tid, 

som icke l<implig"n kunde användas i och för 1\atlt· tt.-farty• 

gt>ls utrustning, i stallet hlefve använd till fortsftltnint:: ar 
den lhPoretisl<a undervis1tinr:en vid Al•adPmi"n, hvarföre så

lunda en nl·tticare auvändninr, af 1\addl!'f'nes tid lrhrii!'' I'IOill 

skulle uppl;omma. E .xercis-r~rtn:f'ls utrustninp. sl.ulle ock 

ulltid lumna borja på en 15np,l förut bl•slämd llae, ulan alt 

vara beroende af de Lilträllit:e hinder, som !;unna orsa~a, att 

förbilldt'lsen sjöft.des med Carlshrona icke kan inlr~tfa pil den 

tid som förut h[trlill blirvit besliimd. Den tid och kostnad, 

son.l [(adellernPs rr•sa till och ifrån Carlskrona mP(Iförer, 

lmnde be~ paras; hvarjemlf' Stocl.holms Slalion måltända 

siwile vinoa flera lördt>lar i afst•eode på personal~ns ölning 

m. m. 

ExPrcis-fartn:ets utrustninp, i Carlskrona nJPdfilr, all sjö

krip,s-sl.olan hiirip,enom i sj•·ll'va vrrld·'l hlir i afs.-•·ntle pii en 

vigtig del af den praldislw und~>nisnint:"n, l'örLq~d tri! hul

vudstalionen för f<•Jil[!l. Maj:ts Flotta, hva•·it'.""OIIl man siilun

da i bd)(llir, män vinn~r den viJS•·ndtligasl•· al de fördelar, 

~ son1 blirvit ant!ifne sHsorn sfiäl, alt forlt•u t:a lu·ixs-s~of;IIJ ii:l 

Carlskrona, nt·mligen eu h<illre bel,anlsl;ap lll•' tl dt> il Flot

tans hufvudslation undPr vårPil fiir,.fallande nHininp,ar, samt 

de i sammanhane dermed ståend!' arh•·len, hvilka pii Varf

vet fördall<l. Den i Carlsl.rona hosaltt! pt>rsonal af 1\ongl. 

Flottan bör ocl1 rrted ett lifiigarP inlr.,sse l~sl<l sip, vid Sjii

l{adeltPI'ne och tvertom, da Sjö-1\adPitt·r·ne hvarj•• viir och 

sommar här tillbringa några VPclwr, hvilkPI alllid är af stort 

inflytande, nren ~iirddt·s bör vara dd, då dl'n llt>·ordiska 

delen ar Sjö-Offict:rs-hilo.lnin~PII Pildasl utli\rPS vid l{rit:s

AI~ademien. l Carlsl,rona kan ocli exPrcis-farty~::ets utrust

Aine utföras på ett fullkoUJiieare sätt, hvarjemle dess för-
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t~>rnde med r- 1· b amp rgt unrler dål och manskup icke möter de 

sväl'ip,hE>ter, som dt·ss ulrustande pn annnn ort ~l.ulle med

föra. Denna nlnlslninr, skulle k~e h·örja fiirr .in f(add!Pr·ne 

rJervjrJ kunde tft·lfap,~, Oeh ftorl)p dPr'IS Sj·o·· ' l f 
• · • · -f'Xt'rf'IS 'IIISI' S la-

va biirjal pi\. t'Xt'l'<·is-farly"pt med d t• rJ (·J·oo 1-' ·J 1 ·· · f l 
• 

0 'Ut ( ,} t. e IOrJa (P-

taea i dess utrustuinr'. Sjö-[(adelt PrnPs 1, • · 
" · ~pp- or:u ll•·•lres:t 

borde ske på dl af l;ronans ilnr·f~rll" s'i . t t -r 
' ' "' .. ' .i a , \ 'P O dPS'Sa 

n•sor kunde int!fl i dt ·n till 4 mfiuadf>r· l·, .. r·o 1• 11 ·1rJ .· 
,-- •ltt. , f-' ~JO-f • X f' r-

Cisen, och de d•·runder fil pr<l~tisld inhnnta och öfvas i finn-
· u 

maehinens samrnansattnint: och handterande, m m. Dessa 

på lånp,t förut hest;irnda tidPr sliP t lld~ r<'sor, hnnde ocli må-

hända sältas i samhanrl mPd tnnsj)orlt>r i o~t f" K 1 
• • • •• 1 or one • 

flottans rf!l.nine, sil att l(ries-Aii ;t<fPJIIi••ns l;ostnarfer deri:::<>oom 

blefve min,kad". llärir,,.uorn sliUllf' Kadell•·rrres 

ll!'dr<'sa blifva för deras 

föra nap,oo lids förlust. 

upp- och 

iifuing ar stor nyltd, oclr icke med-

Kommitterade snse sig derföre, på sist anförde fråga 

b\lra afgifva följande svar: 

Sjö-J(adetternes drliga ö{nings:-expedition bör utgll {din 

eartskrona; men deras nedresa dit och uppres(( efter slutad 

exercis-expedition, bör slre med kronans tlngfm·tyg, samt an

ses utgöra en del af deras sjö-exerris, lilfrrsom vek den tid 

de äro sysselsatte med exercis- fartygets utrustning_ 

9:o. Hvillren personal frtln Läroverket bör vara Sjö

Kadetterne under Expeditionen följalftig? 

Med stöd af dt·n IIOdt>r sednare Hercis-e:qwdili<~ner in

hem lade erfarenhet, hvilli"ll bestyrkt STåriehf'tPn för Pfl ln

formalions-Oifict>r, att JU!'d 'lillhÖI'Iir, nop,r:rannhPt handhafva 

untlervisnin&"ll omhord å Kaddt-farlyp,et, och arven med få

stadt afseende å dd här ofvao föreslat:ne ökadt• antal Sjö

Kadeltl'r, ansr• kommitterade nödvändigheten fordra, art: 

llfed Sjö · J(adetterne böra pli exercis-expeditioner (rdn 

Kongl. J(rigs Akademien medfölja 2 Jnformation.>-O(ficerare 
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och 1. Kompani-Officer, pil det att /(adetternes undervisning 

och vdrd mdtte med önskvärd och erforderlig tillsyn kunna 

utföras. Hornpani-Officeren kan derjemte deltaga i exercis

fartygets tjenst. 

I O:o. Är nrlgon väsendtlig förändring af mathdllningen 

{ör Sjö- J[adetterne under öfnings-expeditionerna af behofvet 

pdlwllad? 

Ehuru gemensam spisning för Officerare och Kadetter 

ombord d Kadett-exercis-fartyget skulle medföra diskilliga 

fördelar; anse lrommifterade likväl olägenheterna vara öfver

vägande, kvarföre /[adetterne ombord böra hafva sin sär

skildta mathdllning. 

Lilwäl vore det nödvändigt, att Kadetterne till hufvud

salrlig del skulle befrias {rdn amtankan med mathdllninger1, 

hvar{öre denna, sdsom under sistförflutne dren egt rum, egent

ligen borde ö{vertagas af den {rån Iirigs-Akademien med 

Sjö-Hadetterne kommenderade J(ompani- Officer, som dock 

till sitt biträde egde att turvis använda Hadetter. Provian

tens upphandling slwlle hufvudsakligen besörjas af J(ompani

Officeren; samt en bestämd matordning vara rddande vid f(a

dettbo7·det, och portion bestämmas ungefär i likhet med hvad 

de tvenne sista ilren egt rum. Derjemte borde alla (rdn 

Hongl. • J(rigs-Akademien utlwmmenderade Hade/ter dagligen 

dtnjuta samma belopp af 24 skillingar Banko s p i s n i n g s

p e n n i n g a 1·, i ersättning (ör den nu utfallande dagliga 

aflöning och portions · penning, som tilldelas nämnde H ad etter. 

Dessa spisnings -penningar uppbäras af det (riln Hrigs-Aka

demien med Sjö-Hadetterne kommenderade befäl, för att an

vändas i och {ör f(adetternes under·hdll. 

slutligen anse liOmmilt'l'!'ade sig böra till Eders Kong!. 

l\laj:ts l\ådiga behjerlunde eöra följande underdåniga fram

ställning : 

Genom upphöraodet af Sjö-Officers-undervisningen i 

Carlskrona, der Gertalet af l{oncl. Flottans Olficerare och Ci-
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vile Ethhetsmil.n äro hosaltP, komma dessa Flolians Elllbets• 

mån att förlora den rördel de hittills äet, uti utv:igen alt i 

Carlskrona med ringa lwslnad få sina söner upprostrade till 

Oflicerare vid Koncl. Flottan, hvil11en fördel för de obemed

lade bland dessa emhetsmån varit ar stor vi{lt. Då nu kom

mitterade hos Eders Maj:t i underdåniehet föreslå undervis

ningens upphörande i Carlskrona, för blirvande Sjö-Orticerare 

våga kommitterade derjerute unrlerdåniest rästa Eders Maj:t; 

Nådiga uppmntl<samhet vid nämnde hårar följande olägenhe

ter för Kong!. Fiollans obemedlade embets- och tjenstemän, 

samt alt dessa olägenheter hurvudsaldigen skulle uppvägas, 

om Eders Kong!. Maj:!, vid utdelandet ar Sjö-l<adettplalser 

vid Kong!. Krigs-Akademien, med Nndigst fästadt afseende är

ven vid här nämnde förhållande, ville hugna desse Embels• 

och Tjenstemäo med Fri-1\adett-platser för deras söner. 

Med lindersätlig Vördnad, trohet och nit framhärda 

StOJ•miigtigste Allernifdigste .Konung 

Eders Kong!. Majesläts 

Underdånigs te och troplig tigs te 

tjenare och undersåter 

S . ltf. von Krusenstjerna. 
Centre-Amiral. 

OSCAR. 
Kommend.-Kapl. i [(gl. M:ts Flotta. 

CJ. B. Lilliehöök 

F . Engelhardt. 
!{om m end ör-Kapten, 

A . w. La\Ten. 
l<apten i K. M:ls Flotta. l{apten vid Eders Kgl. M!ls Flotta. 

Slockholms Slott den 8 Mars 1854. 

19 
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SJö-OFFICERS-UPPFOSTR.AN UTI FöRENTA STATERNJ. 

(Utdrag ur en rapport ifrån en Norsk Sjö-Officer, Prem.-Löjtn. Ihlen.) 
nAlla de ynelingar, som önska ingå såsom l(adetter i ma

rinen, må>stt:' börja mrd att grnomgå en kurs i laud vid er~ 

liir d·rtta ändamål inrätlad Aliademi·r, anlaggd i .Anapofis, en 
liten stad liggande ungefär 60 mil nordo~t irrån Washington 
vid en;. hugt af ChPsaprnl1 Bay. Desse )"nglingar intagas vid 
Akademien, då de äro vi1l en åltler emellan 14 och Jlj år, 
och fortfara· all qvnrblifva der i 4 år. Hvarje år auvi1ncfas 
fyra månader till praktiska· öfningar omhord på en korvet-t, 
som är afsedd ensamt till akademirns disposil'ion, och pit 
hvilken fördagas srelin:.:ar till olika· hamnar.. o·e iifriea S 
månaderna på ån·t tillbrinv,as med stncli<'r på land. Nftr 
kursen vid Al;arlemi•n sålunda blifvit slutad, fördelas eleHr
na omhord på de till aOäe~nare farv~l'I'I'IJ nt'rus!!ade örlogs
skeppc·n, hl'arest de måste ljenslgöra trenne år, hvarefter 
de, eftH nndPrgfingen slnt-Pxamen i sjövelt.Pnsl,aperna, an
ses hafva fuil<indat sin uppfostran, oth fä "warranl11 som 
"Passed Mitlshipsmen". [)e vt'ltenskaprr, som föreläs-as viE! 
Abadt>mi,.n, åro Navigation, Matbemalhil;, Astronomi, Artilleri, 
Befåslnin.gsl.onst, Ph)sil•, Ch•·mi, Sedoliiran, TPclwinr,, samt 
Fransl•a och SpansiHI språken och Fäl,töfnint:ar. Följande 
personal iir anställd vid Akad Pmien, neml. en Chd, rn se
kond, samt 4 [(addt-ofnc•·ran', lll'illia samlliw·n äro Sjö-of
ficerare. Trrnne af tle sislni\mntle, hviil;a äro Passed Mid
shipsnH·n, äro tillika lärare uti åtskilliga vellenslwper. För-
1\frigt bdlnnas der 13 ,andra lårare, en Prest, en Lå!iili'P, en 
Sel,r<'ltrare, en Räkrnsl.apsförarP, en Skrifvare och en Re
stauratör. Kadt>tlrrna ho uti rnrn, som tillhöra Alwdrmirn, 
och det htla är anordnad! dter ett kassern- och mess-sy
atem. Förutan de härtill nödv:\ntliga byggnadrr·, har Akatle
mien ell större hus på 3:ne väningar till 'den allmänna un
drrvjsnincen, en fåkt- och gymnastik-sal, e tt chemiskt och 
ell pyrotekniskt laboratorium, ett mnsenm och ett exercis-;. 
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batteri. Likas5 äro våningar anvlsta för den \·id Akademien 
ansUllida befäls- och lärare-personalen. Hvarje Kadett er
håller af Stat•·n 300 dollars årligen, hvilken summa Cheren 
disponerar !ör att betäcka utgifterna för deras mathållning, 
bl:'lilädnad, böcker och öfriga nödvändiga sakt>r, hvilket allt 
anskalfas vid Akademien. Gln•fen sade mig, att nämnde 
summa är så tillråcldig, att hvarje t-lev bör efter slutad kurs 
bafva ett öfversi\Oit af 150 a 200 dollars, bvill<a öfYerlem
oas till honom såsom ekiperings-pengar. Då Akademien ännu 
icke varit inrättad mer än 3:ne år, så har icke någon elev 
utgått derifrån. Af denna samma orsall är det maximum af 
kunskaper1 som bör fordras vid utgångs-examen, icke fullt 
beslämdt, bvilket först efter några års erfarenhet närmare 
kan afgöras. 

Kadetternas antal är bestämdt till 150, men antalet var 
l\nou icke fullt. På exercis-korvetten var det sålunda under 
förra året endas l 78 elever. Förutan dessa Kadetter var der 
ombord vanligt antal under-officerare, men endast 34 ma
troser. Allademiens sekond år korvettens Chef, och Kadett
ofllcerarne förrätta officers-tjensteo och lärare-befallningen." 

NÅGRA ORD 01\1 MATROS- KORPSEN. 

Omnia ex ovo. 

L i n n e. 
Ofta hön·s bittra anmärkningar, som beklagligPn icke 

kunna vederläggas, att våra örlogs-matroser icke mer fram
visa den Iirartfuiia duglighet, som fordom utmärkte dem, att 
de äro af en påfallande klen och svag kroppsbeskaffenhet, 
nara nog en deg enererad race, som årligen försämras, och 
som slutligen måste blifva en oanvändhar börda för staten 
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om ej snar hjelp vidtages, - och vid den nedslående käO"' 

slan af detta bedröllign förhållande utropas vanligen: nhvad 

kan vara orsaken '? 11 En naturligare fråga vore docli: kan· 

det annorlunda vara? Roten till det öfverldagade onda är 

ej svår aU finna. Våra matroser utgå alla ifrån Skeppsgusse

Skolan, i hvillwn de såsom barn blifvit upptagne O<'h uppfo

strade intill de uppnå 18 år, hvarefter de utsl1rifvas till ma

tros-korpsen. Under denna skollid är det staten, som iklädt 

sig förå'f!l'varnes p·!igter att ldäda, föda och undt'l'visa desila 

blirvande matroser, hvilka nu äro vid en ålder, då liroppens 

utveckling fordrar kraftig näring och omsorgsfull vård. Men 

vid denna upp[ostran, som vid mycl1et annat, afses hufvud

sakligast, att för minsta möjliga kostnad ilsladkomma största 

möjliga antal, och detta system, ehvart det tillämpas, skall 

alltid framkalla missbelåtenhel och odur;lighet. Ynglin~arne1 
som oftast Ffrån födselll äro vanvårdade af fatliga föräldrar, 

blifva ytterliga1·e vansl!ötla af staten. Den dagliga födan är 

otillräcklig, beldädnadeu likaså, och d:o d:o den pralltiska un

dervisningen. Tre skillingar banlw och tvii marker bröd är 

anslaget till daglip,a underhållet för hvarje sl1rpps-gosse. För 

denna ringa penning är doc!; ingen möjlip,het att anskaffa 

dräelig f.öda, !Jvarföre brödportionen blifvit förminslwd så 

mycket som värdet af l sk . blw, och med · denna skilling 

ökades det l,ontanta underhållet, hvarigenom portionen nu 

består af 4 sk. bko och 1} skålp. bröd. Hiirrmd kunna icl1e 

uppväxande ynglingar bespisas, så att naturens fordringar till

fredsställas. För jemförelsens skull må deras fastställda spis

ordning stililas i paralell m ed :1en spisordning, som blifvit 

JJe'dprutad så lågt som barmhertip,lieten . tillåtit för or beslösa 

gamla gubbar och p,ummor på härvarande fattievård. 

Vid Slwppsgosse-Skolan. Vid Fattigviirden. 

Potatis 

Sill 

Smör 

Frukost. 

l sl;ålp. 

5} lod. 

l lod . 

Potatis 

Sill 

1 l sl;ålp. 

5-:l lod. 

? 
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hliddag. 

Söndag, Tisdag och Fredag: l 
Färskt Kött. 16 lod. 
Potatis 

Korngryn 
l skålp. 

l jfr. 

Onsdag och Lörda:g: 

Ärter 

l{orngryn 

Sill • 

l ~ jfr. 

~ jfr. 
8 lod. 

Miindag och Thorsdag: 
Sall kött • 16 lod. 

Ärter l ~ j fr. 
Korngryn . ! jfr. 

llvarannan daq : 

Soppa på färskt kött 4 lod. 

Potatis . 18 lod. 

Korngryn l jfr. 

Hvetemjöl • • l ~ lod. 

llvarannan dag : 

i\rt er, kolu11le på Töre-

gående dagens ben, 1 ~ jfr. 
H velemjöl 1 lod. 

Afton. 

({orngryn 2 j fr. [{orngryn 2 f jfr. 

1 lod. Mjiil11 .1 Smör 2 qv:r. 

Brödportionen 1 l skålp. eller Drida l qv:r. 

Brödportionen skål p. 

Lilla njuug är staten vid dessa ynglingars beklädnad, 

bvill;en best§r af en blii klädes-klädning, som de de 2:ne 

första åren endast få begagna till paradldäduad, då den /tc:;ro
dagliga beldädnaden under dessa 2:ne år, såväl vinter som 

sommar, består af segelduliströja med Iinnefoder, lione~kjor

ta, samt segeldulisbyx'or, strumpor och slwr. 

S~eppsgossen erhåller sålunda hvarken tillräc·klig fö.da, 

eller tillräclilip, beliladnad, för att såsom sig bör trifvas och 

till något duglip.t utvecklas, och den tomma illa beklädda 

magen förmår ej gifva kroppen erforderlig näring, utan f•·am

kallar utmagrade lemmar och kroppslig slapphet, jrmte den 

materiella nödens vanliga olater, såsom begär efter starka 

dqcker ro. UJ. Härar den blifvande matrosens ynkliga per

sonlighet, som svårligen under följande år kan upp.hjel.pas, 
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men som oftast fortplantar det physiska eländet på sina af

komliogar. Slägtet försämras, (')Ch våra matroser, som ge

nom deras liropps-styrka och burtighet påräknas att vara 

sjelfva senan i krigs-skeppet, blifva förslappade stackare som 

väl veta sina sl•yldigheter, men icl~e• hafva krafter att utröra 

dem! - Mycket är iHven att säga om de praktiska öfnin

garnes otillräcklighet m. m., men för att undgå vidlyftighet 

må det stå till. Det är tillräckligt antydt, IJVad SlHU är för

nämligaste orsallen till matros-korpsens förfall, och det on

das betemedel kan ej annat än ligga öppet och klart för 

bvar och en som vill äl'ligt och sjelfständigt begrunda saken, 

neml. att anslagen till Skeppsgosse-SI<olan måste mdngdubb

las, eller skeppsgossarnes antal betydligt forminskas, så att 

aldrig ller finnas, än som kunna, enligt mensklighetens och 

vapnets fordringar, vårdas och uppfostras. 

R. o. Ä. 

(Insänd!.) 

FöRFRÅGAN OM LINIESKEPPET S1'0CKIIOLM. 

Når man värmes af ett glödande intresse, som iclie hö

gre kan stegras, för en kraftig och tidsenlig utveckling af 

fosterlandets sjöförsvar, har det icke kunnat undgå, att ju 

icke glada förhoppningar på framtiden slwll~ vakna, då sig 

visat hurn ärven Rikets sednast församlade Slånder med mera 

ån vanlig frilwstighet, tilldelat sjövapnet anslag till dess f u 11-

komnande. Det blir då också en pligt för de styrande och 

ledande inom detta vapen, att, med blicl!en fästad på fram

tiden, söka så behandla samrna vapen, vid beträdandel ar 
förbättrinp,arnes bana, alt dessa förbättrinear Pj komma att 

existera blott till namnet, utan äfven, och det i fullt mått, 

till gagnet. Det har rörsports, att meningarne, i afseende på 
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iUnieskeppet Stocliholms förhandval'ande fullandning, aro stri

.diga, ehuru man älskade att föres,tiilla sig det enig

Jlet., i hvad som kommer at.t äteöras, bort hafva uppstått, 

så mycllet t.ellre, som [ngen af de autoriteter, hvilka ega frå

·p,nns behandlande och afgörande i sin hand, gt·rna ),unna 

sal.na kännedom om df! bästa som förPfinnes inom de stora 

marinerna, oeh detta bör i al'lmånhet hllfva talan. Om af

vikelser härifrån komma att ep,a nun, höra dPssa naturligt

vis grunda sig flå fullt giltiga sl<ä1, och i s&dant fall vore det 

öns'livärdt om de o[(iciella f-ör;haJl·dlingarn~ vore,. för livar och 

en som intresserar si{l för sjö'Wrs\'arE'!s blirvande besl;affen

het, uppslagna såsom en öppen 1H!l'k. Flottan Pp,er institu

tioner, som 'böra bdqeea densamma mot förhastade och 

mindre motiHrade åtg~rder i omskapandel af ·d••s,s materiel, 

den eger ett Örloesmanna-Sällsliap, åfvensom Reg'le'illeflts

:l{ommitteer, och man har !'åkdes, iTal'l nwningnNJe äro stri

{)iga om Linieskeppet Stockholms aptflfande för •ilrn'f, 3Died-

1ling antaga att de hlifl·it hörde. Det kan derJöre ~j tydas 

annorlunda än såsom en lofvärd gard åt det allmänna bästa, 

då man fordrar delp,ifvandet ar förhandlingar, h~ilka röra 

sjövapnets tids·enliga :utvecld·in[: och framtida gt·nerationers 

intressen. steget, som llll tages till omdanande ar vår llot

tas dyrbaraste materiel är ar deu vit:t, att man förmodar det

s:unrna kommPI' att närmare omförmälas i dPn "Tidskrift'1 

som uteslutande Pgnat sig åt ''Sjoväsendet", och man afvali

tar såledPs mPd spånd uppmärlisamhet hvad n~imnde Skrirt 

J1ärom kan ·hafvu aH rntddela. S-m den S F'~hruari 1855. 
.'!!-"'. 
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HvaJ·jchancl a. 

En sju drs sömn. Engelslia upptäcktssPglareo, Plover, 
anlände för några månader sedan till San Francisco, Cali

fornien, efter att hafva varit infrusen i Pular-hafvet ända se

dan 1847. När !'lover för sju år seelan på utcfiendet be

söl!te San Francisco, var denna stad en liten handPis-depot, 
hvarest fanns några få provisionella hus, och endast sällan 
besöliles af farlyp,, hvilka ditliOmmo för att tillbyta ~ig hudar. 
Kaptenen och besättningen på Plover förväntade sig att 1854 

finna samma San Francisco som de lemnade 1847. De in
seglade i bugten ulan lots, och med lodet nall;ades staden 

lånp,t efter sedan mörl;ret inträd!. De voro ej litet förvå
nade öfver den oräkneliga mänp,d ljus som sken ifrån land; 

men vid dagningen följande morp,on l;unde de knappast tro 
sina öeon. En stor vidstrilelit stad, med praktfulla kyrkor 
och byegnader, låt; nu der hvarest de sju å1· förut såeo en
dast en obetj'dlig liten l;öping. !Je 'issle intet af det 1.\'lHi
kansl!a kriget, icke alt Californien blirvit förenadt med För
enta staterna, ej helll•r månp,a andra stora tilldraeelser som 

eet rum under den tid af sju år, som de leeat infrusna uti 
nordpolens isregioner. 

Engelska örlogslingfartyget Perseverance. Engelska mi
Jitär-tidningeu United Service Gazette --- hvillien för någon 
tid sedan sl;arpt ldandrade Amiralitetet, som låtit öfvertackla 

jernånefartyget Perseverance, hvill1et fartm, enliet tidnineens 
förmenande, sl;ulle ovilkorligen genom sina öfverdrirvet höea 

och svåra rundhult kantra vid första väder det mötte -
förtäljer nu, att den förutspådda olyclian lycldietvis inträffat 

redan medan fartyget ånou låg på örlo!Jsvarfvet i Woolvich. 
Fartyget stod på bloek uti en doclw under upptacklingen, och 

... 
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skulle just födlyttas långs sidan af ett 11 kol-skepp 11 för att 

komplettera sitt kolförråd. När så mycket vatten inkommit 
i doclwn att fartyget blef flott och stöttorna började lossna, 

gjorde det 3 a ~ svängningar ifrån sida till sida, hvarerter 
det föll på sidan så våldsamt, att det med sin resning slog 
in taket på ett nårstående hus, och afbröt såväl stor- som 
fock-råen. I denna ställnine lip,ger det ännu, då ej vattnet 
kan pumpas ur dockan förrän en damm blifvit byggd för dock

öppningen, hvilken lär hafva blifvit belamrad ar fartyget. 

Denna oh·cka som skedde utan förlust ar menniskolif, ehuru . ' 
150 arbetare \'oro vid tillfället ombord, har äfven sin löjliga 
sida, emedan Amiralitetet l1allade 3:ne vettenskapsmän att 
utröna orsaken till kantrineen, - då, enligt orvannämnde 
tidnines anmärkning, Amiralitetet lika gerna kunnat rådfråga 
3:ne doktorer - och då en ar desse lärde, rör att riktigt 

koncentrera sina tankar att lmnna utfinna orsakerna så åskåd
ligt som mojligt för sig och andra, ldåtlrade opp på sidan 

af det kantrade fartyeet, livarest han med mystisk min pro
ment•rade, fördjupad i sina viutiga ball!ylcr, glömde han bibe
hålland et ar sin egen jemoviet, och enligt gravitationslagarna 
sliraile utför shppssidan ner i mudd~rn på dockans botten 
- och med möda bereadPs, för att kunna till Amiralitetet 
anmäla att han funnit Qrsal;en till den timade ol~c,kan. 

Nord-Atneriiransk Ä.ngfregatt. De sex sliruf-fregatter, 
som Förenta SlaternJs [{oneress gaf anslag till förliden vår, 
äro redan under byggnad. En af dessa, l;allad Niagara, är 
345 rot lång och 55 fot bred, och kommer att ligp.a, när 
fullt utrustad, 22 fot och 6 tum. Den skall ibland sin be
styckning hafva Il-tums bombkanoner, vägaode 15,000 sl;ålp. 

st!cket. 
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Bellerophon vid bombardementet pfl Sebastopol. - ·- -
"Så hade vi tre batterier som spelade emot oss; och lita på 

att vi hade det varmt. Bomberna liOmmo öfver o~s som 

hagelskurar; en kom igenom sidan och kreverade öf~er den 

andra kanonen der jag stod. Jag tog vara på ett stycke. 

straxt efteråt kom elden lös ej längt ifrån oss, bvarföre vi 

måste upphöra med elden, men efter tio minuter var deu 

släckt. Jag kunde icke se en famn ifrån mig, så tjocl1 var 

r.öken. Till slut blef det så hett för oss1 att Lord Georp,e 

gaf orders alt lätta anlwret. Under de' manskapet voro öf:.. 

ver på babords-sidan för aU verkställa detta arbete, kom en 

bomb och en lmla Y id kanonen på slyrbordi sJda, der vi uyss 

förut stått. När vi tog hem kabeln, funuo v·i att ankarl·t al

drig varit i bollen, och att Yi alltjemt hade drihit närmare 

fiendens batterier; och hYad som 'äHe Yar, befunno oss emel

lan 2:ne bankar som lågo för- och akter-om oss. Åncbåt•·n, 

som vi hade långs sidan af oss, kunde icl1e föra oss öfver ståf, 

men lyckligtvis var Spitfire till hands och drejade oss rund, 

så att vi kunde klarera bankerna.11 

Ny projectile. En Mr Hesselline i Harwich har upp

funnit en ny projectile, hvilken blifvit försölit i England, och 

med en sex-pundig kanon har denna projectile, som är egg

formig, blifvit med l 0 elevation framslungad till första gräs

ningen l ä a 1600 alnar. 

Minie-studsaren. I Nord-Amerika har detta förträtnip,a 

skjutvapen blifvit antaget för hela armeen. Men i stället för 

den jernkopp, som ursprungligen begagnats, och den jernkou, 

som enligt Adams E. Dean, som sednare blifvit arnänd, 

är enligt den Nord-Amerikanska förbättringen kulans kavitet 
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endast fjlld med en del af lirutladdningen, hvilken vi~ detou

neringen bättre än något annat utvidgar kulan så den full

komligt fjller r€llorna i pipan. 

Belägrings-kanoners slitning. Vid Sebastopol hafva de 

allierades kanoner blifvit så slitna och spelrummet försto

rad!, att all sanno-likhet att träffa, blifvit omöjlig. Denna 

ol:igPnhet har blifvit afhjelpt medelst talglappar som omlin

dats hvarje kula. Vidare föreslås, att i stället för att borra 

fänghålet uti kanonen, borde eu stål-cylinder med fänghål 

kunna msluufvas i kanonen, och kunna ombytas· när den blif

vit utsliten. 

SAM~IANDRAG AF ÅTSKILLIGA KONGL. BREF' FöRORDNIN

GAR, GENERAL-ORDER M. 1\J., UTGÅNGNE FRÅN SJÖFÖR

SVARS-DEPARTEMENTE~ 

(KongL Bref.) 

Augusti den 2. (\. M:t har beviljat Prrmier-Löjtn;JOten vid 

Flottans Konstruktious-J,orps J. V. G)t>1li11p, Tre års tjenst

ledighet att iucå i Kong!. Preussisli Örlogstjenst, dock med 

skyldighet att inställa sig åter vid Konstrulilions-korpsen 

till tjenstgöring, då sådant under permissionstiden kan på
fordras. 

Den 23. K. M:t har tillåtit, att mathållningslwstn~den för 

Matroser och Juncmän skall utgå enligt samma Nådiga före

skrift som den för f(anonier-korpsen meddelade. 

S. d. K. M:t har tillåtit, att Kuttern Kottka o~h Landstig

nings-Kanonslupen Ingiald må öfverflyttas bland obevärade 

fartyg, tillhörande Slockholms station. 
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Novembt-r den 21. K. M:t har ej funnit skäl bevilja Pre-mier
Löjtnanten viu Dess Flotta B. V. Thornanders unu. ansök
niug om förhöjd t arfvoue rör Chef-siwpet vid J :a och 
2:dra Gottlands IJåtsmans-l;omp. 

s. d. [{. M:t hal' i Nåder beviljat Kommendör-Kaptenen 
vid Flottan, C. J. v. Diederichs, eu gratifil;alion af Eli hun
drade Rdr Banko, såsom ersättning för honom i egensk~p 
af Chef å Äng-Korvetten Ge()e tillskyndade öl;ade kost
nader. 

s. d. [{. l\l:t har ej funnit sk;il att bifalla Chefens och öf
rige Bdälds å Fregatten Eugenie underd. anhållan om för
höjd sjöaflöning för de 2:ne sista månaderue af Fregatteos 
Expedition. 

s. d. IL M:t har i Nåder befallt För1·altnineen af Sjö-Ären
derne att e e nom Ör! ogsmanoa-Sällskapet i Ca riskrona för
sorg föranstalta om utgifvandet af en förnyad upplaga ar 
"Beslniroing öfver Fyrar, Båkar och Sjömårkeu å Jordens 
liåoda kuster,, åfYensom alt genom Kapteo .en vid Flottans 
Mekaniska Korps B. J. Jonzons försorg fiiranstalta om ut
gifvandet af en ny upplaga af "Afhandling om Ängmachi
ner och Ångfartyg", kommande kostnaderne härför att utgå 
af Handels- och Sjöfartsfonden. 

s. d. K. M:t har uppå åtskillige Malrosers vid Flottans Carls
krona station nnderd. ansökning att för bestridd Extra 
Und.- Officers tjenstgöring bekomma Under-Officers aOöniog, 
i Nåder beYiljat Matros-Korporalen C~l'lsson gratifil;ation 
motsvarande det honom frångångne Korporals-arfvode, 
samt Malroserue Trulssoo, Wahlgren, Ruod.hlad och Svens
son cratifit1ationer molsvarande skillnaden emellan vanlig 
Matros-aflöning och allöningen för l :sta klasst>n Matroser, 
livaremot någon allöoingsförhöjniog eller gratifikation för 
l :sta klass Matrosen med lägre lön F. G. Åberg ej kunnat 
beviljas. 
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l:>ecember den 7. {{. M:t har i Nåder befallt Förvallningeli 
ar Sjö-Ärenderne alt ofördröjligen gå i författning om ao
slialfandet af 4000 Kavajer för sjöbevärings-manskaps be
hor, iifvensom ar Bänslar, Fallnasko•· och \\lat tornistrar, 800 
stycken af hvartdera sl~eet för Marin-Hegomentets behof. 
Kommande kostnaden härrör att utbetalas af G~nerai-Krigs
Kommissariatet. 

s. d. 1\. M:t har i Narler beviljat r. u. Chefen oeh de kom
menderade Officerarne samt Uppbörds-Läkaren å Briggen 
Nordensl!jöld en gralitiliation, motsvarande 25 procent af 
den drm tilllwrnmande Sjöaflönin(: för Juli till och med 
Ol.toher månader, med <lfseeode på de [örhöjda priser å 
Jernadsboslnader i Fårösund, der Bl'i~:gen hart sin station. 

Den 20. K. M:t har i Nåder befallt, att Förvaltnin~en af 
Sjö-Äreoderoe skall gå i skyndsam [örrattning om anskaff
ning af nya Bandoler-Remmar och Axelgehän~ för Marin
Regementet. 

(General-Order). 

Srptember den 2. K. M:t har berallt, att Brisgen Norden
skiöld st.all provianteras för ytterligare 3 månader, samt 
att denna proviant skall, genom S!ockholms Stalions-Befål
hafvares försorg, sändas Briggen till Fårösunds redd med 
Freg~tl!:n Eu!{enie. 

S. d. K. M:t har befallt, att Fr<•gatten Eugenie skall, efter 
återliOmsten till Carlslirona, inl;iggas på Var[vet och af
mönstras, samt förblifva t. v. upptalilad med inventarierna 
ombord. 

Den 6. K. M:t har befallt, lllt de Fyra vid Slitehamn sta
tionerade IJomb-1\anonslupar slwla återgå till Stockholm, 
1>amt att Ångfartyget Gylfe skall arsändas för att de!lJ bllg
sera. 

Den 11. I<. M:t har beviljat Kapten-Löjtnant s. P. SchoeU 
s månaders tjfln'stledigh€:t, för att bestrida Navigations
lårare-bcfattningPn i Geflr. 
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S. d. Premle•·-Löjtnanten A. V. Zethelius IH•ordras all, j 

insjuknatie SPkund-Löjtnant T!Jöros ställe, öfverlaga be falet 
å Last-Galeasen Pojken. 

D~>n 12. K. M:t har i Nådtr bdalll, alt en man utur h1•arje 
af de vid Carlskrona och Stocklrolms Stationrr förlag de 
Båtsmans-I\ompagnier skola turvis uttagas filr alt 2:ne må
nader åt gången erhålla undervisning vi(l Carlskrona Sta
tion å dervarande Flolt;lns sjukhus, och 1·id stockholrus 
station å Garnizons-sjuliiJUSPt i Stockholm, uti hvad till 
behandling af sjuke hörer, för att derigenom kunna blifva 
ilndami\lsE>nlige biträden åt de vid Flolian anställde Läkare. 

Den 14. K. M:t har tillåtit, att Ånefarlyget Gylfe får bega[l
nas för hemförandel af 163 sommartjenande Balsmän vit! 
Stodholms station. 

Den 14. K. M:t har h~fallt, alt de under Kapten-Löjtnant 
Marlins hefäl 1·arande Bomb-Kanonslupar skola arruslas och 
afmönst ras. 

S. d. Till Chefer beordras: för 3:rlje Södra Möre Biitsmans
Kompar,ni, 1\apten-Löjtnant Hulten, fiir Östergöthlands dito 
Premi<'r-Löjtnant FriiH•rre Lagerheim, samt för J :a och 2:a 
Gottlands Båtsmans-1\ompaenier, Premier-Löjtnant Thor
nander. 

Den 19. f{. ~J:t har befallt, att Kommendör- Kaptenens, H. 
K. H. H1~ rtigens af Östeq;ötldan(l befattning såsom Esl<adrr
Chef skall upphöra, oeh bef<ilssland l' rtrn IH>dhalas, hvaref
ler Eskad,nrs fartyg ställas under Slations-B ·· fafhafvarens 
rör Flottan i Stockholm Ordres. 

s. d. K. M:t har befallt, att Ångfartyeet Valkyrian skall af
mönstra den 23 dennes, bibehållande ombord uppbörder
na, hvill;a tillinvt>nteras uppbördsmän af Stockholms sta
tion. Besällningrn sl<all med Ånefartyget Gylfe Iranspor
teras till Carlsl<rona. Ånefartyget Valkyrian kommer all t. 
T. tillböra Stockholms station. 

l 
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D·en 2&. K. M:t lfar tinåtit1 att Kapten-Löjtnanten G. Inlle• 
betou f:ir bära det honom tilldelade ÄrekQrs af Storher
tigliga Oldenburgska förtjenst-Orden. 

Den 29. K. M:t har hefallt, att !{aptenerl vid Dess Flotta och 
1\itldaren Egerström 5kall tills vidare vara Hornmendant 
Tid Stockholms Station af 1\. M:ts Flotta. 

December den 2. K. M:t har i Nåder befallt, att [{aptenen 
och Ridd . A. IL Egerström skall i Kaptenen och Ridd. A. 
G. Nl'lz r ls staile vara Ledamot i 1{. Krigs-Hof-Rätten för 
att deltaga i pröfningen af målet an~. Ångfartyget [{ares 
omllortllä(;t:ning med en skonert. 

S. d. IL M:t har i Nåder beviljat sekund-Löjtnant Frih. Fal
kenberg Sex månaders tjenstledighet. 

Den 5. 1{. M:t hnr i Nåder tillåtit KapleDPil G. A. Indebetou 
att bära dekorationen af Kgl. Preussiska Röda Örm Ordens 
3:dje klass. 

S. d. 1\. M:t har i Nådrr hdalll, alt Kaptenen F. A. L. von 
Horn skall t. v. vara Clwf för 2:a [{anonier-Komp., samt 
alt Kapten-Löjtnant W. E. C. Cra111er skall t. v. vara Chef 
för l:a Södermanlands Uålsmdns-Komp. 

Den s. 1\. M:t ha•· i N5tler beviljat Selwnd-Löjtnanten, Gref
ve G. Wa chlmeister 4 månad ers tjenstledighet för att sköta 
sin ht'lsa å utrikes ort. 

Den 12. K. M:t har i Nåder beviljat Kommendör- Kaptenen 
och Hidd . A. Råfelt ljenstlediehet för egne angeläeenheters 
skötande till den 1 F<'hr. 1855, samt att Kaptenen och 
Ridd. S . A. 13ralt skall under tiden för estå ChefskapH vid 
Götln·horgs Dt>pot. 

S. d. (Uniforms-förflndrinp,ar - se derom i niistli . häfte.) 

Den 15. K. M:t har i N;IJ er befallt , att [{apten en Ax el Gustaf 
Nordeoshjöld skall t. v. va ra Clwf för 2:rlra Skrppseosse
Komp. 
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Den IS. Premier-Löjtnant C. R. 1'. Ulner har på begäran 
erhållit tillstånd att under innevarande vinter tjensteöra 
på Stockholms Station. 

Den 19. 1{. M:t har i Nåder tillåtit, alt Under-t{ondulilören 
\'id lngeniör-1\orpsen C. O. logelsson får genomeå graderna 
vid Kongl. Marin-Regemt>ntel. 

Den 26. Premier-Löjtnant J. R. Dahlström har, eill. gjord 
anhållan, blifvit placerad pa stockholrus station ar K, M!ls 
Flotta. 

Den 28. (Förändring i anbringaudd af guidenioner å Flot
tans Officers-mössot och armtippslag - se n äslkomman
de häfte.) 

Den 30. Premier•Löjtnant N. af fWnt har blifvit förordnad 
alt t. v. bestrida Extra Lärare-befattningen i sjövetenska
perna vid Krigs-Akademien, och Sekund-Löjtnant L. J. 
Cronstrand att t. v. tjenstgöra i Sjöchartre-Kontoret, allt 
från drn l Jan. 1855. 

Föriindl'ingm· inom ]{ongl. Maj:ts Flotta. 

Befordring : 

Den 20 December. Till Sekund-Löjtnant: utexaminera• 
de Kadelt-[(orporalen W. Wolyn; till Löjtnant i Fiollans Me• 
lianiska korps: Under-Löjtnanten C. H. Ahlbaum. 




