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UNDERDÅNIGT BETÄNKANDE 
med förslag 

till ordnande af sjö-officers-bildningen, 
afgifvet den 9 Februari 1855 

ar 

i uåder förordnade n.ommitterade ~ 

äfvensom dermed gernensliap egande handlingar. 

CARL &c. &c. Wår ynnest &c. Med anledning af hos 
OSS i underdånighet gjord framställning om det behof af 

ändamålsenligare undervisnings-anstalter för bildandet af be

fäl vid Wår flotta, som uppstått i följd dels af den utaf OSS 
den 14:de October 1862 i nåder anbefallda ombildning af 
krigs-akademin å Carlberg till en militärisk tillämpnings

skola, under namn af krigs-skola, dels af de stora och ge• 
nomgripande förändringar uti sjökrigsmaterielen, som under 

sednare tider egt rum och hvarigenom sjöbefälet nödgas att 

förvärfva skiljaktiga, för vapnets olika delar erforderliga, 

insigter, hafve WI, i betraktande af den synnerliga ''igten 

af detta ämnes sorgfälliga utredande, funnit lämpligt i nå
der öfverlemna sådant i uppdrag åt en särskild Komite, hvil· 

ken skall sammanträda här i hufvudstacten den 12:te näst
kommande Noyember och hafva till uppgift 

att, med hänsyn till ej mindre den högre utveckling, 

sjökrigsväsendet i allmänhet numera uppnått, än äfren be

skall'enheten af den materiel, hvilken, i följd så Väl härar 
6 



som af Swrges financiella och egendomliga geografiska 
förhållanden, måste komma att för dess sjöförsrar anskaffas, 
i underdånighet föreslå de fordringar, som må finnas böra 
föl" sjö-ofli.cers-bildningcn uppställas; 

att vidare undersöka, om och i hvad mån den nådigst 
anbefallda ombildningen af krig·s-skolan Yid Carlberg liimpar 
sig för sjökattemes utbildning till duglige yrkesmän; samt 

att slutligen uppgifra, hrilka åtgä-rder må böra vidta
gas, för att åstadkomma en i berörda hänseende fullt ända
målsenlig unelenisning; 

egande Komiteen att, för arbetets behöriga ordnande och 
unde1'lättande, inom sig, efter omständigheterna, bilda under
afdelningar. 

Till ordförande uti här ifrågavarande Komite hafve Wl 
velat härmed i nåder förordna Eder, kommendör Egerström, 
samt nu tillika till ledamöter i densamma utsett: 

kommendör-kaptenerne rid flottan, riddame af W år svärds
orden m. m. C. A. Sundin och O. 6. A. Herkepe; 

kaptenerne Yid flottan, riddame af Wår srärds-orden C. 
Kl e man och S. A. C. Lagerberg; 

kapten-löj tnanten rid flottan F. V. af Klint och 
löjtnanten vid Wårt Wermlanrls regemente J. i\lankell; 

och låte WI till berörda förrättning i vanlig ordning be
ordra bemälde sex officerare, -- --- - -

Slutligen öfverlemne WI i nåder åt Komiteen att sjelf 
till sekreterare hos sig utse någon lämplig person, emot den 
ersättning; som WI framdeles, uppå Eder underdåniga an
mälan, vilje i nåder bestämma. 

Jemte det WI meddele Eder detta t.ill egen och Komi
teens underdåniga efterrättelse, låte WI härhos, i ändamål 
att ,af Komiteen begagnas till ledning Yid det erhållna upp
dragets utförande, till Eder öfrerlerona Litdrag af det infö~· 
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OSS uti Stats-Rådet denna dag rötande ämnet förda pröta" 
koll. Wl befalle &c. Stockholms slott den 25:te OctobeL' 
1864 .. 

CA R L. 
11. von Platen. 

Till kommei1dören vid tioHan m. m. A. R. W, Egerström, ~ng. 
en tillförordnad 1\ornite för uppg<:h·aml c af förslag till Otdnando af 
sj ö- o fticers- bi l dn i n gen . 
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Utdrag af protokollet öfver sjöförsvars
ärenden, hållet inför Hans Maj:t Ko
mmgen uti Stats-Rådet å Stocl\holms 

. slott den 25:te October 1864. 

Närvarande : 

Departements-chefen, Stats-Rådet grefve von Platen, an
förde i underdånighet: 

l :o "l\Ied anledning af Hikets SWnders uti underdånig 
skrifvelse den 11 Augusti 1860, på anförda skäl, framställda 
önskan om vidtagande af sådana förändringar i organisationen 
af krigs-skolan vid Carlberg, att inträdet derstädes icke måtte 
ske vid så tidig ålder, som dittills, äfvensom att läroverket 
kunde blifva en tillämpnings-skola för bildande af officerare 
,·id armeen, så att behofvet af enskilda läro-anstalter för 
detta ändamål måtte upphöra, behagade Eders Kongl. .Maj:t, 
efter vederbörandes hörande, under den 14:de October 1862 
i nåder förordna: att krigs-akademien skulle, med benämning 
af krigs-skola, förändras till en militärisk tillämpnings-skola 
för bildande af alla vid armeen och flottan behöllige office
rare och indelas i 2:ne klasser, nemligen en landtlilass, mot
svarande krigs-akademiens nuvarande 3:dje och 4:de landt
klasser, för bildande af officerare för armeen, och en sjö
Mass, motsvarande de nuvarande 3:dje och 4:de sjöklasserne, 
för bildande af officerare för flottan, inom hvilken sednare, 
eller sjöklassen, undervisningen skulle tills vidare fortgå, i 
öfverensstämmelse mecl förut, i afse,ende derå, gällande före
skrifter; hvarjemte, utom annat, för inträde vid krigs-skolan 
efter slutet af vårterminen 1865 stadgades det kunskapsmått, 
iiom, enligt nu gällande skol-stadga, fordras för lärjungars 
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uppflyttning från 6:te till 7:de klassen vid rikets allmänna 
clementar-läroYerk och, efter hYad erfarenheten visat, der 
ej kunnat inilemtas före 17 till 18 års ålder." 

"Detta stadgande innebär redan i och för sig en så vä
sendllig rubbning i grunden för sjökadetternes uppfostrat!, 
att det, i min tanke, blir nöchändigt att Yara betänkt på 
särskilda undanlags-föreskrifter för sjö-officers-bildningen \id 
krigs-skolan, så f'ramt sådana kunua utan mehn för under
Yisningen derstädes i det hela tilhägabringas, men angelä
genheten att särskildt och på olika sätt ordna anstalterna 
för llildandet af det befäl, som hädanefter bör för Sverges 
sjövapen Yara att påräkna, visar sig alldeles påtaglig, då 
tillbörlig uppmärksamhet fästes vid de genom sednare tiders 
tilldragelser och erfarenhet framkallade förändringar i Ile
skalfenheten af den för nämnda vapen nödiga materiel samt 
Yid den skiljaktiga daning och dermed förenade särskilda 
insigter, hvilka för skötandet af vapnets olika delar blifra 
'erforderliga. - Sjö-officerens uppfostran, åtminstone för så 
vidt elenned afses hans utllildning för det yttre sjöförsvaret, 
måste uemligen, om den skall blifva tillfredsställande, grundas 
på praktiska yrkes-öfningar i långt vidsträcktare mån, än 
uti en skola, hufvudsakligen ämnad att bilda befäl för landt
armeen, kan vara behö11igt. Det är mindre den egentliga 
rniJitärbildningen, än fönärfvandet af Yana att kunna trifvas 
och handla på ett främmande element, som Yid sjökrigsbild
ningen fordrar så mycken tid. - Inom alla stater, som ega 
någon flotta, är derföre den åsigt rådande, att sjö-orticers
aspiranten llör tidigt, sednast \id 14 eller 15 års ålder, 
börja sina sjöresor, för att rätt inför!ifvas med sjölifvets 
många egendomliga förhållanden och, i enlighet med denna 
åsigt, ingår ock uti all Yäl ordnad sjö-officers-uppfostran en 
från tidigare år börjad systematisk inympning i ynglingens 
hela väsende och tankegång af de olikartade fordringar, som 
sjötjenstgöring medför, äfYensom ett tidigt afskiljande från 
landtlit\ets Yanor och uruk, såsom oförenliga med lif1et om-
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bord å fartyg. Då nu de nya stadgandena för Juigs-skolan 
hindra ynglingen att der vinna inträde förr än unO'efärliO'en 

o "' 
vid 17 års ålder, och då vistandet vid skolan derefter ej 
får vara mer än omkring 3 år, är det tydligt, att med så 
beskaffade stadgar berörde läroverk, ensamt för sig, icke 
gör tillfyllest för att bibringa ynglingen den kunskap och 
5ijöYana, som ovilkorligen måste inilemtas vid en väl ordnad 
:sjö-officers-uppfostran." 

"Med befälet åter å de fartyg, som äro afsedda hufvud
sakligen för higet i skärgården, blifver förhållandet helt 
annorlunda. - Den praktiska öfniug, som för detsamma er
fordras, skiljer sig mycket mindre från den, som kräfves af 
armeens befäl, och sammanfaller till och med i flera af
seenden med denna, och fostrandet af den sJ'ömannahåO' 

"'' hYilken för sjömannen är oumbärlig, ersättes här lämpligen 
af en öfning, som synes utan svåri"het och i månO'a fall o o 

äfven med stor nytta låta förena siO' med den utbildninO' 
o "' armeens officerare böra komma att erhålla vid krigs-skolan 

å Carlberg. Häraf visar sig således, att, så fl·amt de an· 
förda llristen1a skola afhjelpas, i och för sjökadetternes un, 
denisning måste meddelas särskilda föreskrifter, under hän. 
syn derjemte till hvad som fordras för att bildas till officer 
antinge11 ' 'id det yttre ellm· vid det inre sjöförsvaret. -
Dessa frågor synas mig likväl, särdeles under här förut an" 
förda förhållanden, vara af den vigt, att jag anser mig böra 
i underdånighet hemställa, det måtte deras besvarande öfver
lemnas till en Komite af sakkunnige personer, som skulle 
l:tafva till uppgift 

att, uneler hänsyn till ej mindre den högre utseckling, 
sjökrigsväs.endet i allmänhet numera uppnått, än ät\en be
skaffenheten af den materiel, hvilken, i följd så väl bäraf 
som af Sverges financiella och egendomliga geografiska för
hållanden, måste komma. att för dess sjöförsvar anskaffas, i 
11nderdånighet föreslå dc fordringar, som må finnas böra för 
1'jö-officers-bildningen uppställas ; 

8!} 

att vidare undersöka, om och i hvad mftn den nådigst 
anuefallda ombildningen af krigs-skolan ,-id CarllJerg lämpar 
sig för sjökadeUernes utbildning till duglige yrkesmän, samt 

att slulligen uppgifYa, lnilka åtgärder må böra vidtagas, 
för att åstadkomma en i berörda hänseende fullt ändamåls
enlig unden-isning; 

derYid Komiteen skulle, för arbetets helröriga ordnande 
och underlättande, ega att inom sig, efter omständigheterna, 
bilda under-afdelningar." 

"Under förutsättning af nådigt bifall till hvad sålunda 
af mig blifYit i underdånighet hemstäldt, får jag Yidare un
derdånigst föreslå, att uti denna Komite, lnilken torde få 
sammanträda här i hufvudstaden den 12:te instundande No
nmber, nu måtte i nåder förordnas 

till ordförande: kommendören vid flottan m. m. An id 
Reinhold Wilhelm Egerström 

samt till ledamöter utses, för att kommandovägen i 

Yanlig ordning beordras: 
kommendör-kaptenerne rid flottan m. m. Christian An-

ders Sundin och Olof Georg August Herkepe; 
kaptenerne vid flottan m. m. Carl Kleman och Sren 

Adolf Carlson Lagerberg; 
kapten-löjtnanten vid flottan Fredrik Victor af Klint och 
löjtnanten vid Wermlands regemente Julius i\Iankell, 

----
"Slutligen hemställer jag underdånigst, det åt Komiteen 

måtte öfyerlemnas att sjelf till sekreterare hos sig utse nå
gon lämplig person, emot den ersättning, som Eders Kong!. 
Maj:t torde, uppå anmälan af Komiteens ordförande, fram
deles vilja i nåder bestämma, att Komiteen, till ledning Yid 
det erhållna uppdragets utförande, måtte få sig, utom andra 
nödiga upplysningar, meddelad! utdrag af det öfrer detla 
ärende nu förda protokoll, samt" 
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Uti departements-chefens vid detta ärende gjorda hem. 
ställanden föreqade sig St.ats·Rådets öfrige ledamöter. 

lhad stats-Rådet vid förestående sex mål underdånirrst 
"' tillstyrkt och hemställt täcktes Kongl. Maj:t i nåder gilla 

och bif9Ua. 
ex protocollo 

L. TH. NEYBER. 

R:ltteligen transsumer~dt, bestyrker 

ex. officio 

A. Fallienstedt, 

Hl 

Genom Eders Kong!. Maj:t.s nådiga href af den 25:t.e 
Octoher 1864 hafva undertecknade erhållit uppdrag att, i 
anseende till dels anbefalld ombildning af krigs-akademien 
på Carlberg och dels de genomgripande förändringar uli 
sjökrigsmaterielen, som under sednare tider egt rum och 
livarigenom sjöbefälet nödgas förvärfm skiljaktiga, för vajJ· 

nets olika delar erforderliga, insigter, här i hufmdstaden 
samlas i ändamål 

att, med hänsyn till ej mindre den högre utveckling, 
sjökrigsräsendet i allmänhet numera uppnått, än äf\en be
skafl'enheten af den materiel, hrilken, i följd så väl hiiraf 
som af Srerges fimmciella och egendomliga geografiska för
hållanden, måste komma att för dess sjöförsrar anskaffas, i 
underdånighet föreslå de fordringar, som må · finnas böra för 
sjö-officers-bildningen uppställas; 

att \·jdare undersöka, om och i ln·ad mån den nådigst 
anbefallda ombildningen af krigs-skolan vid Carlberg lämpar 
sig för sjökadetternes utbildning till duglige yrkesmän; samt 

att slu!ligen uppgifYa, lnilka åtgärder må böra vidtagas, 
för att åstadkomma en i berörda hänseende fullt ändamåts· 
enlig und en isning; 

och skulle Komiteen ega att, för arbetets behöriga onl· 
nande och underlättande, inom sig, efter omständigheterna, 
bilda under-afdelningar . 

. Jemlikt föreskriften i högstberörda nådiga bre!', sam
manträdde Komm itterade första gången den 12 :te sistlidn1! 



NoYeml>er, hrarefter, med ledning af Inad så räl det nådiga 
brefret som det dermed öfverlemnade utdrag af det inför 
Eders Kong!. Maj:t i Stats-Rådet förda protokoll i ämnet 
Innehåller samt med hänseende jemväl till ärendets beskafl'en
llet och då derigenom arbetets fortgång antogs på ett ända
målsenligt sätt befordras, Kommitterade beslöto att fördela 
r,ig på tvenne Afdelningar, af hYilka den ena, bestående ar 
undertecknade Egerst.röm, Lagerberg och Mankell, skulle 
sysselsätta sig med utarbetandet af förslag till utbildningen 
af befäl särskildt för den del af Eders Kong!. Maj:ts flotta, 
som hufvudsakligen bör bidraga till försrm·andet af landets 
mera slutna kuster och, i samband med armeen, de inre 
delarne af desamma, samt den andra, bestående af under
tecknade Sundin, Herkepe, Kleman oc11 af Klint, borde upp
göra förslag till ändamålsenligt !Jildande af sjö-officerare i 

niinnare öfverensstämmelsc med de åsigter, som i detta af
seende ännu äro rådande i andra länder; hva1jemte under
tecknad, af Klint, skulle, såsom ledamot, bivista den först
nämnde Af:Jelningens öfrerläggningar, för att biträda med 
nödiga upplysningar, med hänsyn ej mindre till lärorerket 
'id Carlberg än till sjö-officers-bildningen i allmänhet, på 
grund af den erfarenhet, en flerårig befattning såsom in
formations-officer bort lemna. 

Sedan de sålunda !Jildadc AreleJningarne slutat sina ar
beten uti ofran antydda riktning samt Kommitterade derefter 
å nyo sammankommit, hvanid, efter föredragning af de båda 
förslagen, förutsättande sjö-officers-bildningens fördelande på 
hå linier, de blihit af Komitren godkände, få Kommitterade 
härhos HU till Eders Kongl. Maj:t i underdånighet öfrerlemna 
:;~mma förslag, tillika med trenne ledamöters af Komiteen 
gemensamma resenation samt ett anförande af trenne andra 

93 

bland Komiteens ledamöter, upplysande orsaken, hvarföre de 
godl<änt det förslag, i hrars utarbetande de ej deltagit. 

~led djupaste vördnad, trohet och nit framhärda 

Stormäktigste, Allernådigste Konung! 

C. A. SUNDIN. 
med r~servation. 

Eders Kong!. Maj:ts 

underufinigste, tropligtigsle 
tjenJre och undersäter 

ARV. EGERSTRÖM. 

A. HERKEPE. CARL KLEMAN. 

S. A. C:SON LAGERBERG. VICTOR AF KLINT. 
med reservation. 

J. MANKELL. 
A. Falkenstedt. 

Stockholm den 9:de Februari 1865 .. 

Till 1\ongl. Maj:t underdånigst, med fö1·s!ag till ordnande af sjö~ 
of!icers-bildningen. 
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'!Jnderth'iuig~ cö .. shn:- tiH utbi!clnin~:" af of'Qii~e.a.•nre 

"id ~~et inre sjiiCörsvaret. 

Om man tager i betraktande, å ena sidan, de lärdomar 
och erfarenhetsrön, SYerges föregående krig gifva vid handen 
i afseende på krigssättet i de genom landets egendomliga 
geografiska förhållanden bildade inre fnrvnttnen, äfYensorn 
.i afseende på de fartygs beskaffenhet, som derstädes lämp
ligast kunna användas, samt, å andra sidan, den utveckling 
sjökrigs\·äsendet i allmänhet numera erhållit, så finner man, 
att en officer Yid det inre sjöförsvaret bör hafva följande 
egenskaper: I främsta rummet bör han vara god artillerist, 

emedan striderna i nämnde farvatten företrädesYis äro artil
leristrider, och detta icke allenast på yatfnet, utan äfven 
till lands. De1jemte bör han äl\en till en Yiss grad vara 
infanteriet, med afseende på de t.il ll'ällen, då landstigning 
eller taktisk smmerkan med anneen kommer i fråga. Vi
dare bör han hafya en närmare kännedom om beskaffenheten 
af landets skärgårdar, kuster och insjöar samt ett ntbildadt 
lokalsinne och en uppöfYad förmåga att hastigt kunna tak
tiskt bedöma den inYecklacle blandning af land och vatten, 
som kallas skärgårdsterräng, äfvensom skicklighet alt upp

mäta och l•r,rtlä,qga densamma. Härtill komma ytterligare 
Jwnskaper i {ästningsläran, i forslwnsningslwnslen, med sär
skildt afseende på en terräng, som YanligtYis erbjuder ganska 
sparsamma materialier till befästningars uppförande, i bro

slagning med skärgårdsfartyg samt i anbringande af hinder 
och unde1·vattensminor m. m. d. 

Slutligen måste han innehafva sådant .sjömnnsT.·ap, som 
kan fonlt·as af en god skärgårdskarl, samt grundlig känne
dom af de fartygs manövrerande, af hvilka hans vapen be
står, det vill s~iga sådan e mindre grundgående fart y g, som 
ej hafya stäende takliug och följaktligen närmast kunna an-
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ses såsom flytande laYetter till ett skärgårdsartilleri, äfyen
som insigter i afseende pa deras beslw/fenher, byggnadssäll 
och utrustning. 

lian finner häraf, att en sådan officers vetande redan i 
de lägre graderna ej är af obetydligt omfång. Men stiger 
man till de högre graderna, så måste fordringarue ökas. 
En hvar, som skall kunna föra sjelfsländigt befäl, måste 
hafva insigt i betydelsen af hvarje armeens rörelse, för att 
deraf draga de nödYändiga slutsatserna för eget vapens au
ländande, hYilket består i en fortfarande Yexelverkan• med 
armeen. En afclelning af skärgårdsnp:1et kan dessutom icke 
sällan så till vida vara sjelfständig, att den har sin egen 
operationsbasis, med hvilken den måste stå i beständig för
bindelse; och det blifver dft för skärgårds-officeren stora 
svårigheter underkastad!., att förena Fordringarne i detta hän
seende med skyldigheterna mot landets öfriga försvarskrafter. 
Opererar han dertill i en skärgård, som gränsar intill den 
fiendtli"a sJ·öaående flolians område, så uppstår en ännu 

"' o 
större förveckling i hans strategiska förhållanden. Förmågan 
att under dessa olika omständigheter fullgöra sin pligt kan 
han blott ernå genom fönärfYandet al' goda kunskaper i 
tafaif•, strategi och !rrigshistoria, med särskildt afseende på 

eget vapens yerkningssätt, hvarföre han i dessa ämnen före 
officersbefordran bör inhemta en sådan förberedande känne
dom, att den kan ligga till grund för framtida studier. 

Sådana äro i korthet omfånget och beskaffenheten af 
den bildning, en officer Yid det inre sjöförsYaret, enligt Af
delningens åsigt, bör innehafva. Den nödrändiggör, för att 
rätt kunna inhemtas, en theoretisl• eller läskurs och en prnl>
tisk eller öf11ingskurs. Innan Afdelningen lihäl går att när
mare föreslå ämnenas fördelning inom nämnde kurser, må 
följande anmärkningar tillåtas: Afdelningen hyser nemligen 
den åsigt, att officerare vid det inre sjöförsvaret, fastän de 
i främsta rummet böra uppfostras till goda artillerister, dock 
lika litet, som hittills sjö-officerare i allmänhet, behöfra 



någon specielt telrnis/( bildning, sådan som man är van att 
fordra af landtartilleriets officerare, utan att de allenast 
böra erhålla en sådan rent militäri8k utbildning, som är 
nödvändig för deras vapens praktiska amändande, hvilket 
naturligtsis ej hindrar dem, som hafm särskilda anlag för 
en högre utveckling i den tekniska riktningen, att i den
samma vidare förkofra sig. I öfverensstämmelse härmed, 
anser Afdelningen, att åt läskursen ej bör gif1ras större om· 
fång, än som för ändamålet är rent af nödvändigt, men att 
åt den praktiska kursen bör egnas så stor uppmärksamhet, 
som tiden medgifver. Detta torde äfven vara nödvändigt föl' 
att förekomma det mångläseri, öf\er llvilket vid så många 
läroverk klagas, och hvartill anlPdning lätteligen skulle 
kunna uppstå, till följd af de olikartade ämnen, om hvilka 
en offlcer vid de!. inre sjöförsvaret bör hafva kännedom. 
Staten eger rätt att af sine embetsmän fordra ett visst mini
mum, som är behöfligt för sysslans rätta skötande och under 
hvilket fordringarna på deras vetande och kunnande ej få 
sänkas, men åt framtida erfarenhet och egne studier måste 
öf\erlemnas fönärfvandet af den verkliga sl;iclrligheten i 
sysslans utöfvande. En följd af dessa grundsatsers tillämp
ning har emellertid blifrit, att Afdelningen, just för att för• 
korta läskursen, i åtskilliga ämnen sett sig nödsakad före
slå nya kursers utarbetande, emedan fullt lämpliga läroböcker· 
ej äro att tillgå; likväl har den alltid uppgif'vit de läroböcker, 
som möjligtvis skulle kunna begagnas, innan de nye kurserne 
blifvit färdige, på det undervisningen när som helst skulle 
kunna börja. 

Efter dessa inledande anmärkningar, må det tillåtas 
Afdelningen öfYergå till ett närmare bestämmande af läs- . 
kursens omfång och beska1Tenhet. 

1. A1·tilleri. Af detta ämne torde officeren vid det 
inre sjöförsvaret böra känna icke allenast sjö- och fästnings
artilleriet, utan äf\en till en viss grad landtartilleriet. Någon 

detta hänseende fullt lämplig lärobok har Afdelningeu ej 

fttnnit. Den Yanligen , id armeen begagnade, nem! igen Ha
z e !ii, egnar blott en Hyldig uppmärksamltet åt sjöartilleriet; 
den vid flotian amända, nemligen Ehrenstams, är deremot 
redan något föråldrad. Derjemte har Afdelningen ansett, att 
med detta ämne borde förenas handge\·ärslära, då · alla eld
vapens bruk stödjer sig på samrna grunder. Afdelnlngen är 
derföre af den åslgt; att för bättre öfversigts vinmmde en 
lärobok i allmän vapenlära borde utarbetas, hvaraf elewr· 
vid olika vapen kunde läsa till ämplige delar. Innan detta 
skett, måste man Iihisst begagna sig af hittills utgifne ar
beten, och har Afdelningen, bland dessa, af många skäl an
sett Hazelii lärobok. af hYilken dessutom ny upplaga förväntas 
snart utkomma, såsom den ändamålsenligaste, då ett urral 
af til!ämpiige delar i densamma göres. Som denna lärobok 
likväl blott helt kort vidrörer sjöartilleriet, torde kursen 
böra kompletteras medelst de delar af Ellrenslams lärvbok, 
som särskildt afhandla detta ämne, nemligen femte och 
sjelle kapitlen. 

I hrmdgevärslära torde den nu vid rnilitärläroYerken be~ 
gagnade läroboken, nemligen Juchnicf1s, fastän kanhända nog 
Yidlyf!ig, böra begagnas. 

Slutligen anser sig Afdelningen, till följd af den fort
gående u!Yeckling, eldvapnen beständigt äro underkastade, 
böra fästa Eders Kong!. Thlaj:ts nådiga uppmärksamhet på 
nödvändigheten deraf, att läraren i ämnet genom muntliga 
föredrag ell er skriftliga uppsalser fortfarande gifYer eleverne 
kännedom om nyaste upptäckter och rön, l'ör att derigenom 
full s!ändiggöra, Inad som kan fatlas i läroböckerna. 

Till artillerikursen bör äl\en höra ritning af tvenne ar
tilleripjeser, den ena med lavett, i plan och profil. 

2. Be{ästningslwnst. Af detta ämne torde officeren vid 
det inre sjöförsYaret böra känna ungefär lika mycket, som 
för officerare yid andra vapen anses nödvändigt; de delar af 
änn1et som för honom äro af särskild vigt, utgöras af känne-' . 
dom om sjöfästningars beskaffenhet, anfall och försYar, äf-
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nnsom angående strandbatteriers nnliiggande, med särskildt 
afseende å den sparsamma tillgång på materialier, skärgår· 
dame vanligtvis erbjuda; men derut.öfver måste han hafva 
en noggrann insigt rörande beskaffenheten och anbringandet 
af alla slags hinder till farleders spärrande, såsom försänk· 
ningar, stängsellinier, torpedos, undenattenrninor af alla slag 
m. m. d. För ämnet anser Afdelningen Hazelii lärobok fullt 
tjenlig, om derur göras några uteslutningar, särdeles liVad 
beträffar broslagning, trädförskansningar, vägars förbättring 
o. s. v. Dessutom måste utarbetas en sär·s!rild lrurs i afseende 
på hinder till farleders spärrande m. m. d. Äfven i afseende 
på befästningskonsten tror sig Afdelningen böra framhålla 
nödvändigheten för läraren att medelst särskilda föredrag 
eller uppsatser fullständiggöra, hvad Yid den beständigt fort· 
gående utrecldingen kan komma att fattas i läroböckerna. 
Till ämnet torde äfven böra höra en ritkurs, bestående af 
croquisritningar till förskansningsläran, tYenne förberedande 
detaljritningar och ett defiieradt fältverk med tillhörande 
beräkningar. 

3. Slrärgårdstopogra(i. l\Ied denna benämning förstår 
Ardelningen följande: 

a) En noggrann kännedom af Sverges kuster, skärgår· 
dar och insjöar, sålunda, att läget af alla vigtigare öar, 
uddar, Yikar, fjärdar, sund och farleder är bekant, eller, 
med andra ord, eu fysisk geografi för skärgårdar och in· 
sjöar, en sAärgilrdsgeogra(i. 

b) Kännedom af sjömätningens första grunder. Då sjö
kartekontorets åligganden lämpligast torde kunna komma att 
öfvertagas af Officerarne vid det inre sjöförsvaret, synes det 
Ardelningen, som om en förberedande kännedom af sjömät
ningen borde ingå i fordringarna för officersexamen; lihäl 
har Afdelningen icke ansett behöfligt, att en större kurs i 
detta ämne bör utgöra Yilkor för officersbefordran, utan tror, 
att den närmare kännedomen i detsamma derefter af det 
mindre antal officerare, som företrädesvis egnar sig åt denna 

sysselsättning, bör fönärfvas i samband med den praktiska 
erfarenheten eller medelst genomgåendet af en särskild kurs. 

c) Färdighet i s!~ärgårds-kartritning. Då det för det 
inre sjöförsYarets taf;tislia behof är nödYändigt att känna icke 
allenast farYatlnens djup och begränsning genom stränderna, 
utan äf\en de sednares beskaffenhet inom artilleripjesers 
skotthåll, uppstår härigenom en särskild sorts kartritning, 
innefattande både land och vatten, som Afdelningen ej trott sig 
kunna gifm något lämpligare namn, än sliärgårds-lwrtritning. 

Beträffande de kurser, som för skärgårds·topografiens 
inhemtande böra genomgås, anser Afdelningen, att ny kurs 
i skärgårds-geograflen måste utarbetas; för sjömätningen der· 
emot torde Thufstrups topografi, med några uteslutningar, 
kunna begagnas; i afseende på skärgårds· kartritningen äro 
de nuvarande grunderne för sjökortritningen i större skala 
lämplige för vattnet samt Tlmlstrups principer för landet. 

4. Slrär,qilrds-llrigslwnst, innefattande skärgårdsvapnets 
högre talail> och strategi såsom resullater af kännedomen i 
skärgårdsvapnets ltri,qsh isforia. skärgårdstaktiken innefattar, 
öfverhul\ud, läran om tillgängliga stridskrafters användande 
för stridens ändamål, eller, närmare, om förhållandet emellan 
äntring och eldstrid, om concentrisk och bestrykande eld, 
om begagnandet af landets form, för att öka verkan af egen 
eld samt minska fiendens, om skärgårdsfartygs strid mot 
landtbatterier och tiraljörer, eller, omvänclt, om sistnämnde 
stridsmedels användande för egen räkning, om strid mot 
olika sorters krigsfartyg, om begagnande af olika sorts eld, 
om lämpligaste punkterile och sätten för landtbatteriers an
läggande, om taktisk samverkan med anneen m. m. d. Skär· 
gårds-strategien innefattar, öfverhut\ud, läran om skärgårds• 
stridemes begagnande för krigets ändamål, eller, närmare, 
om det inre sjöförsvarets eller skärgårds·art.il!eriets allmänna 
bestärnuielse, om vexclförhållandet mellan armcen och skär· 
gårds-artilleriet, om vex.elforhållandet mellan en fästning 
och skärgårds·artilleriet, om förhållandet mellan den sj.ö-

7. 
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gående flottan odt skiirgänls-artilleriet, om fiendtliga skär

gårds-artilleri-afdelningars inbördes förhållande m. m. d. En 

v·erkligt praktisk kännedom i dessa ämnen kan blott vinnas, 

om deras grundläror framgå såsom följd af ett sjelfständigt 

studium af sl>ärgllrdskrigets historirT; satt i förbindelse med 

noggrann kännedom af den utveckling, sjökrigsväsendet efter 
råra sednaste krig erhållit. 

Då ingen fullt lämplig läskurs i ämnet finnes att tillgå, 

anser Afdelningen, att en ny .~ddnn borde utarbetas; tilldess 

torde lämplige delar af Lm/Jens och Jllankells skrifter i ämnet 
kunna begagnas. 

5. ÅngmnchinldrrT, Då ängkraften för närvarande ät• 

det förnämsta fortskaffningsmedlet för krigsfartyg och för

modligen länge kommer att blifva det, anser Afdelningen en 

närmare the01·etisk kännedom i ämnet äf\·en för det inre 

sjöförsvarets offleerare behöflig. Bland hittills i ämnet of

fentliggjorda läroböcker torde Jonzons ängmachinlära Yara 

den lämpligaste, hvarföre den föreslås till begagnande, 

6. Skeppsbyggeri. Häraf anser Afdelningen, att officeren 

rid det inre sjöförsvaret blott behöf\er känna det sätt och 

den ordning, i hvilka skärgårds-krigsfartyg sammanfogas, 

äfvensom den tekniska benämningen på deras särskilde delar. 

Då ingen för detta ändamål fullt lämplig kurs finnes att 

tillgå, torde en ny slidan böra. utarbetas. Dessförinnan kan 

motsvarande utdrag ur någon tillgänglig lärobok i skepps

byggeri, såsom t. ex. Witts afbandling, begagnas. 

7. Navigation. Den beböfiige känneddmen i detta ämne 

anser Afdelningen lämpligast kunna inilemtas genom om ed el

b ar praktisk erfarenhet, b vars förvärfvande dock torde böra 

underlättas medelst genomgående af en kort läskurs, omfat

tande det praktiska användandet af lodet, loggen och kom

passen (för pejling och uttagande af lokalmissvisning), af 

sjökortet (för uttagande af kurser och distanser orter emellan) 

S<).mt af differens i latituds- och departurs-tabellerna för kopp· 

.ling, äfvensom loggboks förande enligt formulär; och anser 

tO l 

Afdelningen, att lämpligast \Tore, om i ämnet utarbetades en 

ny lwrs, men dessförinnan torde möjligtvis motsvarande delar 

af någon tillgänglig lärobok i navigationen kunna begagnas. 

8. Sjörnansnrbeten. Ehuru detta ämne egentligen t.ill

hör de praktiska öfningarna, anser Afdelningen likväl~ att 

äfven i detsamma bör genomgås en mindre, särskildt utarbetad 

och till vapnet inskränkt, lä.5kttrs, för att gifva eleven någon 

öfYersigt deraf, jemte kännedom om terminologien. I samma 

kurs torde äfven böra ingå kännedom af skärgårdsfartygs 
kölhalning och upphalning på land. 

!J. Exercis och manöver. I det förra ämnet anser 

Afdelningen eleven böra genomgå följande kurser: 

a) gällande exercis-reglemente för skärgårdsfartyg, i 
tillämplige delar; 

b) gällande reglementen för exercis med groft artilleri 
samt landstignings-artilleri; 

c) af gällande exercis-reglemente för regementena till 

fot, första delen. 
I manöver torde böra genomgås: 
d) signal- och evolutions-bok för skärgårdsfattyg; 

e) signalerings- och telegraferings-sätten för örlogs· 

flottan (ur signalbok för örlogsflottan); 
f) i andra delen af gällande cxercis-reglemenie för 

regementena till fot: de delar af bataljons-exercisen, som 
röra linien, rotvis- och dubbel-lwlonner samt öppen lwlonn; 

g) de allmännaste grunderue för armeens bevakning 

(fälttjenst), enligt gällande reglemente. 
I sammanhang med och till förtydligande af orvanstående 

torde böra nämnas, det Afdelningen antagit den grundsats; 

att skärgårdstrupp, så fort den är landstigen, i afseende på 

öfningar och rörelser bör tillämpa samma grunder, som vid 

infanteriet äro gällande. Häraf följer likväl, att sådan trupp 

måste haf\'a samma taktiska indelning, som infanteriet, ncmL 

i troppar, plutoner, divisioner och bataljoner. Afdelningen 

bar derföre vidare antagit, att, med frängående af nu gäl~ 
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!ande bestämmelser föl' debarkeringstrupper, i allmänhet 
hvarje landstigen trupp, som räknar omkring 50 man, utgör 
en pluton, fördelt på tvenne troppar, att den, som räknar 
omkring 100 man, utgör ett kompani (en division), fördel t 
på tvenne plutoner, samt att af 4 kompanier bildas en ba
taljon af omkring 400 man; och torde det böra Ya ra regle
menteradt, huru mycket befäl af olika grader, hvarje sådan 
afdelning skall erhålla. Afdelningen antager slutligen kompa
niet formeradt allenast på två plutoner, emedan den anser, 
att all sl>ärgårrlstrupp bör vara li!ra utbildad {ör tiraljering, 
hYarföre behofret af en särskild tiraljiirpluton bortfaller, 
hvilket äfven leder till större förenkling både för kompani
och bataljons-exercisen. 

l O. Tjenstgörings-rcglementen. Detta ämne torde böra 
omfatta gällande tjenstgörings-reglementen för Eders Kong!. 
Maj:ts flotta, både på station och under expedition, äfvensom 
den del af tjenstgiirings-reglementet för armeen, som omfattar 
tjensten i garnison, allt enligt urval af de delar, hvilka för 
yngre officerare äro tillämplige, såsom nu brukas Yid krigs
skolan å Carlberg. 

11. Krigsartililor, med tillägg och förklaringar, äfven 
såsom de nu läsas vid nämnda krigsskola. 

Den prolrtislw kurs eller de ö{ningrw, Afdelningen anser 
Officers-aspiranterne Yid det inre sjöförsYaret böra aenorno·i\ 

t::l o ' 
äro följande: 

1. lrroppsö{ningar, bestående af gymnastik; ridning och 
simning samt vape11(öring med värja, sabel eller bajonett, 
äfvensom sång och dans; 

2. ö{ning(/1' i ~jötJtrtns- och artilleri · arbeten, såsom skär
gårdsfartygs ut- och afrustning, ångmachiners insättande och 
uttagande, ammunitions-tillverkning m. m. d.; 

3. exercis till lands, innefaltande kompani-exercisen de 
' f~rste grunderue af bataljons-exercisen och fä!ttjensten samt 

artillel'i-exercis till lands och på fästning; 
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4. exercis till sjös, innerattande skärgårdsfartygs ma
nörrerande med allt hvad drrtill hörer, jemte artilleri-exer
cisen ombord; 

5. mtllslrjutnings-ö{ningar, innefattande målskjutning mecl 
handge\·är samt skjutning, rikochettering och kastning med 
artilleripjeser, så\ ä l till sjös som lands; 

6. fält- och sjöarheten, innefattande skans-arbeten, bro
slagning med skärgårdsfartyg, samt hinders och undervat
tenminors anbringande m. m. d.; 

7. balsegling i skärgårdame; 

8. sjömätning, äfrensom de förste grunderne af rekog
noscering t.ill lands; 

9. talitislw ö{ningrw, innefattande nl af positioner, 
jemte deras besättande, anfall och försYar, äfn·nsom utse
ende af lämpliga ställen för fältse rks, försänkningars, stängo.. 
selliniers och underrattenminors anbringande, distansers be

dömande m. m. d. ; 
1 O. ritö{ningar till det omfång" som i Jiiskursen blifri t 

antyd t. 

Sedan Afdelningen sålunda afgifrit förslag till omfånget 
och beskalfenheten af de läskurser och praktiska öfningar, 
den anser olficers-aspiranter rid det inre fjtiförsraret böra 
genomgå för erhållande af olficersgraden, ö!\ergår den till 
skärskådande af den andra delen af sin uppgift, nemligen 
"om och i hrad mån den sednast anbeffl llda ombildningen af 
krigsskoliln vid Carlberg läm par sig för sj ökadetternes ut
bildning till duglige yrkesmän"; och anser slg A fdelningen 
för detta ändamål närmare böra taga i lJetraktande, såräl 
den ombildning, krigsskolan undergi'ltt, som dess närvarande 

tillstånd. 

Vid riksdagen l 859 - 1860 ingin;~o Hikets då försam
lade Ständer till Eders I\ongl. M<1j:t i underdånighet med e11 
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skrifvelse, i hvilken de, i enlighet med sin vid en föreoå. 
"' ende riksdag yttrade mening, tillkännagåfro sin åsigt vara, 

att krigsakad~!l!ien vid Carlberg borde bilfra en militär-till
Järnpningsskola, från Ilvilken större delen af de humanisti

ska ämnena, såsom lämpligast inhemtade ' 'id de allmänna 

läroverken, borde uteslutas, dels på det kursen måtte för

kortas, hvarigenom ett större antal elever kunde utbildas 

och de enskilda krigsskolorna göras obehöfliga, dels på det 
ynglingar, som ville egna sig åt militäryrket, ej så tidigt 

skulle nödgas bestämma sig för detsamma, att deras fallen

bet derför rj med säkerhet kunde bedömas,· och ansåo·o Ri-
o 

kets Ständer de hinder för en dylik förändring, som dittills 

legat i de nllmänna läroverkens tillstånd, genom tillämpning 

~f den nya skolstadgan till större delen Ilafra bortfallit, 

Jnm'före do i uqderdånighet anhöllo, det Eders J(ongl. l\laj:t 
täcktes så snart sig göra läte, vidtaga sådana förändringar 

i organisationen af krigsakademien på Carlberg, att inträdet 
derstädes icke måtte ske vid så tidig ålder, som dittills, 

iifvensom att läroverket kunde blifra en allmän tillämjJ· 
ningsskola för bildande af officerare vid armeen. s.å att 

behofret af enskilda läro-anstalter för detta ändamål måtte 
~ortfalla. 

Sedan Eders Kong!. Maj:t, på grund af denna underdå
niga skrifrelse, täckts inhemta åtskilliga auktoriteten; yttan

den, llflät Eders Kong!. Maj:t den 14 Oct.ober 1862 till 

)l:anslers-embetet vid krigs-akademien å Carlberg nådigt brer, 

tleri Eders l(ongl. Maj:t tillkännagaf Sin åsigt rara, att, 

ehuru en fullst.iiqdig tillämpning af sednaste stadgan för ri

kets allm ~nna elementarlärowrk icke dii hunnit genomföras, 
förändriqgen af akademiens ,organisation llkYäl, om deråt 

gåfves nödiga öfvergångsmodifikationer, då borde lmnua före

tagas, hrarföre Eders Kong!. Maj:t, med ändring af vissa 

förut gällande stadganden, i nåder anbefallde en ombildning 

llf berörde läroverk, grundad, bland annat, på följantie be· 
:s!änJmelser: 
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1 :o KrigsakadenJien skttlle förändras till en militärisk 

tillämpningsskola för bildande af a)la vid armtien och flottan 
behöflige officerare. 

2:o Denna tillämpningsskola, som erhöll namn af krigs

skola, skulle indelas i tvenne klasser, nemligen en landtlllass, 

motsvarande krigsa~ademiens dåvarande tredje och fjerde 

landtklasser, för bildande af officerare \"id armeen, ocl1 en 

sjöklass, molsrarande krigsakademiens dårarande tredje och 

fjerde sjöklasser, för bildande af officerare Yid flott~n. 

3:o Undervisningen i sjöklassen Ekulle fortgå tills vi

dare, i öfvereuss!ämmeiS>e ll)ed förut i afseende härå gällande 

föreskrifter. 
4:o I afseende Jlå inträdet i IandtklC)ssen skull.e föl

jande bestämmelser till efterrättelse bl if\ a gällande: 
a) den ioträdes-sökanr)e borde hal\ a bliflit t Hl Her

rans heliga nattvard admitterad; 
b) för at. t Wirägabringa ett sådant samband mellan sta

tens krigsskola och dess allmänna elementarlärorerk, C)tt en 

yngling vid hrarje af de högre blal)d dessa sedn~re lärorerk 

måtte kunna beredas till inträde vid krigsskolaiJ. och således 
ej behöfva bestämma sig för sitt blifrande lefnadsyrke, förr 

än vid afgången från det ena läro.-~rket till det andra, borde 
kunskapsfordringarna fiir inträde i krigsskolan så afpassas, 
att de motsvarade fordringarna för inträde i den klass a!' 
elementar-lii.roverket, dit lä1jungarne inginge vid en medel

ålder emellan 17 och 18 ar, lnj]ken ålder di! vid krigs
skolan inträdamle ele,·er helst borde innehal\a ; och dr., 

för det J~ärYarande, lä1jungarnes uppflyttning fd\n 6:te till 

7:de klasseJJ inom elementar-läroverken i medeltal inträffade 
emellan 17:de och l S:de ålders-året, borde alltså inträdes

examen vid krigsskolan omfatta: 
I.) för yngling, som åtnjutit m) den isning Yid hög1·e ele

IIJentar-läroverk, det kunskapsmått, som t:11der genomgåendet 

af läroverkets sex. första klasser borde Yara inhnutadt af 

dem~ som irke läste kla :>~ iska språk; samt 
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IL) för yngling, som åtnjutit enskild undenisning, föl
jande kunskapsämnen . . . . (härpå följer uppräkningen af 
dessa ämnen, ungefärligen motsvarande ln-ad i punkt I blifYit 
bestämdt); 

c) med yngling, som aflagt godkänd student-examen 
' med iakttagande af hvad Kong!. Maj:ts nådiga förklaring den 

14 Juli 1837 föreskref\e, eller, efter fullbordad lärokurs 

vid högre elementar-läroverk, derstädes undergått fullständig 
afgångs-examen, i öfrerensstämmelse med nådi<Ya stad(Yan 

o o 

den 11 April 1862, och önskade vid krigsskolan vinna in-
träde, skulle ingen inträdespröfning anställas. Endast i den 

l1ändelse alt hans kunskap i matematik icke Yid sistnämnde 

examen blifrit godkänd, sk111le med honom före inträdet an
ställas särskild pröfning i delta kunskapsämne; 

d) inträde vid krigsskolan skulle eoa rum vid beery-n-
o e 

neJsen af hYaije läslermin. L"ndanlao- härifrån fincre af o-ti-
e o e 

vemören beYiljas, endast i händelse att sjukdom eller annat 

giltigt skäl förhindrat en elevs inställelse vid läroYerket å 
förenämnde tid. 

5:o Undervisningen inom krigsskolans landtidass skulle 
omfatta följande 

Läroämnen: 

lo_qil• och svensk ämnes-
skrifning, 

tyska, 
frans/w, 

engelska, 

historirT, allmän och fäder
neslandets från sextonde se
Idet, med silrskildt afseende 
på krigshändelserna, 

naturlära, 

rnatemarik: trigonometri , 
analytisk geometri, 
mekanik o. problem-öfningar, 

lrri_qsartiMar, 

in fr m t er i-ex er· cis-r e g l e m en l e, 

tjenstgörir~gs- reglemente, 

lrtiffSironst, med de trenne 
vapnens stridslära, 

artiii eri - o. handgevärslära, 

befästnings- och bt·oslag-

ningsfära, 

topografi, 

mi/il är-sund hets-lära, 

(örbnndslåra, 
/;ästlrännedom. 

Pralflislw ofningar: 

gymnastik Och Vllpenföring, 

kompani- och bataljons-exercis, 

lä_qer- och (älttjenst, 

mdlslrjutning med artilleri-pjeser och handgevär, 
{ältbe[äslning, 

broslngning, 

{ältmälning, 

teclrning efter modeller, 
ridning, 
simning, 

sdng. 
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6:o Läroämnenas och de praktiska öfningarnas omfång 

skulle afpassas så, att för genomgående af krigsskolan be
räknades en tid af två och ett halft år. 

7:o I öfverensstämmelse med den vid krigsakademien 
sedan länge tillämpade grundsats, skulle äfren eleverne vid 

krigsskolan medgifvas att inom de gränser, som bibehållandet 
af ordning och samband Yid undervisningen betingade, fortgå 

obe:·oende af hvarandra och såmedelst, i mån af flit och 

förmåga, förkorta tiden för lärokursrus genomgående; dock 
borde hvarje elev deltaga i tYenne somrars praktiska öfoingar. 

Sådana äro de huf\udsakliga bestämmelserna i högst
berörda nådiga bref. Inom de gränser, som i detsamma 

blihit utstakade, ega kanslers- och gurernörs-embet.ena att 

bestämma såräl omfånget och beskalrenheten af både läs

och rilkurserne i hrmje ämne, som äfren sättet för under
visningens meddelande eller läsordningen. 

De läroböcker, som för närrarande begagnas i militär
ämnena för landtkadetter, äro följande: 

krigsartililame: de gällande, med tillägg och förkla

ringar, 
exercis-reglemente: det för infanteriet gällande, 
tjeustgöri11gs-reglemente: det för annccn anbefallda, 
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krigskonst (taktik): Örns lärobok, jemte den för anneen 
anbefallda promemoria i fälttjensten och lärarnes tillägg, 

artilleri: Hazelii lärobok, utom andra kapitlet, 
handgevärslära: Jocllllicks lärobok, 
befästnings- och broslagningslära: Hazelii lärobok, 
topografi: Thulstrups lärobok, med vissa uteslutningar. 
Jemföras nu desse lärokurser med dem, hrilka här of. 

van uppgifvits såsom nödvändige för officers-aspiranter vid 
det inre sjöförsvaret, så torde deraf finnas, att kurserne i 
många ämnen äro nästan desamme för båda linierna. Detta 
är äfven i ej ringa mån fallet med de praktiska öfningarna. 
Lägges härtill, att de vid krigsskolan bibehållna humanisti. 
ska ämnena af båda linierna torde böra läsas till sarmua 
omfång, samt att nämnda krigsskola är belägen vid Stock· 
holm, som sannolikt i framtiden, så väl som nu, blifver det 
inre sjöförsvarets lmfvudstalion, så tvekar Afdelningen ej att 
underdånigst uttala den åsigt och, i öfverensstämmelse der· 
med, föreslå, 

att lirigsslwlan vid Carlherg, sllsom, efter dess sednast 
skedda ombildning, härtill särdeles lämplig, md hlifva bild
ningsanstalt äfven för ynglingar, som ästrtnda att hlifva offl .. 
cerare vid det inre sjöforsvaret, 

I afseende på villwren för inträdet hyser Afdelningen 
följande åsigter: den skulle aldrahelst Yelat föreslå, att fullt 
arslutad kurs vid något af de allmänna läroverken eller der· 
,emot svarande examen ensamt befogat till inträde vid krigs
skolan. Den tat*en, att den humanistiska bildningen böt• 

-vara afslutad för en eleY, som inträder i en t.illämpnings
.skola ocb. särsl).ildt i en sådan, som afser utbildning till 
militäryrket, synes Afdelningen så riktig och till alla delar 
~notsvaran4e ändamålet med den af Rikets Ständer föreslagna 
reform, att Afdelningerl ej kan annat än högeligen gilla den
"amma, och Afdelriingen skulle icke heller tYcka att föreslå 
nämnda Yilkor för inträde, om de allmänna läroYerkens till
stånd Yorc sådant, all elewn Yid utgången från dem inne• 
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hade en icke allt för långt framskriden ålder. Men, ty,ärr, 
är detta för närrarande ej förhållandet och torde ej heller 
på någon tid blil\a det. Enligt Inad åtskilliga, af olika 
myndigheter uppgjorda, åldersberäfmin_qar utYisa, har en yng
ling~ som fullständigt genomgått ett sjuklassigt läroYCrk, un
der de sednare åren innehaft en medelålder af 20 å 21 år. 
Redan för en landikadett anses denne ålder, aldrahelst om 
Yistandet i krigsskolan skall upptaga 21 år, med rätta för 
långt framskriden, och delta torde så mycket mera blifya 
fallet med kadetterne vid det inre sjöförsYaret, hvilkas vi
stande Yid krigsskolan, enligt hYad här nedan skall ådaga
läggas, torde böra blifra något längre. 

Deremot har det visat sig, att yngling vid elementar
läroverken i allmänhet före sitt adt•rtonde flr uppflyttats från 
sjette till sjunde klassen; och har Eders Kong! Maj:t, som 
ansett nämnde ålder lämpligast för inträd" Yid krigsskolan, 
i öfYerensstämmelse dermed, i momentet b af punkten 4 uti 
här ot\an dehis anförda nådiga brer stadgat, att det kun
skapsmått i humanistiska ämnen, som innehnl\es Yid utgån
gen ur sjette klassen, skulle befoga lnndtlwdetter till inträde 
vid krigsskolan; och fastän genom nämnda ~tadgande det 
ändamål, Rikets Ständer åsyftat med den förändrade orga
nisationen, !Jlott dehis nmnits, ithy att krigsskolan fortfa
rande måste Jemna undenisning i sjunde )dassens humani~ 
sliska ämnen, bYarigenom tillämpningskursen för eleverne 
förlänges, så har Afdelningen funnit nödvändigheten af det
samma, såvida icke krigsskolans å Carlberg förändring till 
tillämpningsskola skulle uppskjutas, intilldess de allmämH\ 
elementar-läroYerken undergått sådan förändring, att utgångeq 
från deras sista klass skulle kunna ske Yid tidigare ålder, 
och då dertill kommer, att genom nämnda stadgande undan
röjts en bland de hufvudsakligaste olägenheterna vid den 
gamla organisationen, nemligen den, at.t yngling dä nödgades 
bestämma si!!; fiir yaJ af militäryrket, innan han uppnått detl 
ålder, att i1ans större elle.r mindre anlag derför med säker. 
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l1et kunde bedömas, samt enär derjemte möjlighet finnes för 
inträde vill så tidig ålder, som ArrleJningen anser nöchändig 
för kadetter vid det inre sjö{örsvm'el, så tYekar Afdelningeu 
ej att i underdånighet föreslå, 

att samma bestämmelser for de sistnämndes inträde vid 
krigsskolan ma bli{va gällande, som i Eders !Iong!. llfnj:ts 
1Utdiga bre{ af den 1.4 Oct. 1862 äro {öreskri{nn for landt
loadeller. 

.Temföres den läskurs, som här of\an uppgifyit.s såsom 
behöllig för kadetter vid det inre sjöförsYarel, med den, som 
nu genomgås af landtkadetler, så Yisar det sig, att den förre 
till omfånget är något större än den sednare. Sammaledes 
är ock förhållandet med de praktiska öfningarna. Landt
kadetter anses bchöfm en tid af 2! år att genomgå sin nu
varande kurs; det torde således ej kunna anses för mycket, 
om åt kadetterne vid det inre sjöförsn1ret anslås en tid af 
trenne år. Afdelningen får, på grund häraf, i underdånighet 
föreslå, 

alt vistelaen vid Tirigsskolnn {ör lwdctt vid det inre sjö
försilaret mil beriiimas till trenne år, med eleverne, i öf
verensstämmelse med punlilen 7' i högstberörda nMiga bre{, 
lemnad t'äl/ att inom e/e g1·änser, hibehållnndet af ordning 
och samband vid undervisningen betingm·, {o1'lgå oberoende 
af hvnrandra genom ftlroverlret och såmedefst, i mån af flit 
och förmåga, {örlro1·tn. liden {ör Tärof.·ursens genomgående ; 
dock alt hvarje elev sfrafl, innan han Twn till officer utnäm-
1IOS1 lwfva deltagit i f1·enne somrars pralilisfw ö{ningar·. 

Såsom oflan nämndt är, ega kanslers- och gurernörs
enlbetena Yicl krigsskolan å Carlberg alt, inom de gränser, 
som i of\an åberopa~e nådiga bref äro ut stakad e, efter eget 
godtfinnande, bestämma så Yäl omfånget och beskaffenheten 
af de särskilde kurserne, som äfren sättet för undervisningen. 
Enligt underdånigt förslag af nmarande gurernören, är Ull

den isningen för landtkl<~ ssen sålunda ordnad : 

lll 

lästerminemes antai är fem, af ln·ilka yflrlerrninerne 
omfatta ungefärligen tiden från medlet af Januari till början 
af Maj samt höstterminerne från böJjan af September till 
medlet af December; 

de praktiska öfningarna fortgå mellan rårterminens slut 
och höstterminens början ; 

permission får åtnjutas henne gånger under loppet af 
ett år, nemligen omkring en månad från medlet af December 
till medlet af Januari, samt omkring trenne yeckor i Juli 
månad emellan de praktiska öfninga rna; 

lästiden omfattar således omkring 7 månHder, de prakti
ska öfningarna omkring 3 månader och permissions-tiden 
närmare 2 månader. 

I afseende på tidens fördelning för kadetter Yill det inre 
sjöförsYaret, vågar Afdelningen i underdånighet föreslå , 

all ltislerminernes antal ma bestämmas till 6, omfattande 
samma tider·, som nu termirzerne f'ih· land(k'f ssen; 

all de profiiisira ö{ningarna md börj~ vid vårterminens 
slut, men, i anseende till deras större om{rlng, oaj'brulel 
{ortgll ända. till hästterminens början, sal~des i fyra mdna-

der; och · 
1~tt permissionstiden således blott utgöres af en manad, 

från medlet of December till medlet n{ Januari. 
Af~elningen har ansett sommarpermissionen kunna ulan 

olägenhet indragas, enär det onwexlande, uppfriskande lifvet 
på sjön under de praktiska öfningarna lemnar tillräcklig Yed.~r
qyickelse efter lästenninemes mera stillasittande lefnadss~tt. 

1 afseende på undenisningssättet för läsämnena, galla 
. för nä narande för landtl,adetter följande bestämmelser: 

Dc ämnen, som skola läsas, äro ofvan anförda. 
Dessa ämnen äro fördelade i kursämnen och öfnings-

timnen (de sednare äfyen kallade genomgående), 
Till kun;ämnena räknas: 
alla miHtärämnena samt 
logik, 
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llistoria, 
naturlära, 
trigonometri, 
analytisk geometri och 
mekanik. 

Till ö(ningsämnena räknas: 

svensk ämnesskrifning, 
de moderna språken och 
]Jroblemöfningar. 

Skilnaden mellan kurs- och öfningsämnena består deri, 
att de förra äro fördelade på vissa terminer·, under hvilka i 
dem, enligt regeln, godkänd examen måste genomgås för 
framflyttning till nästa termin, men att i de sednare under
visningen oafbrutet fortgåt· genom hela lirigsskolnn, utan att 
uti dem någon annan examen eger rum, än mot slutet af 
hvarje termin en pröfning för betygssättning. 

I afseende på km·sämnena är för öfrigt den grundsats 
antagen, att hYarje ämne bör genomgås twnne gånger på 
skiljda tider samt för hvarje gång till godkänd examen 
inläras. 

Härigenom up)Jkomma henne särskilde arter af läs
kurser, nemligen, om man så får benämna dem, en termin
läsningskurs och en repetitions-läsningskurs; till den förra 
äro anslagne de trenne förste lästerminerue och till den 
andra de tvenne återstående. Under sista terminen försiggå!' 
dessutom särskild officers-examen i militärämnenn. · 

Fastän Afdelningen ej anser sig kunna ingå i något 
bedömande af nämnda läsordnings större eller mindre lämp~ 
lighet, tror den sig dock böra lemna några anvisningar, rö
rande sättet, hvarpå den läskurs, som för kadetterne vid 
det inre sjöförsvaret ansetts behöfiig, må kunna sammanfogas 
med landtkadetternes. Förhållandet mellan båda kurserne 
synes af följande tablå: 
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Den för kadetterne vid det f Landtkadetterne& närvaran
itlre sjö{örsr;aret föreslagne l de kurs. 
lwrsen. 
Artilleri- och handgevärslära: 

Hazelii lärobok, 
Jochnicks handgevärslära, 
artilleri-ritning, 
en del af Ehrenstams läro-

bok; 
befästningskonst t 

Hazelii lärobok, 
befästningsritning, 
särskild kurs angående hin

der och minor; 
slrdrgdrdstopografi: 

skärgårdsgeografi, 
Thulstrups lärobok, 
skärgårdskartritning; 

sl>ärgärdskrigslwnst: 
särskild kurs, 

P. M. i fälttjensten; 
exercis-reglementen: 

en del af det för infanteriet 
gällande, 

gällande reglementen för 
exercis med landstignings- och 
fästnings-artilleriet, 

exercisreglemente för skär
gårdsfartyg m. m., 

signalerings- och telegrafe-
ringssätten, 

signal- och evolutions-bok 
för skärgårdsfartyg; 

Artilleri- och handgevärs/ara : 
Hazelii lärobok, 
Joelmicks handgevärslära, 
artilleri-ritning; 

befästningskonst: 
Hazelii lärobok, 
befästningsritning; 

topografi: 

Thulstrups lärobok, 
kartritning; 

taklik: 
Örns lärobok, 
P .. M. i fälttjensten; 

exercis-reglemen~e: 

hela det för infanteriet gäl
lande; 
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tjenstgörångs-reglementen : i' tjensfgörings-reglemente: 

andra delen af det för ar- hela det för armeen gäl-
meen gällande, l ande; 

tjenstgörings-reglemente för 
flottan på station; 

ljenstgörings-reglemente för 
flottan under expedition; 

/(1·igsartilrlar; 

dngmachinlära; 

slreppsbygqeri; 

navigation j 

sjömansarbeten j 

logi lo; 
svens!• ämnesskri{ning j 

tyska j 

{rans/ra; 

engels/;a j 

historia; 

naturlura; 

matemoti/r; 

sundhets- ocli {örbandslära. 

krigsortih/ar; 

logik; 

svens/; ämnesskrifning; 

tyslw; 

{ranslw ; • 

engelslw ; 

hisioria; 

naturlära; 

matematik; 

sundhets- och {örbandsldra. 

Af denna tablå synes, å ena sidan, att kadetterne Yid 
det inre sjöförs\·aret skulle komma att läsa följande ämnen 
mera, än landtkadett.erne: 

ett tillägg i artilleri, 
ett tillägg i befästningskonst, 
skärgårdsgeografi, 
skärgårdskrigskonst, 
sjö- och artilleri-exercis-reglementen, 
sj ö tj ens tgö rings-re g l e m en t en, 
ängmach inlära, 
skeppsbyggeri, 
navigation och 
sjömansarbeten; 
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men, å andra sidan, att de sednare Ilafra följande äm-
nen mera, än som föreslagits för de förre, nem !igen: 

taktik, 
hela infanteri-exercis-reglementet, och 
hela tjenstgörings-rcglementet för armeen. 
Afdelningen anser nu, att läsämnena lämpligast skulle 

kunna fördelas sålunda, att alla ämnen, som båda linierna 
haf\a gemensamt, läsas och pröfvas samtidigt och på samma 
sätt, som landtkadetternes, under de fem terminer, de sed
nares kurs Yarar, samt att officers-examen af kadetterne Yid 
det inre sjöförsvaret aflägges i de militärämnen, som under 
nämnde tid förekomma. Men som landtkadetternes kurs med 
några ämnen öfverskjuter den andra, eller här ifrågaYarande, 
synes ändamålsenligt, om under den sålunda disponibla tiden, 
några sådana sjöämnen kunde inflickas, hvilka tidigt borde 
genomgås, för att göra de praktiska öfningarna så nyttiga 
som möjligt, nemligen i allmänhet exercis- och tjenstgörings
reglementen. För öfrigt anser sig Afdelningen ej böra lemna 
några anvisningar, rörande läsämnenas fördelning på de fem 
första terminerne, emedan detta af kanslers- och guvernörs
cmbetena lämpligast torde kunna ordnas efter sig företeende 
omständigheter, och läskursen för det inre sjöförsvarets ka
detter, såsom de till antalet färre, bör fogas efter landt
karletternes. 

De ämnen, som härefter återstå, äro följande: 
ett tillägg i artilleri, 
ett tillägg i befästningskonst, 
skärgårdsgeografi, 
skärgårds krigskonst, 
ångmachinlära, 
skeppsbyggeri, 
naYigation och 
sjömansarbeten. 
De sistnämnda fyra ämnena, som äro af rent pi·aktisk 

J}atur och hvilkas läskurser äro :kprte, anser Afdelnlngeu 
!} 
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lämpligast kunna inläras under och i samband med de prak
tiska öfningarna. Då dessa öfningar fortgå under loppet af 
trenne ar, torde tid dertill icke felas, så att eleverne, eftet· 
slutet af tredje årets öfningar, kunna i dem examineras vid 
krigsskolan; yarande det dock en liVar, som förr kan full
göra dessa examina, obetaget att dertill anmäla sig. 

De ämnen, som sålunda skulle återstä för den sjette 
terminen, äro följaktligen allenast: 

ett tillägg i nrtilleriel, 
ett tilliigg i befiistningskonsten,_ 
skärgårdsgeografi och 
skärgårdskrigskonst, 
bland hvilka egentligen blott det sistnämnda är af vid

lyftigare beskalfenhet, hvarföre nämnde termin torde kunna 
anses tillräcklig för både deras läsning och examinering. 

I sammanhang med frt1gan om läroämnena må det tillå
tas Afdelningen underdånigst uttrycka en åsigt, vid hvilken 
den fäster mycken vigt. Man synes temligen allmänt hafva 
antagit, att san1tliga humanistiska ämnen, hvilka tillhöra de 
allmänna läroverkens sjunde klass, men ej medhitmas i an
seende till utgången från sjette klassen, borde genomgås vid 
krigsskolan, för att fullständiggöra den humanistiska hild
ningen. En följd härar har emellertid lllifvit, att åt.skilliga 
militär-ämnen, hvilkas inhemtande af alla officerare Afdel
ningen anser vara af stor vigt, måst uteslutas till icke ringa 
skada för den militära bildningen, nemligen de förste grun
derue till den allmänna militärstntistihen och militärgeogrofien 

samt till lrriysväsendets utveclrlingshistoria. Utan kännedom 
i de$sa ämnen kan en officer likväl hvarken bedöma sitt 
lands försvarsförmåga, ej heller med framgång studera den 
för hela militärbildningen så nödvändiga krigshistorien. Un
der sådana förhållanden kan det med skäl sättas i fråga, 
hUruYida det är oundgängligen nödvändigt, att en officer 
kompletterar sin humanistiska bildning i alla dertill hörande 
ämnen, eller om det icke vore tillräcl\ligt, om denna kom-
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plettcring skedde blott i sildona ämnen, som för hans yrke 
äro särskildt nödYändi<ra då !)lats kunde erhållas för fe-

o ' 
!ande militärämnen, utan att tiden för vistandet Yid krigs-
skolan, hYilken i alla fall, till följd af de humanistiska 
ämnenas läsande, är nog lång, ytterligare behöfcle utsträc
kas? och då, å ena sidan, genom den tidigare utgången 
från elementar-l äroYerkets sjette klass fördelen af elevernes 
tidigare inträde Yid krigsskolan Yinnes, yore det kanhända 
ej alldeles ur Yägcn att uppoffra nngon deJ af de humanisti· 
ska ämnena, för att derigenom bereda tillräckligt utrymme 
för mililärämnena. Om t. ex. de moderna språken och 
matematiken ansäges särskildt behöfliga för den militära 
yrkesbi!dningen, månne man ej utan fara kunde, om ej all• 
deles utesluta, dock betydligt minska, kurserne i historia , 
naturlära och logik, hvarigenom utrymme erhölles för nyss
nämnde Yigtiga militärämnen '? 

~låhända skulle äfven något af dc moderna språken 
kunna anses mindre nödvändigt? 

Entir Afdelningens ledamöter hysa denna öfvertygelse, 
hafva de ej ansett sig böra underlåta att i underdånighet 
framställa densamma, förvissade, att, i händelse den skulle 
finnas grundad, den snart skali delas af krigsskolans styrelse 
och då tillvinna sig Eders Kong!. Maj:ts nådiga bifall. 

Oe pra!rtislw öfningarna anser Afdelningen böra ordnas 
p a följande sätt: 

Unde r lästerminerne genomgås l>roppsöfnin,qar, vapen
{örin,q, r eliryt-exercis och de till läskm·serne hörande rir
ö{ningarnrr. 

Efter vårterminens slut deltaga kadetterne Yid det inre 
sjöförsraret i landtkadetternes tifningar i infanteri-exercis, 

målskjutning och de mindre rekognosceringrrrna. 

Några dagar före afgangen af den årliga öfningsexpcdi
tion med skärgårdsfartyg, som utrustas i Stockholm, flytta 
de till . Skeppsholmen, der de uppsätta macldner och till 
expedition ittrusta ett mindre ångfartyg utan stiirnde takling, 
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jemte en eller tYå segelbåtar med ruff. l'lämnda ångfartyg 
är ämnadt till samlingsställe vid lektioner och måltider äf-

' Yensom till sofrum för lärare och befäl samt en del kadetter. 
Då fartyget är afsedt endast för kadetters öfning, torde det 
icke böra hafya annat befäl, än kadetternes, och icke annat 
underbefäl, än en uppbördsman och behöflige machinister. 

Segelbåtarne, genom lnilkas handhaf'Yande kadelterne 
skulle bibringas skärkarls-egenskaper, äro dessutom afsedde 
att begagnas vid topografiska och andra öfningar, äf1·ensom 
till sofrum för de kadetter, som tunis böra sköta dem. 

Sedan nämnda fartyg blifvit utrustade, medfölja kadet .. 
terne öfningsexpeditionen, under hYilken de deltaga i all 
exercis till sjös och lands, äfvensom i mlllslfjutnings-öfningar 

samt fält- och sjöarbeten, sålunda, att de under exercis
timmarne äro placerade på öfningsfartygen eiler i land, men 
dessemellan på sitt eget fartyg. 

Sedan sommaröfningsexpedi!ionen blifvit afslutad, fort
sätta kadetterne på nämnda fartyg öfningarna i skärgården, 
kvarunder blltsegling, sjömätning och de tnlitislia öfningarna 

genomgås, livarefter de praktiska öfningarna mot slutet af 
Augusti afslutas med a(rustning samt .~jömans- och artilleri
arbeten å Skeppsholmen. 

I öfverensstämmelse med hrad ofvan bliflit föreslaget, 
torde under de praktiska öfningarna nödig tid beredas för 
de fyra sjöämnenas läsning. 

Vid all exercis torde slutligen böra iakttagas, att ka
detten första sommaren tjenstgiir såsom lwrporal, den andra 
såsom underofficer och den tre(lje såsom officer. 

Beträffande den sista af de Komil:een förelagda uppgif
ter, nemligen att föreslå, ''hYilka åtgärder må böra vidtagas 
för att åstadkomma en för sjöofficerare fullt ändamålsenlig 
unders isning", har Afdelningen, i afseende på kadetterne 
vid det inre sjöförmtret, för så vidt Eders Kong!. Maj:t 
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skulle lemna nådigt bifall till deras utbildning vid Carl!Jerg, 
intet vidare att tillägga, än i underdånighet föreslå: anord
,wndet derstädes af tvenne lärare-platser för de ämnen, som 

ej lwnnn läsas tillsammans med landtlwdetterne. 
Desse platser torde böra besättas med officerare -rid 

det inre sjöförsvaret, samt ämnena dem emellan fördelas ef
ter den särskilda skicklighet, en hvar besitter i kursens 
särskilde delar. 

slutligen fåt• Afdelningen i underdånighet hemställa, om 
det icke må anses lämpligt, att den rättighet att bestämma 
läskursernes Yid krigsskolan omfång och beskaffenhet, som 
för närvarande uteslutande tillkommer kanslers- och guver
nörs-cmbetena Yid samma läro-anstalt, må, hvad beträtrar dg 
lmrser, som föreskrif\·as för inre sjöförsvarets kadetter, böra 
utöfvas l samråd med chefen för Eders Kongl. Maj:ls sjö
försvars-departement. 
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lindcrtHåuigt f(h•!ila~ till bildantle af sjuof'flcertlr«~ 
i allnlä.oJaet. 

Enär vid bestämmandet af de kunskajlsfordringar, som 
böra uppställas, för att erhälla skicklige oflicerare Yid Eders 
Rongl. Maj:ts flotta, det synts Afdelningen vara nödvändigt 
att Wl utgångspunkt derför antaga hnfmdegenskaperna af 
den sjökrigsmateriel, å hvilken den blifvande officern kan, 
såsom sådan, komma att tjenstgöra, men Eders Kong!. Maj:ts 
nådiga bref den 25:te October 1861, angående Komileens 
nedsättande och wrksamhet, samt det dermed öfverlemnade 
utdrag ur det inför Eders Kong!. Maj:t samma dag i ämnet 
förda protokoll icke i detta afseende innehälla några be
stämda uppgifter, har Afdelningen funnit sig böra först och 
främst uttala de åsigter, lnari den härutinnan enhälligt sig 
förenat, och hvilka alltså ligga till gmnd för I1Vad Afdel
ningen rörande sjöofficers-bildningens ordnande går att i det 
efterföljande i underdånighet föreslå. 

Afdelningen har således antagit, 
att, med hänsyn till den utl!ecliling sjökrigsväsendet i 

allmänhet numera uppnått, anskaffningen af materiel för lan
dets sjöförsvar torde komma att grundas på användandet af 

llng!!raft på alla fartyg, 

bepansring å alla, hufyudsakligen för strid afsedda, 
fartyg, 

tnliling å alla fartyg, ämnade för någon längre tids 
naYigering å Oceanen eller SYerge närmast 
omgifvande öppna farvatten, samt 

artilleri, så kraftigt och tidsenligt för alla certer, 
som deras olika storlek och beskaffenhet 
medgifra; 

att, med afseende pli Sverges financiella {öt·hdllanden 
f1ck nutidens lirigsfartygs dyrhet, det är omöjligt att för när-

121 

varande kunna för flottan anskaffa tidsenliga krigsfartyg af 
olika slag till ett antal, jemförligt med de äldre krigsfarty
gens; samt 

att, med hänsyn till Sl!erges egendomliga geografiska för

hållanden, de olika verksamhetsfälten för förra tiders bruk
liga särskilda certer rodd- och segelfartyg numera genom 
ångans användande sammanfallit så, att tidsenligt konstruerade 
krigsfartyg, försedda med ångmachineri och af sådana olika 
dimensioner, som af dessa olika Yerksamhetsfält betingas, 
äro de enda, hYilka med fördel kunna begagnas till krig
föring öfrerallt, der faryattnet medgifver dem att flyta, röras 
och uppehålla sig. 

Äro dessa antaganden riktiga, torde deraf följa, 

att för bildningen till officer vid Eders Hongl .. qfaj:ts 

flotta böra uppställas sildana fordringar, att den biif!!ande 
officern mil 1mra fullt i stånd att med erforderlig lwnslwp 
och slricl>lighet tjenstgöra, efter sin grad, d flottans alla far
tyg of ltl!ilf<en cert som helst, och att hl!ar och en, sorn un
der fredstid utnämnes till officPr vid flottan, bör lta{l!a fl!ll
gjort dessa fordringar. 

Efter att såmedelst hafva tillkännagifYit, huruledes Af
delningen uppfattat frågan om den bildning en yngling bör 
ega, fö1· att kunna utnämnas till sjöofficer, och innan Afdel
ningen uppgifver de speciella fordringar i theoret.iskt och 
praktiskt hänseende, hvilkas uppfyllande synes Ardelningen 
böra bestämmas såsom viikor för sådan utnämning, öfvergår 
Afdelningen nu till frågan om krigsskolans på Carlberg lämp
lighet såsom läroanstalt för ynglingar, som åstunda att er
hålla officersgrad vid Eders Kong!. Maj :ts flotta. 

1 denna fråga är Afdelningen af den tanke, 

att en yngling, som önskar blifm sjöofficer, bör komma 
till sjös vid 13 a 15 års ålder, för att redan så tidigt bö1ja 
förvärfyandet af den vana vid sjölifvet och dess egendomlig
heter, som eudast på sjön kan inilemtas och de lkste per-
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soner antingen alldeles icke eller ock endast med stor 
svårighet kunna vid mognare ålder tillvinna sig, samt 

att de theoretiska så väl som praktiska kunsl•aper, 
hvilka äro oskiljaktiga från en god och tidsenlig uppfostran 
iiii sjöofficer, icke kunna vid en sjökrigsskola inilemtas på 
kortare tid, än fem a sex år; 

och då härvid tages i betraktande, 

att nuvarande krigsskola på Carlberg genom Eders Kongl. 
Maj:ts nådiga bref den 14:de October 1862 erhållit sådan 
organisation, att, enligt guvernörens för samma skola års
berättelse för 1863, de vid krigsskolan intagne elevers me
delålder öfverstigit 21 år och ingen bland dem nrit under 
18 år, samt det sålunda kan emotses, att antagningen till 

kadett vid krigsskolan, när den anbefallde reformen hunnit 
till fullo genomföras, icke i allmänhet torde komma att ske, 
förrän ynglingen uppnått 18 år, 

så, och då elevernes vistelse vid krigsskolan inskränkts 
till tre och ett haift år, 

anser Afdelningen, på grund af allt detta och med hän
seende till ln·ad i det föregående anförts, 

att lrrigsslwlan pd Carlberg, efter verkställandel af dess 

nddigst anbefallda ombildning, iclw är tjenlig att utbilda yn,q

lingar lill duglige sjöofficerare j 

och får Afdelningen derföre underdånigst föreslå, 

att en fristilende läroanstalt {ör ynglingars bildande till 

officerare vid Eders [(ongl. L11aj:ts flotta md, under benäm

ning af l'ongl. Sjöluoigssliola, inrättas. 

Vidkommande orten, der ifrågavarande sjökrigsskola bör 
förläggas, har Afdelningen antagit, att hänid vore att välja 
endast emellan tre ställen, nemligen Stocliholm, Carlslårona 

och Götheborg, samt, hvad sistnämnda ställe angår, fästat 
särskildt afseende å det derinvid beliigna nya varf\ets bilie
bållande för statens räkning; 
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men Yid jemförelse ctnellan fördelame och oliigenheterna 
Yid hvartdera af dessa ställen hat\a meningarna varit delade 
och dervid anförts, beträ!Tande 

1:o) StocliTwlm, 

att, då det onekligen torde vara ändamålsenligt, att 
skolan ställes under chefens för Eders Kongl. Maj:ts sjöför
svarsdepartement öf\erinseende, ett sådant lättare och oftare 
kunde wrkställas, om skolan förlades i Stockholm, än å 
någotdera af de andra ifrågasalta ställena; 

att lefnadskostnaden torde vara billigare i Stockholm, 
än i Götheborg; 

att en del af skolans personal oeh deribland religions
läraren, läkare:1 111 . n., hvilka enllast pä vissa tider behöfdc 
besöka läroanstalten och således vore i tillfälle alt, jemte 
sin befattning derstädes, utöfra annan verksamhet, lättare 
och emot billigare viikor kunde anställas i Stoekholrn, än i 
Götheborg, isynnerhet om nya varfvet utyaJdes till plats för 
skolan; 

att det fördelaktiga inflytande, rörelsen och lifvet i en 
större stad hade på den uppvexande ungdomen, i Stockholm 
skulle desto mera befordras, som ensidig·het der mindre, än 
i !lågon annan af rikets städer, torde göra sig gällande; 

att i Stockholm för elererne funnes tillfälle, ej mindre 
aU praktisKt taga kännedom om de n fortgä ende utrecklingen 
af den flottans materiel, som derstädes kunde rarcia förlagd , 
än äfven, och isynnerhet om Skeppsholmen valdes till plats 
för skolan, till det slags öfning, som med flottans manskap 
anställdes i stationens exercishus; samt 

att i Stockholm ynglingarne med mera framgäng skulle 
kunna bibringas erforderliga i'jöofficers-egenskaper, än i 

Götheborg, der r isserligen den stlirsta sjöfarten i riket idk.a
des, mell i följd deraf äf\en funnes ett öfvenägande han
dcl sinteressc, hrilkc t möjligen skulle komma att afieda cle-
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lcrnes håg f1·ån den riktning, hvari bildningen vid den före
lilagna sjökrigsskolan borde fortgå; 

2:o) Carlslirona, 

a!t denna stad, såsom varande flottans hufvudstation 
' der de fleste certer krigsfartyg, jemte öfrig sjökrigsmateriel, 

tillika med betydliga anläggningar för dess förfärdigande , 
förefunnes, vore särdeles lämplig plats för ifrågavarande sjö
krigsskola, emedan dennas elever då redan tidigt blefre i 
tillfälle att göra sig väl bekante med den materiel, de se
dermera konune att llandhafva, samt alltsomoftast kunde få 
se mindre vanliga eller svårare, till yrket hörande, arbeten 
utföras, hvilket framdeles kunde lända ynglingarne till 
stort gagn; 

att det derjemte skulle uti ekonomiskt hänseende blifva 
en stor vinst, om skolan förlades dit, emedan Carlskrona 
vore en jemförelsevis billig ort samt lärare uti militärämnena 
lättast och för minsta kostnad vore derstädes att tillgå och 
vid inträffande ledigheter lättast kunde ersättas; äfvensom 

att kostnaderne för elevernes resor ifrån skolan till 
stället, der elevfartyget utrustades, samt tillbaka igen eller, 
i fall detta fartyg funnes förlagdt på samma ställe, som 
skolan, för nödigt befäls och besättnings inställande dervid 
samt återresa, äfvensom för personal till fartygets vård under 
uppläggningstiden m. m., besparades; samt 

3:o) Götheborg, med särskild! afseende på det närbelägna 
nya Mrfvet, 

att sistnämnda ställe visserligen hade ett något isoleradt 
läge, men just derföre vore för skolanläggning mera passande, 
ärt en större stad, der frestelserna till skadliga förströelser 
alltid måste y ara tlera och mäktigare; 

att nästan hela året om liflig sjöfart och verksamhet 
<-gde rum vid eller i närheten af samma staile ;. 

att der funnes flera statens hus och byggnader, som, 
för nänarantle utan egentligt gagn, kund e inredas och an
yändas till lämpliga bostäder m. m. föt· skolans befäl, lärare, 
1jenstemän, elerer och betjening; samt 

att, då allt befäl et oth största delen af lärarne med 
fördel kunde erhållas bland flottans rgne officerare, statens 
kostnader i detta afseende ieke borde blifra större, än om 
skolan förlades å nå!l:o ndera af de andra ifriwakomna orf erne · ........ o . ' 

hra1jemte de bland Afdelningens ledamöter, som filler-
känt Götheborg företrädet framför de öfriga hänid ifråga
satta orterne, förklarat sig anse det rara utan vigt och be
tydenhet, om krigsskepps-varr med dertill hörande rerkstäder 
111. m. funnes eller icke funnes på samma ställe, som sjö· 
krigsskolan, emrdan det icke kunde va ra afsigt.en att upp· 
fostra eleverne li!l skeppsbyggmäsfare, ångmachin-konstruk-
1örer eller i och för uWf\ande af hrad som helst annat tek· 
niskt yrke, utan skolans ändamål måste vara, att för Eders 
Kong!. Maj:fs llotta litbilda duglige, nitiske och tilltagsne 
officerare till verkställande af den praktiska sjötjenst, !narat' 
staten kunde Yara i behof. 

Dessa äro de olika åsigfer, som i denna fråga inom 
Afdelningen yttrats, men enhälli.!Jl har den mening uttalats, 
att ' 'id val af ort för skolans förläggande det hu{oudsnlrligaste 
afseendet borde fäsfas derå, att verksamheten, lefnadssättet 
och öfriga förhållanden på stället, der ett sådant förläggande 
må ske, äro af beskalfenhet att hos ynglinga rne k11nna in
planta håg för sjöyrket och att i sig innebära före syn till 
allvarlig Yerksamhet samt en frisk och manlig 11pp!'attning 
af lifret, lnadan, och då de fies te af Afdelningens ledamöter 
äro af den tanke, att i nämnda afseende Götheborg eger 
företrädet framför de öfriga ifrågasatta orterne, Afdelningen 
får i underdånighet föreslå, 

att ifrågavarande sjölirigsslwla {ör!äg!]eS i Göthebor.q, 
helst d nya var{net derinvid, så vida detsamma lwmmer ait 

af staten bibehll{{as. 
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Vi<l öfvervägande af frågan om einemas ställning till 
sjökrigsskolan, antingen såsom så kallade helpensionärer, 
i hvilket fall de skulle blifva inkasernerade och i a!H stå 
under skolstyrelsens omedelbara uppsigt, eller såsom half
pensionärer, då de endast erhölle undervisning vid skolan, 
nlen komme att bo och äta hos anhörige eller målsmän, 
hvilka skulle hafva uppsigt öfrer ynglingarnes uppförande 
m. m. under fritiderne, har förekommit å ena sidan, att in
kasserneringen af större antal ungdom i allmänhet utvecklar 
en Yiss ensidighet och råhet, som icke framkallas, då yng~ 
lingar bo inom enskilda familjer och sålunda under frili
derne påverkas af familjelifvets humaniserande inflytande, 
samt, å den andra, att nämnda humaniserande inflytande 
uteslutande beror på beskaffenheten af den familj, hos hYil
ken ynglingen bor; att familjer kunna finnas, hos hvilka 
det är långt menligare för en ung person att bo, än i en 
väl vårdad skola; att disciplin och vana vid ordning bäst 
bibringas samt lektioner och praktiska öfningar lättast ord
nas, då eleverne äro helpensionärer; att det är svårt, om 
icke omöjligt, för en skolas styrelse att öfvenaka elcYer-

. nes seller och uppförande, då de bo utom skolan, helst 
derigenom ynglingar, som hafva förmögna föräldrar, lättare 
komma i frestelse att i klädsel och lefnadssätt m. m. ut
veckla en lyx, som är skadlig för dem sjelfre och motverkar 
den goda anda, som vid en skola bör vara rådande; samt 
att det för öfrigt kan tagas för gifvet, att, om en särskild 
sjökrigsskola kommer till stånd, antalet cleYer vid densamma 
icke blifver större, än att den bör kunna så ordnas, alt 
)'nglingarne der i allo erhålla en så omsorgsfull omvårdnad, 
att derigenom undanrödjas de olägenheter, man af inkaser
nering i allmänhet befarar. 

På grund häraf anser Afdelningen, 
att eleverne vid i{n'lgavarande sjökrigsskola helst bära 

vara helpensiondrer och i allt stel !lnder· styrelsens öfvcr 
sliDlan uppsigt och omvärdnad. 
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Efter att demäst hafva öf\-enägt, huruYida, i och för 
utnämning till officer Yid Eders Kong!. Maj:is flotta, genom
gåendet af ifrågavarande sjökrigsskola skall utgöra en oef
tergiflig fordran, får Afdelningen, som anser, att alla sjU
officerare böra haf\a erhållit samma theoreliska och prakti
ska undervisning, underdånigst föreslå, 

att hvar och en, som liar för afsigt att bli{va officer 
vid Eders llongl. lffnj:ts flotta, må, om en särsiii/d sjökrigs~ 
skola inrättas och sedan den blifcit bragt till stånd, vara 
förbunden att vid skolan fullborda de theoretis/w lärolwrser 
och de prnTrtisTw öfninqar, som fastställas {ör erhllllande af 
vederbörligt a{gdngsbetyg ifrån densamma efter undergången 
slutexamen, och alt undantag ifrån denna regel rnedgifves 
endast under lirigstid samt, under nligra {Ii af skolans första 
verksamhets-år, sädane ynglingar, hvilfra möjli,qen redan bör
jat sin kurs silsom sjöt.adetter vid annan statens uppfostrings
anstalt och {ör liL'ilTW bestämmelserna for antagandet vid och 
genomgttendet af sjölrrigsskolan i följd deraf bzlligtvis torde 

biira jemlws. 
Öfvertygad, att hYarje sjöofficer hör vara fullt skicklig 

att under alla förhållanden utöl\a en Yaktbefälhaf\'ares ålig
oanden ombord å Eders Kong!. Maj:ts !lottas fartyg, och i 
betraktande dernf, att ynglingar, hvilka, efter nu gällande 
fordringar för ofiicersexarnens undergående, blifvit till offi
cerare l'id Eders Kongl. ;\Iaj :ts tlotta utnämnd e, då de börjat 
sin tjenstgöring såsom sådane, i allmänhet saknat och sYår
ligen kunnat ega den erf'aranhet och det omdöme, som er
fordras af en yaktbel'älhaf,·are, hvilken ofta måste på egen 
lmul sköta fartyget och beYaka dess säkerhet under Yakt, 
så till sjUs som till ankars, anser Afdelningen nölh·ändigt, 
att lnarje ;.lev, innan han till officer vid Eders Kong!. Maj:ts 
flotta utnämnes, hör ha!\a genomgått praktiska öfningsprof 
uWfyer fordringarna för a!läggandet af afgångsexamen vid 
sjökrigsskolan, och får Afdelningen fördenslwll i underdå

nighet föreslfi , 
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att elev, som under fredstid a[lngt a{gdngsexamen vid 
sjiJlirigsslwlan, omedelbart derefter placeras i en särsliild ex
pektansgrad vid Eders [(ongl. Jlaj:ts flotta, med turberälrning 
ifrlln examensdogen och arfvode T'll stat, samt att han inom 
en tid af två, högst tre, dr, kvarunder hnn tillhör denna expeli
tansstat, skall dels med approbation ,qenomgå minst fyra md
naders kurs silsom biträdande instrulilör vid artilleriexercis
eller möjligen blifvande relirytslwla vid ndgondera af flottans 
stationer, dels ljer1sfgöra till sjös pil svenska krigsfartyg minst 
sexton månader, på sätt A(delningen hä1· efteråt tcrde när
mare fä uppgifva; l'fier hvilken sjtJijenstgöT'ing hans insigter 
i de prnlaislw delarne af sjöf>rigsyrlret böra pröfvas inför 
en nllgorlunda talril> lwmmission, sammansatt af chefer och 
officerare från de fartyg, hvnrå han tjenslgjorl, samt af offi
cerare frdn någon af [lollans stationer till det antal, som 
flottans chef bestämmer, och 

att expelilant, som vid så beslw/fad pröfning blifvit god
li"änd och derjemte med approbation genornqdtt förutnämnde 
4 milnoders exerciskurs, skall vara berätligad att ofördröjli
gen föreslås och utnämnas till officer vid Eders l(ongl. blnj:ts 
flotta i den tur lwn inom expelilansgrnden innehar och med 
bibehdllande af arfvodet, i händelse lön i lågsta officersgra
den icke skulle finnrns ledig, kvaremot expelrtant, som vid 
pröf'ningen underkännes, sfwll e_qa all ännu ett dr såsom så
äan qvarstå och, sedan han under liden tjenslgjort till sjös 
på svenslit h'rigsfnrtyg, undergd ny Jlröfning, lwarefter, derest 
han dervid godkännes, han sfrnll vara berättigad att utnämnas 
Wl officer, med lur närmast efter den näst förut pröfvade 
och godliänrlc expelrtanten, men han i motsatt fall mllste från 
Eders Jlongl. llloj:ts [lotta a[gd; 

och torde undantag från den af Afdelningen sålunda 
föreslagna föreskrift endast under krigstid böra medgifvas. 

Då antalet lärjungar, hvarför platser vid sjökrigsskolan 
mft bi>ra Unnas, har elt Yäsendtligt inflytande på utredningen 
af frågan om den för skolans verksamhet erforderliga perso· 
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nal, torde Afdelningen äfven först böra yltra sig om detta 
antal; men, enär Afdelningen, som anser detsamma böra be
stämmas med afseende å behofvet för fyllande af vakanser 
inom lägsta officersgraden vid Eders Kong!. lUaj:ts flotta, 
icke är i tillfälle att beräkna detta behof, då för en sådan 
beräkning någon erfarenhet numera icke kan åberopas till 
stöd, sedan genom Eders Kong!. Maj:ts nådiga bref den 3 
Februari 1863 en minskning i antalet af flottans officers
personal bllfvit anbefalld, nödsakas Afdelningen i detta af
seende inskränka sitt yttrande dertill, att, då hela skolkur
sen antagits k~mna genomgås på fem a sex års tid, så, och 
derest t. ex. fyra a fem officerare inom lägsta graden årli
gen behöfva anställas, skulle nämnda behof kunna fyllas, 
om antalet lärjungar bestämdes till 24 a 30, till hvilket 
sednare antal Afdelningen ock beräknat eleverne vid den 
ifrågasalta sjökrigsskolan. 

Vidkommande öfverst.yrelsen af samt handhafvandet af 
ordningen, ekonomien och disciplinen vid sjökrigsskolan, an
ser Afdelningen, att skolan bör ställas under chefens för 
Eders Kong!. Maj:t.s sjöförsvarsdepartement omedelbara öfver
styrelse, emedan han bäst torde vara i tillfälle att bedöma 
de åtgärder, som vid skolan tid efter annan kunna blifra 
behöflige, till följd af sjökrigsväsendets fortgående utveck
ling, och att, närmast under honom, en flottans officer af 
regementsofficersgrad, såsom skolans chef, bör ansvara för 
dennas styrelse och ekonomi samt för upprätthållandet af 
disc iplinen m. m., den id biträdd dels, i och för ekonomien, 
af en civil tjensteman, dels, i och för disciplinära m. IJ. 
åligganden, af sjöofficerare utaf lägre grad, hvilkas antal, 
i betraktande så räl af den trägna tjenstgöring, en noggrann 
tillsyn öf'rer den dagliga ordningen rid skolan kräfver, som 
ock af den omständigheten, at.t desse officerare afses att 
dessutom underrisa i vissa lämpliga läroämnen och att rara 
instruktörer i de praktiska öt:ningarna, synes Afdelningen 
böra bestämmas till tre; hrarjemte åt ett visst antal af ve-
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_derbörande bland de äldre eleYerne utsedde korporaler torde 
anförtros att, under nämnde officerare, utö!\a den närmaste 
tillsynen öl\er de disciplinära ordningarna, samt en uppbörds
man, helst en dertill lämplig underofficer af Eders Kong!. 
Maj:ts flotta, böra hafva närmaste ,~ården om skolans materiel 
och imentarier, med undantag af sådana ömtåligare effekter, 
som böcker, instrument er, modeller m. m., hvaröfver någon 
bland skolans befäls- eller lärarepersonal lämpligen torde 
få sig ålagdt att hafva närmaste tillsyn och att för dem 
ans Ya ra. 

På grund häraf får Afdelningen, Inad angår handhaf
landet af sjökrigsskolans styrelse, ekonomi och disciplin, i 

underdånighet föreslå, 
att sjökrigsskolan ställes under omedelbar öfverstyrelse 

af chefen för· Eders Ilon,ql. lllnj:ts sjöforsvarsdeparternent>· 

att skolans närmaste styrelse utöfvas af en officer vid 

Eders J(on,ql. Maj:ts flotta af regementsofficersgrad, liviiiren 

officer, sdsom chef för slwlan, ansvarar för ordningen, ekono

mien och disciplinen vid densamma j "" 

alt tre sjöofficerare af lägre grad anställas vid siwlan 

för att dels, under chefens uppsigt, öfvervaka disciplin oc~ 
ordning derstädes, och dels undervisa i vissa {ör dem fämp

liya läroämnen samt handleda ynglingorne i de pral>tiska öf
ningnrna j 

all ett visst antal äldre elever vid s!wlan användes sä

som Twrporaler eller· underbefäl, till biträde vid tillsynen öf
ver de disciplinära ordningarna j 

all en ciril tjensteman anställes vid siwlan sdsom Twme

rerare och sel!reterare, för all biträda vid ekonomien och 

rälwnslwpernas förande m. m./ samt 
all en underofficer af Eders f(ongl. Maj.-ts flotta anställes 

sdsom persedel-uppbördsman t'id slrolan. 

Då så väl eleverne vid skolan som all derstädes anställd 
betjening synes böra få åtnjuta kostnadsfri lälrare- och sjuk

värd, får Afdelningen underdånigst föreslå, 
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att nödige iltgänler i dessa ofseenden vid sTwlans ord~ 
tw11de vidtagits. 

Hvad uppassningen vid skolan beträffar, så anser sig Af
delningen icke kunna ingå i någon närmare undersökning af 
de särskilda fall, hvarför sådan betjening kan blifYa behöflig, 
och är således icke heller i tillfälle att uppgifva antalet 
och beskaffenheten af den personal, som för ändamålet må 
kunna erfordras; men, om, såsom Afdelningen tänkt sig ord· 
nandet af skolans ekonomi, uppassningen hufvudsakligen 
komme att beslå i lektions-, sof- och matrums städnino-

"'' gårdars m. m. renhållning, nd-, vatten- och proviant-transpor-
ter m. m., så torde det mesta af dessa bestyr lämpligen 
kunna, i likhet med Inad vid krigsskolan å Carlberg eger 
rum, uträttas af båtsmän, hvarföre Afdelningen får under
dånigst föreslå, 

att ett lämpligt antal bålsmän rn!ttte förläggas vid sjö

krigsslrolan, {ör att, så vidt uppassningen derslädes kan af 

sddane bestridas, densamma. ved>ställrr. 

Enär Afdelningen i det efterföljande änmar föreslå, att 
skolans styrelse, utan biträde af s. k. entreprenör skall 

' ' 
enligt spisordning, som af skolans öfverstyrelse fastställes 

' ombesötja elrvernes mathållning både vid skolan i land och 
under de praktiska öfningarna på sjön, och då Afdelningen 
deJjemte anser eleverne böra erhålla fri linnetvätt, torde 
det tilJatas Afdelningen här i underdånighet hemställa, 

all vid bestämmandet af den personal m. m., som vid 

slwlans organiserande må i och {ör des.~ inre ekonomiska 

anordningar finnas erforderlig, afseende äfv.en fästes derli, 

att en proviant-uppbördsman, en lwck eller kokersfra och en 

förestQ,ndrrska {ör linnetvällen, de begge sistnämnda med nö

diga biträden, äro tid skolan behöfliga samt böra pli ldmpliga 

viikor der anställas. 
Sedan Afdelningen sålunda uttalat sina åsigter om ord

nandet af sjökrigsskolans styrelse sam1 , så Yidt möjligt är, 
äfren om den personal, som för densammas och ekonomiens 

n 
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handhafYande synes Aft!elningen erforderlig, torde det rara 
lämpligt att, för att underlätta öt\ersigten af hela den perso
nal, som för skolans yerksamhet föreslås, nu uppgifya det 
antal lärare, Afdelningen anser böra vid skolan anställas, 
och då hänid tagas i betraktande elevernes, af Afdelningen 
beräknade, antal, beskaffenheten, mängden och omfattningen 
af de läroämnen, hvilka synas Afdelningen böra blifYa före
·mål för undervisning vid skolan, samt sättet för undervisnin
gens meddelande, får Afdelningen i underdånighet föreslå, 

att lärarepersonalen vid sjökt"igsslwlan m d komma a Il 
utgöras af 

lärare i religion, rätts- och samhällslära samt svenska 

" 

" 

" 

" 

" 

språket . . . . . • . . . . . . . . . . . • . • • • 1, 
hvartill lämpligast torde böra utses en prest
man, med åliggande derjemte att besö1ja 
själavården vid skolan, 

, tyska, fransl,a och engelska språken . 2, 
(förslagsvis l militär och l civil) 

, historia och geografi . . . . • . . . . • . • • . . . 1, 

(civil) 

, matematiska ämnena, äfvensom i navigation och 
skeppsbyggeri, med ritningar, .. öfverlärare 1, 

'biträdande lärare 2, 3 ~·, 

(militärer) 

, talding och manöver . . . . • • • . . • . . . . . . 1, 

, (militär) 

, fysik, kemi, mekanik och ån,gmachinlära • . . . 1, 

(militär) 

, artilleri, hamlgevärslära, befästningslära, jemte 
ritningar . . . . . . ... . . . . • . • . • . . 1, 

(militär) 

, , sjötaktik och sjökrigshistoria • , . . . • . . . . . 1, 

(militär) 
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J.ärare i exercis- och tjenstgöringsreglementen samt krigs-

" 

artiklar . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . l , 
(militär) 

, gymnastik och fäktning . . . . . • . . . . . . . . 1, 
(militär) 

Inalles 13. 

l "handstilöfning." och "frihandteckning" torc\e under
Yisningen böra uppdragas åt sådane skolans lärare i andra 
ämnen, som dertill kunna vara lämplige. 

Under antagande lik\äl, att de trenne ~öofficerare, som 
Afdelningen ansett böra vid skolan anställas såsom biträden 
åt. dennas chef i och för ordningens och disciplinens hand 
hafvand'e samt med skyldighet att derjemte vara lärare der
städes,. få sig elevernes undervisning i t. ex. "takling och. 
matiöver", u exercis- och tjenstg1iringsreglementen" samt 
"gymnastik och fäktning" anl'1irtrodd, äfvensom att chefen 
för skolan sjelf bestrider föreläsningarna i "sj1it.aktik och 
sjökrigshistoria", samt då i allt fall en prest. måste för skolan 
v-ara att tillgå för ombesörjande af själavården derstädes, 
komme antalet lärare, hvilka uteslutande såsom sådaue be
höf\'as, att inskränkas till 8,. deraf 2 biträdande. 

Förutom den undervisning, som skulle af ot\an upptagna' 
lärarepersonal bestridas, torde tillfälle böra beredas elever, 
som sådant åstunda, att, emot. särskild ersättning till Iärarne 
deri , erhålla lektioner i musik och dans, hHlrjemte det sy
nes Afdelningen, som om det skulle blil'va för elevernes
praktiska' undenisning i takling och ängmachinlära fördel
aktigt, om en flottans underofficer al' skepparestaten och en 
maehinist erhölle uppdrag att, under öfningsfartygets experli
tion och under uptlsigt at de reSJlekt.i\·e lärarne, i detalj 
handleda eleverne Yid förefallande taklings- och machin
arbeten, helst om hvardera af dessa båila personer derför 
kunde tilldelas något lämpligt mindre arfYode. 

Vid uppgörandet af försing till lärarepersonal för sjö
krigsskolan har Afdelniugen åsyftat att göra omkostnadernc 
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för skolan så billiga, som behörigt afseende på undervis
ningens fullständighet och goda beskaffenhet medgifvit, hvar-
före Afdclningen, så vidt möjligt varit, till lärare föreslagit 
militäre personer, enär desse, såsom inneharvande lön på 
stat, kunna anställas vid skolan med mindre direkta kostna
der för densamma, än civile personer. Afdelningen är öf
vertygad, att, om sjökrigsskolan ordnas så, att ett icke ringa 
antal flottans officerare der kan efterhand vinna anställning 
såsom befäl eller lärare, emot åtnjutande af fri bostad och 
lämpligt arfvode, afsedt att, i förening med officerslönen, 
motsvara omkostnaderne på stället, der skolan kan komma 
att förläggas, och med någorlunda säker utsigt till sjötjenst
göring under so1marne å flottans fartyg, så skola de unge 
Sjöofficerarne derigenom känna sig manade att söka för
' 'ärfva sådana kunskaper och sådan duglighet i . tjensten, 
som kunna göra dem kompetente att erhålla befattning vid 
sjökrigsskolan, och denna, lika så väl som de unge office
rarne sjelfve, deraf hafva framtida nytta. 

För att kunna bestämma sin mening om så väl lärames 
antal som ordnaodet af undervisningen vid skolan, har det 
varit nödvändigt för Afdelningen att uppsätta ett fullständigt 
schema öfver de erforderliga undervisningsämnena, deras för
delning på klasser m. m.; och får Afdelningen, till under
lättnad vid bedömandet af de resultater, till h\·iJka den i 
dessa afseenden kommit och som i det föregående angifvits, 
här nedan införa nämnda schema, närmast efterföljdt af 
Afdelningens åsigter och förslag i öfrigt, rörande elevernes 
antagande, undenisning, vistelse m. m. vid skolan. 
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Scheana 

ö{ver läroämnenas och de pralltiska ö{ningarnas {ördelnitlg 
ptl särskilda klasser. 

Inträdesexamen, 
bufvudsakligen motsvarande examen för flyttning från 3:dje 
till 4:de klassen på reallinlen vid statens allmänna elementar
läroverk: 

biblisl• historia, 

lwtehesen, •...••. 

svenslw spriUwt, . . • • 

tyslw språlwt, .• 

engelslw språket, 

aritmetik, . .•.•..•. 

geometri, • •••...• 

historia samt politisk 
och fysisk geografi, 

{ 
afsl~tad, efter en kort sammanfatt· 

mng; 
afslutad; 

) formlära, satsöfningar och räUskrif· 
) ni ng efter diktamen; 

\

det väsendtligaste af .. fo.rm~.ära~, in
nanläsning samt ofversattmng ur 
en lämplig krestomati; 

samma fordran, som i tyska språket; 

l
quatuor species i hela och brutna 

tal, decimalbråk, qvadratrot-ut
dragning samt regula de tri med 
användning på intresseräkning; 

{
till det omfång, som innefattas uti 

Enclidis första bok; 

{

till samma omfång, som i allmänh~t 
fordras för flyttning från 3:dJe 
till 4:dc klassen på reallinlen \id 
allmänna elementarläroverken i 
riket. 
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l .. äroätnnen o~lt l~ursel" 

vhl sl~olan i land 

f'Ör I:sta klassen, · 

hufvudsakligen motsva1·ande kursen för 
realiini en i 4:de klassen vid stateus all 
m~nna elementarläroverk: 

kristen- rn ya tes tamentets läsning samt 
dom, l katekisation i 

l
sats- och interpunktionslära 

s·venska sam t sBmm3nfattande af 
sprcUc-et, smärre uppsatser i Wttare 

amnen i 

{formlii~a, temligen full siiin
tyska l digt, fortsä ltning af lä,.;nin g l 

språket, ) i tjenlig kres tomati samt 
( temaskrifning i 

engelska rformläran, fortsalla l:isöfnin
språket, l gar i Jgmplig krestomati i 

franska rläran om u-ttalet samt innan
sp•·clket, l låsning i 

historia, svenska historien, afslutad i 

politisk rEuropas, afslutad, enl. Palm
geografi, l blad i 

aritmetik,. repetition, mGd r:ilmeöfniogm·i 

algebm, de fyra räknesätteu i hela tal i 

1 
. . {till d"t omfång, som inn e f;~ttas 

geome 1 ~, i Euclidis 4 första bocker.; 
handstil- l .. r ' a • • 
skrif'ninq J 0 n moar' 

friiw,:d-' } öftlill •'ar. 
teckntng', 0 

t'ör l::dra klassen, 

hufvudsakligen motsvarande kursen för 
re~llin ien i n:te· kla~sen vid sta teus· all
männa elementariii ro verk: 

kristen- 1 repetition af 1 :sta klassens 

1
1 kurs s;nnt tros- och sedo

dom, !a ra i kort samma ndra:,: i 

scenska ( epetitiou af form- och sa ts
! ~iro rn a samt fortsatt äm

spnlkct, \ nesskrifning; 

form- o. satslärorna fullst:in-
tys.k.·a f l l r 

!. (id., lasnin~ ar åltare ör-
$'jl!'a •et, ) ' - l 1 fatta re saru t skri fufuiuöar ; 1 

Pral~fisl~a öfuingar 

f' ör l.. sta klassen • 

i land, 

ombord, 

gymnastik, vändningar, mar
J cher, handgevärs-exercis 

\ 
och ~kjutning med löst krut, 
norettfäktning m. m., 

r

inWranrl e ~r namn på fMt y
gp t.s, taklingens, ruudhul
tens, kanonernas och la
ve tternas m. m. hufvud
sakligaste delar, 

1 första kännedomen om kom-

l 
passrn, 

förrättand et af lätta1'e sjö
maningsarbeten, 

Jexercis till väders med de 
fallare seglen, 

inliinllldet att <lfläsa oktanl en 
samt att med densamma 
mäta solens höjd, 

användande: i akterhand vid 
ro1·et, att göra utkik uniler 
kortare tider, att ro och 
styra båt, att vara krut
berotare vid kanonerna, alt 
Ulrättd lämpliga är·enrlen i 
tjensten, att handlera tlag
gor och signaltecken o. s. v. 

simuin;;. 

f'Ör l::,lrl• klassen • 

i land, 

omuord, 

l
fortsa tta öfningar i gymnast.ik, 

ge,·ä rsrxercis m. rn., början 
af sabelbuggoing och bajo-
nettfäktning; 

r
full s!ä ndiga re inläranue af 

namn på fartyge ts, takliu
gen~ kanonernas n1 . m. 
delar, j ,· rote någorlun da 
sakert redogörande för de
ra,; ii ndaru?!l och anviin-
d<Jnde, 

fullsliindigare kiinnedom om 
1\ornpöss~n , 

i .. äroärnnen och lull'ser l 
vid skolau i land 

engelska l form- o. sat~Wrorll<l full slö n
språket i d1gt, läs ning af lättare för 

, t fattare s\l mt slniföfningar; 

jTanskre {formltir<Jn samt Wsning af 
spHiket, tj en lig kres tomati j 

f~dernes l ande ts , repeterad, 
histon·a, ~ sa mt all männa histo rien i 

t kor t öfversigt; 

n· k {Europas, repeterar!, samt 
p o 1 's,~; kort öfversigt af de öfrige 

geog' aJ'> verldsdelarnes; 

m··itmetik, fortsalta räkneöfningar i 

{

for tsä tt.ning till och med för -
algebra, sta graden8 eqvationer med 

en obekant; 

l proportion~läran, geometri till 

t . sa1r.rrta omf5ng, som 6.te 
geO>ne r•, l b l f f' l 'd~ · l l o ;en a ; uc 1 1s e emr::nta, 

samt planimetri j 
handstil- l"( . 

skrifning, J 0 nmgar i 
frihand- }" f . 
teckni11g, 0 nlngar. 

I'Ör_S1dje ldassen, 

rätts- och} 
Bamhält&- enligt kort sammaodrag; 

läT a, 

ombo·rd, 
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in iUrandet af namn p~ de huf
\'uds<~k li ga s te 5namnchin
delarn e, ' jemte oiigorlunda 
praktisk kunska.p om dr:ras 
ändamål, 

fort s3 tta lättare sjömanings
arbeten, 

fortsatta segel-exerciser till 
vaders, 

inl:irande att afl'isa sextanten 
och att med densamma 
mäla solens böjd samt att 
utröna indexfel på oktant 
och sextant, 

• inlära nde af grunderne för 
log~ning, att bedöma af
dtift, att pejla, att korri
geril kurser, att bedöma 
afstilnd fr5n land och från 
andra föremål, att bifva 

{ lod, at t loda med djup
J lodet m. m., 

början med anteckningsböc
kers för3nd e, med afteck
ningar pfi fri hand dds ar 
ltim pliga föremill .:mbord, 
dels af landsträckningar 
lförtomngar), 

användande: i förhand ·vid 
roret, att göra utkik under 
kortare tider, att .förrätta 
de lätt3re funktionerna vid 
kanonern~ , att ro och styra 
båt, att upp- och af'l'akla 
segelbåt, att handlera flag
gor och signaltecken, att 
logga, pejla m. m. under 
vakterna, att uträtta lämp
liga ärenden i tjensten, 

l o. s. v .. 

simning. 

f'ör S:dje klassen, 

i land, !
gymnastik och fortsalta öf

ningar i vapenföring, måll skjutning med gevär ocb 
revolver; 
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l..äl'oämnen oeh I{UI'Sl'l' 
"id skolan i land 

3
veuska J fullständig repetition af gram

språket, t rnatiken samt ulförligare 
ämnesskrifn ing; 

l" Jforml~~·an afslutad, satslära, 
en,q;ks ca) läsning af lättare f<'rfattare 
spra ·et, \ samt skriföfningar; 

J 
fullstänrlig reprtition af gram

franska t rnatiken Silmt fortsalla ms
språket, och skr iföfningar; 

rgaml3 historien, i sammaohisroria, , 
t drag; 

politisk rarpassad efter kursen i gamla 
geog.,.afi, l bistorien; 

. verlclsdelarnes fastlands och 

[

upprit.ning på plån m. m. af 

hufvudsaklignste öars kust-
l! sisk sl.räc!<ning, efte1· professo-

y .~: J ren Agrens rnethocl och i 
geogmJ'• \

1 
enlighet med den för 1 :s. la 
klassen vid f. d. krigs

l akademien pii Carlberg förr 
\ begagnade kurs; 

~
andra gradens eqvat ioner med 

en obekant och eqvationer 
algebra, med jle'l'a obek•nla samt 

plan
tr~qonu 
'Uletri, 

~ läran om ~erier och loga
nt.mer; 

flampli" kurs· l o ' 

ste1·eome- böckerna i Euclidis ele-!
motsvarande H :te och ~2:te 

tri, menta samt räkne- och 

taklin g, 

problem öfoingar; 

l
motsva. rand e l :sta och 2:dra 

afdelningarna af Boströms 
handbok i takling (genom-
gången i lektioner); 

frihand-l ··r . 
tecknmg, J o mngar. 

Pl'aliti!!ilia öfniug·:u• 

vid expeditionens slut: exa
men i takling, motsY~randa 
de f~m första afdelnincrarna 
af Boströms handbok i'iim
net., 1ernte ledSl'gelsgodsets 
inskiirilnde, samt examen i 
praktisli kannedom om 5n"
mnchinens hufvudsak ligaste 
delar, deras ändamål och 
verkningssatt, 

fullståndig kannedom om kom
passrn, 

fortsalta sjömaningsarbet.eu, 
börJan af segelsömnad, 

fortsalla öfningar till Y:idcrs 
med segel och rundhult, 

inlärande att beräk na lat itu
den genom meridianhbjd, 
att förH bestick fö1· vskten, 
att uppgöra middagoarbete, 
med UJidanfög af observe
rad longitud, samt alt för
värfva så mycken vana, som 
möjligt, vid de nautiska 

ombord, 1 instrumentens begagnande, 
fortsatta öfningar att pejla, 

logga, bedöma afdri f t och 
afstånd från land, att hif,·a 
lod, att loda med djup
lodet o. s. v., 

forisatt förande af anteck
ningsböcker, med afteck
ningar dels af olika föremål 
om hord, hvarihlan d machin
delar, dels af landstrijck
ningar (förtoningar), jernte 
kort~ beskrifningar öfver de 
aftecknarle föremål en, 

användande: i förhand vid 
roret, att förrälta de olika 
funktionerna vid kanonernA, 
att deltaga i förefallande 
arbeten till väders, att göra 
styrmanstjensL på vakterna, 
att vara bandtlangare vid 
ångmachinens klargöring 
och utrustning samt vid 
dess skötsel under gång, 

tillfällig öfning i Hlltare lar
t)·g:-maoövrcr uuder segel. 

lLäroänua~u och l'urser 
"id !iillo~<Ut i land 

r<~ r il:de edassen t 

tvenska } n l ·r o 

sprJ.ket, r mness~..:n nmg; 

engelska ifOrl<atla Li'- och shiföfnin
.. ~p1·Jket, l ~m· ::: amt tal öl'nint:ar; 

jransh• 
spnlket, 

· hi .aria, 

politisk 
gcograli, 

1 full~ fi;1di.<: r<'p Iitian n f graml m;lldi <'ll samt lets- o. sknf-
öi iHIIgdr; 

medeltidl•ns, i sammandrag; 

1afpa,sad Pft<'r km~<~ll i mt·
l d>'ltiileJJS histona; 

st _ensl" {'ä111plig kurs, j,•m!t> r~petition 
tngono- af plan tri··onoml:ltn · 
m&~ r ' 

anaz~tislc rl ~l.l kur•, till omf·1ng rr,nlsva
. fjt'ometn, l J ande .locllnlcks l;ilo bok; 

mekanik, 

taUing, 

lärnpli 1 elen1enl ari<urs; l 
{
afslnta<l kurs (genom:;åogrn 

i lek tio ner); 

lla!'1:qa- \ 
tian, J den lerresfra delen; 

ånq- motsv~··ande n P ~ex fä< sta 
macl.in- Jl afLit-ln>ngnrnd öf .lonzuLS 

lura, afh~IHlli l•g i ämnet; 

Filt- J 11 .. o r· nt bej"iist- a rnnnna grun ~rnn or a -
· · 1.. t befaslulllgslwnsteo; nmgs ara; 

i land, 

1S9 

i'Ör 4:tle Dd1UH\IC0 9 . 

(
l'ortsiittning af 3d e klassens 

[Jfn ing<ll, j<• mte ofoingar 
{ i ;;andad trupps !'ärande 
1 (sl~n:.;h~l~lj"n) en'i:.;t för 
\ !lo . l<>ll gii l ande regL mente; 

f
vid expeditionens ~lut: exa

nwn i tak!Jfl~, f' llli6t fa st,. 
s l ~tld ku r ~, JL'ml~ exHmen 
i J,iinn e.lu nl om och hand-
tl'rand t•l af iingmaehinens 
hufvutl;:.ak ligas te k1amu·, 
'enlth•r, r rlednin~o;ar, sa
k <· r llelsin~ln ll ne nll'r m. m .• 

forl-:atla sjöm:1ningsa . bd en, 
jemte SPgt1.!SO!nll<Hi, 

fort;;atta öfrllllgar llll va rlers 
nlf'U '''gl'i och rlliidt<u lt, 
jem:e d•· lf.agande i fön·fal
landP ovanlrg:·H' t' öllkar- och 
sjömaiJSarbet<·n, 

i1:l~rande att lwrikna lati
luden gl·nom höj ner utom 
meri rl iiln, att finnn 'on.ci
tndrn f.!L'IlO<n l\I'Onomet r, 
<Jtt fö1·a beslickl'l fu J,; t;in-

/ digt , att verk;;tnll:l ämp
\ liga m, .f.f,o l·olog•ska ob

~~rva!ionPr, all fora me
teorologisk s;~ m t >.i• journal, 
enligt. forrnu!ar, ;;amt nlt 
förY~> f va s~ m vekPil vana 
och skicklighet. 'som möj
ligt, i n uti;;l,a mstrumeu
trr~ bt-'g-::tgnande, 

fortsalt förnnde af antrck
rlin}o!~hlkker, i öfvt~rens• 
sltimnl"ise med bYad i d~t 
fun·g~t·ndP nppgifvits, 

öfuin~n•· i sköländet af se
?Plhåt, 

anrändandr•: s~;;nrn hdäl p"ä 
h'>ck ·· n under vaklPrnd , så
~nrn ' '' kl!ndkun.mendbr och 
kom mPndM 'i 1 kanou erl~a 
und 1J1' rnfi!f:l\ jutn!ng, sfJscirn 
inslruklör fD< bes :, ltn iog•'U 
i handvapen~-PJ:ercis ocb 
iåBom unMrlle·f~l \id ] <J cd~ 
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J,iil'oärnneu och kurser 
vid !ih:oDan i l~ud 

Jält-
bP:J'äst- 1

1. ,. t . t amp 1° untal · nw,qs· j 0 
• 

ritningar, 

principerna i sjöliortritning, 
.•.fök_ort- { j~rnte jemföreberitnint: i 
ntnmg, vexande, koutsk ocll plan 

p t ojekliotl . 

för 5:tc lilss.1eu • 

st•e~ska \ ämnesskrifnino 
.•praket, J "' 

engelska tfo rt~attJ läs-, skrif- och tal
språket, \ öfniugar; 

franska rfortsattJ !:is- och skriföfnit•
språket, \ gar, samt talöfningar; 

l<istoria, nyare tiJens, i snmmandrHgj 

politisk rHfp8ss.td , Her kursen i nyare 
geogmji, l tidens historia j 

fysik, 

kemi, 

,allmänna grundern;l, efter en 
\ kort afl:audting j 

d:o d o; 
nat"iga- \ 

tian, J den astronomiska delen; 

ån,q- {kurs, ti'l omfi'in g ungofiirli grn 
machin- svar<tnrle em~t. J o.nzons':lf-

/ära, hdndliiJ;.: i amn :•t j 

(
lämp lig kur', innefat.tanrle 

g> undPrnn för fart v g' ma
manöver,\ növrerandt• umi<··r "•'t'l' l och 

UHdPr ånga ( genomgc"liJgen 
i lektiona J; 

J
;ltlrnänna gruncierlla, rtlr nk

,, ;; nrlt• af d• ·piHCt' I'\Wn t och 
clriigtighPt, 1-iinnedom orn 

skepp~- kriingni ·g,;frirsöl.s l't •rk-
6y~·ged1 l 5tnll<~nrte . till st.yfhetsmo

m~ntl'ts b eräkning Silmt 
allmänna grundema för 
tyogderno~ placenmdt:; 

ombord, 

i land', 

stigning~Pxerciser, al t del
tag" i föt·ha~rd uti arbetena 
vru [;u tygets upp- oelt af
taldm .", cifvensant vi .t {rng
ffiflC IHill'llS k!Jrgö J i11g och 
afnJ~ti , iiJg, san1L att Vrlra 

l n:! r ~ara ~r de Yid machineus 
skot st'l tt-rider ~-~ng, 

l·forl,alt tilifJt li·g öf11r11g i de 
vanligast for ckommände 
f<Jrtv;;smänövret· under ae

~ gel -~ller ånga. 

Cör U.:tc h lassen, 

{
fortsättning af 4-.de klassens 

Cifningar j 

(vid t>xpeditioneus slut: ex a
lllt'll i rtl<ln0ver, enligt f:Jst
stä Id kur~, samt ex:Jrneu 
oelr ul •pvi'tring i ångm3-
ch in<'ns , t.ötse l under upp
elrlnrllg, u.folackt;ing och 
g~rlg, 

t
:·or-t>at:a. sjöm;~ningsarbetro, 

jt•mte sq;ebb r1111 ad, 
for t;:a<fa öfn int:~r till \ädPrs 

mt•ri s·r ·gt•t och rurrd !• ui't, 
.it'm le detlagande i lö rdnl
lalldll o' <•ulr;;ure unlwr- och 
sjöman~arbe"ten, 

ir:tcir,mde a- t t l'erksMllil aslro-
1 ! non11slw ol>ser va tiouer och 

om10rd, \ b , hlwin ~<H' l iii cJ , n vitl d, 
som motsvarnr dPn fa~t
stlilt. ia tll eoret iska kurseu, 

for t~a!Ll meteorolo~i,l- a ab
se. va! ioner samt- f o, ande 
M m:·t eoro logi"k och ;:j öl joutnal, t'lllict forrnu :ä r, 

for:,;at! fnr:Hldc af antPck
llllrgshöckc•r, enligt hv ;ril 
förut u ~irn JH:t ~ir, 

fo rt sa tta ölningar i segelbills 
sköta11de, 

IHrk,ttillnnde af sjbrnlitning-, 
efter sig företee ndo orn
st:iorligheter, 

l.iiroiinutcn och b.urser ; 
''id skolan i land 

artilleri, 

allmiinn~ I"I'Und ··r·na i artil-

{ 
lenv · IP!l>k~peu, jerHle full
standig till amp11ing pil sjo
artilleri et j 

hand-
get•ärs- } lämp~ig kurs; 

lär u, 

Himplig kurs för bibringande 
.fästnings- ( af dt·•n :Jtlm;inrw ku11 sk 'l'"n 

lä}'(~, l om la stningars olika r1 .. ar; 
be11ämorng ocb tiudam5 1 i 

11jiitaktik \ 
och, f" .1.. . 

.. 1 .• foreasDingar ; 8JOO:rtgs-
.historia, 

exercis-\ i 
v~ l 

ffenst- l~mpliga delar af de för not- l 
g.!nngs- L111s ext•rr,i< och t.jt·n~tgö-

.rcglemen-j ring fa~t·L;ill ,J~ reglemt•n- l 
ten samt {en samt af kr iJSaPt!klame; l 
kr~qs- l 

artiklar, · l 
,. _ . uppritning af den unrler cle l 

~)0k?' t- f p rö kliska öl o ingarna verk
"'1"'"9• l ställda sjömatn:ng i l 
"kepps- kopiering af e tt fartyg' kon- i 
b_,1ggeri- { str uktion>- och inredning~- J 
ritning, n lm ng j \ 

ritningar ~ Mtilleripjeser och l 
lavetler af oltka konstruk-

r:rt!lleri- tio n s~ m t ~ :•n det der till 1 
ntnwgar, 1 hörande at tiratj (ö, bögs t j 

\ 8 st. !ilninga r). . 

ombord, 
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användande: s~som "qvar
t••• clref.,r" på vak tern a un
d• T tillsyn af ol'ficPr, sil
som pluton<- <Jch divi
sionsht·Lrl vid kanont' rna 
;:;ch vid l >nd :, tt gnirrgs-Pxer
ci~er, s~sorn kO ;IImt>rHiöl·e-r 
vi J målskjutning med ka
llOlll'r. at t del t ga i för
hand uti arb,ten vid farty
get~ upp- och aftakling, 
afVl'llSOill vid ~ngmaCirint•nS 
klargöring och afrustning, 
s>unt skötsel under gäng, 

tl itiga bfning3r i filflygs ma
nö' re' ande så väl under 

{ seg.el som under ånga. 

Vid uppgörandet af orvanstående schema har Ardelnin· 
gen ansett nödYändigt., att ,.id sjökrigsskolan, i olikhet med 
hvad förhållandet är Yid läroverket å Carlberg, der något 
bestämdt antal sjöexpeditioner hittills icke utgjort vilkor för 
sjökadetts utexaminerande, utan antalet sådana eX(Jedi!.ioner, 
som ifrån samma läroverk utgängen sjökadett fullgjort, i 
följd -af den der gällande fria läsningen, bufl·udsakllgen be
rott af hans flit och fattningsförmågal en viss minimitid i 
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första rummet fastställes för eleYernes praktiska öfnfngar, 
iifvensom att den theoretiska unden·isningen på grund derat' 
ordnas; och då Y id uppställand et af program ftir de prakti· 
:Ska öfningarna Afdefningrn kommit till det resultat, att 
minst 5 somrars ~öexpNlitioner, lnarderct af· ft>m rnåuaders 
varctktiglwt, och al' fnilka ex1wditiont>r de !Yrt l'örsta skulle 
utgöra pröfningsexped itioner, äro beltötliga för bibringande 
af den praktiska ~ö tjenstduglighd, som t'n eleY, h\iiken 
från bö1jan gpnomgått kursPn Yid sjökrigsskolan, synts Af
delningen bö1·a ega, då han ifrån skolan utexamineras, har 
af detta resultat Ardelningen hem tal fullgiltigt skäl för samma 
skolas indPining i fem särskilda klasser, för hYilka de theo
retiska och praktiska kqnskapsfordringarna mots\·ara bYar
andra. Afdelningen får l'ördt>nskull i underdånighet föreslå, 

att den lheorefislrfl undervisnin.qen sä nä{ som de prnli'li

s!;a ofninqarna vid slwlnn ind!!lns f d 5 sdrsfri ld,1 Masser och, 
sd vidt lämpliyt finnrs, i hu{owlsa/ilig ö/'verensstämmcfse med 
här ofvnn uppMäl/dn schema, s11mt alt dt! drliga Jlrolilisfia 

öfnin!Jse;rpedilionerrw {ör iwrnje elen, som intnyils i slwlnm; 
lägsta lil•:ss, hli(Vfl minst fem, innan hnn må fl·umw {rtln 
siwfon ulr'Xrnninl'l'fiS, ä(IJ :•nscm nit tid1·n f,;,. hvnrje n( ifråya

varrmdr! ö{n inr;srxp!'ri ifionpr lu•slämmes till 5 månader. 

Vidkommande rrågnn, hunl\ida 'id skolan må böra följas 
systemet af fri läsning med fri flyttning eller af klassläsning 
med termint•xa men och ldassfiyt.tniug, så an~er Al'delningen 
antagandet al' dt't spdnare systemet, ellt>r klassläsniugen, Yara 
en nöd\ ändlg följd af hract rö rande de årliga praktisl;a öf
ningarna här o!\un föreslag it s, lirarföre ock Afdelningen för~ 
delat de theoretislw lärokurst•me emellan de särs]dlda Idas
serna sålunda, att P!ererne med någorlunda jemn !lit böra 
under loppet. af ett år kunna fönärfra det föt· hrardera af 
de fyra lägsta l, lasse rna uppgifna kunskapsmått och gt'tJOmgå 
den högsta, eller femte, klasst>n på ett och ett halft år, · 
l~varaf 5 månader äro afsedda tHl praktiska öfninga11: llå sjötl . 
och den öfriga tiden t.lll s.turHer r!tl sl<o lati 1 l&nd, eller, 

143 

atl hela skola!! utan öl\eran~lrängulng skall kunna genomgås 
pä fem oeh ett halft år; och då Afdelningen derjernte hyser 
den öl\eriygelse, att Iärarne Yid eu skola, der klassläsnings~ 

systemet följes, genom befrielse från det triigna examine
rande, som åtföljer den fria läsningen, !'å mera tid och större 
interesse af att egna sig åt elerernes underrisning, så fåt· 
Afdeln ingen i underdånighet föreslå, 

art systemet nf lilos.~läsning med terminexnm.en ocft k!ass
flylfnh1,q vid sjölrrigssfwlon införes sålunda, art ett drs lid 

afses till fu!!hordrrtule af' de theoretis/w lrurserne och pralffi..:. 
ska ii{ningarna for lwordera af de fyra lägsta klasserna 
smnt ett och e/l hnlft år, hvnl'fl{ fem mllrwde1· till 11ralitiska 
ö(ningar på sjon, till genomgående af den högsta, eller femte, 
/iiaSSI!II. 

I betraktande deraf, att, så Yidt möjligt är, endast så
dane ynglingar, som ega Yerkliga anlag !'ör yrket, böra få 
gt>nnmgå ~ö krigsskolan , för att, på Yilkn r, som förut bli[\it 
underdånigst föreslagna, sedermera kunna till officerare Yi!l 
Eders Kong!. ~Iaj:ts Jlotta utnämnas, anser Afdelningen, att 
]Har och en af de ynglinga r, som intagas i sjökrigsskolans 
första, el ler lägsta, klass, bör undrr de tYå näst derefter 
följande å1·ens sjöexpeditioner undrrgå prörning, med afseende 
på håg och lämpli:~bet för yrket, och att den yngling, som 
vid slutet af andra årets expt>dition finnes sakna erforderliga 
anlug för sjökrigstjenst, då bör fri'tn skolan afgå, föt· att i 
tid kunna Yälja annan IernadsYäg, lnaremot, om han finnes 
hafya goda anlag för yrket, billigheten emot så väl ynglingen 
8jelf som hans föräldrar eller målsm än fordrar, att han bör 
lierättigas att vid skolan qvarstadna, !'ör alt, med fullgörande 
11f dess fordringa r i öfrigt, densamma genomgå; och får för-· 
densktill Afdelningen i underdånighet föreslå, 

att sjö.%rigsslwlans fem. klosser i11delas sålunda, all d~ 

tva iags.!a utgöra prö{nings!ilass t' r och du tre högsta den, 
egentliga .•jö!;l'iJSiililllan, 
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all eleverne i de tvä lägslrt lilassernn endast ontagns i 
och för prö{rdng, om beslinf!enhelen hvnrnf A{delningen ; det 
följandt~ tor.le (a n{gi(oa närmare yltrandP, Sllrnt 

att elev, som icke /inri nämnda prö(ning besfd, ej rnt! 
{fyttns lift sh·ofm1s tredje klass, ä{cm om hnn bli(cit till fullo 
godkänd i de derför er{orrlerliga theorelisfw lwnslwper, utan 
i stället vm·fl slryfdig att frän siwlan a{qä, 

men art deremot elev, som vid prö{ningen godkännes, 
md ega wi!!wrlig rärrighet att 1Jid slwlrm qMrs få, {ör att 
genom uppfyllande r.{ dess fordringar i ö{rigl densamma 
genomgli. 

Emedan Afdelningen, som, uppå anförda skäl, redan 
uttalat den åsig.t, att elev, då han i sjökrigsskolan intages, 
bör vara emellan 13 och 15 år gammal, anser, att, beträf
fande kunskapsfordringarna för inträde i skolans lägsta klass, 
desamma böra utgöras så nära, som möjligt, af Inad, enligt 
nu gällande skolstadga, å reallinien fordras för uppflyttning 
från 3:dje till 4:de klassen Yid rikets allmänna elementar
läroverk, vid hvilken uppflyttning ynglingarne i allmänhet 
uppnått omkring 13 års ålder, samt att, hvad angår kun
skapsfordringarna för genomgående af sjökrigsskolans tvä 
lägsta klasser, desamma böra vara sådana, att den elev, 
som, till följd af bristande anlag för sjötjensten, kan komma 
att ur 2:dra klassen från skolan afgå, dä må utan s\årighet 
eller nf1gon längre tids studerande kunna, utom i de från 
unelenisning Yid sjökrigsskolan uteslutna kunskapsämnena: 
zoologi och botflnil;, direkte ingå i elementarläroverkens 6:te 
klass, har Afdelningen uti ofvan anförda schema, uppå dessa 
gi'Under, bestämt kunskapsfordringarna för så väl inträdet i 
skolan som genomgåendet af dess båda pröfningsklasser. 

På det att alla de \ilkor, Afdelningen anser böra upp
ställas för intagande i sjökrigsskolans l :sta klass, må blifva 
pä ett ställe sammanförda, får, under åberopande af hvad i 
detta ämne redan förut yttrats, Afdelningen nu i underdlnlg
bet föreslå, 

145 

att yr1gfing, {är ntt lwmw intagas i sji'Jiirigsslwlarzs 1:sta, 
eller lägsta, klass, skall 
1:o) vara emellan 13 och 15 är gammal samt !wfca godt 

uppförande, 

2:o) ha{v" undergått lälwrehe.~igln ing inför en lwmrnission, 
besrående of siwlans lä!wre och tvd vid läroanstolten 
ansfällde milifäre P''rsoner, samt af denna lrommission 
e1·hdllit intyg, att hans syn- och h6rselorgnner, så väl 
som lr1·oppsfwnsfifution i öfrigt,. äro fel{rin och n{ be
s!w(fenhet att ic!.·e lägga nägol hinder i vägen (ö1· hans 
användande i sjoliriysfjenst, 

.'J:o) hfl{va genomglltt exnmen för inträde vid siwlan in{öt• 
en lwmmission, beslående af chefen {ör slwlm1 och lä
rarne i de ämnen, sow1 vid denna e:r:amer1 förelwmma, 
samt 

4:o) vid den efter inträdesexamen, pil grund af befy_qen , 
uppgjorda lilnssifilwiion n{ de ·ynglingar, som dervid bfi{vil 
god/rände, ha{/Ja fått den ordningsnummer, i {örhdllande 
till desse, att nummerin/et iclie ö(verstiger nnlalel af de 
platser för intrade i slrolrm, som vid til!{ällel finnas 
ledige. 

Då Afdelningen i det föregående underdånigst föreslagit 
icke allenast bestämmandet af en pröl\ot.id Yid sjelfya skolan, 
efter förloppet af h\·iJken tid cler, som \isat sig icke ega 
erforderlig lämplighet för yrket, bör från skolan af'gå, utan 
äfren att derifrån utexaminerad elev skall beslå ytterligare 
Jlröfning i praktiska yrkeskunskaper, för att till oflicer rid 
flottan kunna utnämnas, anser Afdelningen några nndra rilkor 
för inträde Yid ifrågaYarande skola, än de nyss anfö rda , icke 
Yara af behof, hrarföre Afdelningen får i underdånighet 
föreslå, 

att yngling, som {u/~qjort alla de fordringar for infrdde 
i sjölrrigsskolans 1stn, elle.r lägsta, Mass, htillrali tläst:forul 
nämnde (yra punlifer äro upptagna, bli(v!'r till dev 1)id s!wlai<J 
antnqen. 



Vidare har :\!'delningen· t11git. i ueiraktanrle, om • ickt 

tillfiille borde finnas, atL under vissa förhållanden, undan• 

tagsvis, kunna vid skolan intaga ynglingar i högre klass, 
ii!\ensom vid högre alder, än som redan för lägsta klassen 

föreslagits; och får Af"delningen, som anser såtlim t kunna 

lända till fördel rj mindre för den yngling, som Yunne in· 

träde vid skolnn, än ock för Eders Kong!. Maj:ts flotta, för· 
denskull i untlerdflnighet föreslå, 

all yn_qlin ,,, so•n siifrer inträde i .~jölfrigssk·lan och iir 

{ö1· gnmmnl n/l hunna i dennas lägsta Iiiass in/agns, men, pd 

grund of bely.rJ, lwn flnsr.s hnfoa {ör .~in {l/r/er sd hl'lydlig 

prnktislr sjöerfarenhet och i ö{riql e9er så fi·amsläende egen

sl;nper, alt hans utbildande till officer vid flottan h·nn be

traktas Sflsnm {ör Vapnet {ördefnlffi.!Jl, m/1, P{/er ansöfWn floR 

chefen {ör Edl'rS Hongl. Jflnj:ls .~jöfi1rsvnrsdepnrtcment och 

sednn sl;o/nns styrelse i frägan hlt(l'il hörd, undnnlngs11is och 

i mth! n{ ledighet vid slw'nn, beviljas inträde i dennas 2:dra 

eller 3:dje klns.~, så vida han vid undergliende ea·ntuen be

finnes egn derför heslämrit lrunslinJJSmtitt. 

Betränan~e drn tid af året, då antagning af eleYer Yid 

l'jökrigsskolan helst hör rga rum, så anser Afdelningen hö

liten vara den dertill lämpligaste, enär det" i och för ett 

systematiskt utförande af elerernes praktiska öfningar på 
sjön är särdeles fördelaktigt, att hrarje elev derförinnan in

hemtat de theoretlska kunskapsämnen, som läsas i den klass; 

han tillhör; och får, på grund härar, Afdelningen i under
dånighet föreslå, 

art ant•·gning n{ eleoer i ~j6lrri.Qsslwlnns f:stn, ellrr lttg

llfrt, klnss m d rga 1 um en gång om ärd, nemfi.qen lirm:jc häst 

omedel!Hzrt efter ~lutet of de prnkrislw. ö/'ninga,-na prl sjö11, 

I fråga om den tid af året, Inarunder de praktiska 

öfningnrna på sjtln helst l.Jtira utföras, hafya något olika 
äsigter inom Afdt'lnin~en uttalats. 

Å ena sidan har anförts, att dessa öfningnr llöra fortgå 
till slutet af October månad, på (](>t att eleverne mä erhålla 
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så mycken erfarenhet, som möjligt, af de s\·årigheter ar 
olika slag, som under hösten åtfölja seglingen i Yåra nordl
ska farratten m. m. 

. .\ andra sidan har deremot framhållits, 

. dels att sjöexpeditionerna böra, såsom hiUills varit fallet4 

slutas i September månad, enär den mörkare delen af året, 

mera än rårtiden, är lämplig för elerernes studier i land, 
dels att dessa expedit i o ner utan olägenhet kunna be

gynna något sednm·e på våren, än vanligt rarit., samt således 
slutas i medlet af O c to ber; 

och då de fieste af Al'delningens ledamöter förenat sig 
i sistnämnda åsigt, får Afdelningen, på grund häraf och i 

följd af hrad redan med afseende på klassflyttning, antag· 

ningst.id m. m., föreslagits, i underdånighet hemställa, 
i:o) att tiden {rån medlet af 11Jrrj till den 15:de October, då 

eleV1'rne böra vnrn dter 11id skolan, användes i ocfl {ör 

de pralrliskrz öfningnrna pil sjön, 

2:o) att den ö{riga liden af dret, minsT.·nd med tillsammans 

en mtlnads ferier vid jul- och ptlskhelger, mä utgöra 

lästermin vid slwlrrn i !ond, 

3:o) ntt klnss- eller flyilnings-examen i de theoretisli« dm

nena {ör,-ätta.~ vid slutet of hvorje lästermin, helst irwm 

de sista dl/a dogarne dero{, och !Jft examen i de prali.ti

slw ämnena anstä!les ombord d ö{ningsfartyget vid slutet 

af hvarje expedition, snmt 

4:o) n t t uppflyttning till högre Mass m d egn rum endast ome

delbart efter elevernes åter-!wmst till skolan efter a{slu

tnndet af de praktis/w ö{ningarna pil sjön. 

Enär det synes vara billigt, alt sådan eler, som vid 
examen möjligen IJlil\it underkänd i elt eller annat ämne, 

må sättas i tillfälle att genom förnyad examen samtidigt 
med sine klasskamrater kunna uppilyttas till högre klass, 

anser Afdelningen ock s dant tillfälle höra beredas el e,·, 

hvilken blif; it underkänd i den examen, som vid lästermi
nens slut om yåren anställes, lmJremot Afdell)lnget), belräf; 

10 
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fande dc praktiska examina vid sjöexpeditionernas slut, an
ser något slikt undantag icke böra medgifvas. 

I öfverensst.ämmelse härmed får Afdelniugen underdånigst 

föreslå, 

f:o) att elev, som vid undcr_qdende of ldasuxamen vid las

lermineris slut om våren ej bli{vit godkänd till uppflytt

ning i högre lilass, må efter slutad sjöcxpedillon och 

{öre lästerminens början nästpåföljnnde bäst nfläggn sär-
8!iitd t'Xatnen i de ämnen, hvnruti hon vid vårexamen 

bli(vit underliänd, och, i händelse of godlrännnnrle, till 

högre klass uppflyrtas, men, i motsalt fall, ännu ett år 

i den låg re klassen qvorst å, samt 

2:o) att elev, som i Massexamen vid läslerminens slut om 

m~ren bli{vil god/ränd till uppflyttning i högre lilnss, men 

vid den pralilislw examen ombord vid rxpedilionens slut 

bli{vit underkänd i nägot af de ämnen, som tillhöra 

hans Mass, väl mä böra i densamma qvnrstå ännu ett 

är, innan hon dPri{rån lrrm upp(fyllas, men all han dock 

må under tiden få ddtaga i den närmast höyre /ilassms 

undervisning vid s!wlan i land. 

Enligt hYad Afdelningen i det föregående anfört, har 
för genomgående af lna1je utaf skolans fyra lägsta klasser 
beräknats ett och af femte klassen ett och ett hal(t års tifl. 
!Ilen, i följd af Inad Afdelningen, rörande Yilkoren för tlytl 
ning från en till annan klass, nyss föreslagit, skulle det 
deremot blifnl nöd•.ändigt, att eleYerne i allmänhet mcdgåf
Yes tnå års !id för genomgående af lna1je klass i skolan. 
Då emellertid ele.-e rne i de 2:ne lägsta klasserna äro un
tferkastade en särskild pröfning, hYartill ä[\en synes böra 
höra, att de under tiden ådagnl<i;!ga så pass mycken läsflit 
och håg, som erfordras rör att under tsii lästerminer kunna 
fullborda de bilda priifningsklassernas, jemf'örelsnis obetyd
liga, theoretiska lärokurser, samt t\å år för genomgående 
af hvardera utaf de tre högsta klasserna är -den längsta tid , 

som derför må kunna under något \anligt förhållande vura 
af behof, får Afdelningen i underdånighet föreslå, 

nU den längsta tid, lwnrunder elev bör fä qvarstadna 

i nägon af sjökrigssiwlans /ilasser , må vara: e U år i livor

dera of de bdda lä_qsla cllt:r prö{ningslilnsserna samt t>Vä 

år i lwordera n{ de tre högsia /il,,sserna, ii(oensom ni/ eter, 

som öfoersl•ridit något af dPssn vil!ior, ej mil. få vid sfwlan 

/dn re qvnrs 'adna, ulan skaft deri{rän n{yå, sånida han iclie, 

i följd nf irålwd längre tids sjuli·rlom ellft' nf annat lika gil

tigt slräl, erhåller Wlatelse af siwlans högsta styrelse att 

ännu ndgon läinplig tid vid siwlan qvflrblifva. 

Förutom den undervisning, som, i följd af redan före 
slagna lärokursers genomgående, konune att eleverne Yid 
skolan meddelas, anser Afdelningen, att det i många afseen· 
den skulle blifva fördelaktigt, om Yid skolan funnes tillfälle 
för eleYer, som derför hal\a håg och förmåga, att i Yissa, 
för deras blit\ande yrke mest tillämpliga, ämnen a!lägga 
högre kunskapsprof, än som för hvartdera ämnet blif1it så· 
som minimum faststäldt; och får Atdelningen fördenskull l 

underdånighet föreslå, 
all vid sjökrigssiwlan tillfälle beredes e 'ev, som derför 

har förmåga och hli,q, att liunna {örvär/vn och t~fläggn prof 

pil högre än minimikun~liap ,·r i sildann ämnen, som för !tonfl 

bli(oande yrlre ära mes' tillämpliga, säsmn t. e:L'. ''matematik", 

nnavig<Jfion", "artill ,,li", "llngmnchinläran och n slieppsbygger·i". 

Mmt att, då elev sådan! frunslwpspn>{ nflogt, icke allenast 

anteckning de~om göres i hans n{yangse.'l:amensbetyg, utan 

ä{ven hvnrje sildant fal~ sär.1kildt anmäles ho.~ chefim {ör 

Eders liongl. !llnj:ls sjö{örs1mrsdepartement, på det hr:n måtll.l 

erhälla fränne dom om de bli{vande sjöofficernrnes (ramsttJ.ende 

anlng och frunsiwper. 
Rörande afgångsexamen från sjökrigsskolan, sö flnser 

AJdelningen, att sådan examen bör anställas, sfl snart n1\gou 
elev, hvilken fullgjort här förut uppgifna fordringar, af sko
lans st.yr~lse efter läntmes uppgif!N deronl, ~nses fHrdlg 
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att densamma unt!ergii, samt all dertill hörande ämnen helst 
höra Indelas uti två skiljda kathegorier, nemligen exametls

ärnnen, bestående af de Yetenskapl iga och tekniska lärokur
serne, och tenramensämnen, omfattande kurserne uti regle
menten samt dylikt; och får Afdelningen derfÖre i under
t;lånighet föreslå, 

all afgdngsexamen frän sjökrigsskolan i allmänhet mtl 

{örrdllas, så snart någon e!Pv, sum gt>rwmglitr 5:te klassens 

alla lärof>urser, är färdig nit samma examen undergiJ, samt 

att eleven dervid examineras uti: "iah.ling", "na• 
vig·ation ", "äu~·nulchinlär•a ", "uaauÖ'\'('1" ", 

"§iu•pp!!ib:nn;eri" ocli "a•·tiUN·i", men endast ten
teras uti "~X(.•l•ciis· och fjenst~ö;•iuglili•rt•gle• 

naeut.en" samt "1\rig·§al•til\l:u•", för hvilka sednortJ 

ä11men han dock, sd väl som for ö{riga IJid skolan inhemtade 

lmnskaper, erhdllm· a(gdngsbetyg. 

I fråga om grunderna och sättet för uttrycl;andet af de 
kunskapsbetyg, som Yid skolan afgit\as, anser Afdelningen, 
alt ett skarpt utmärkande af skilnaden i kunskapsmått der
>id är af sänll:'les Yigt, dels emedan, i fall antalet af yng
lingar, hYilka bli f\ i t. godkände Y id inträdesexamen, är större, 
än det antal, som Yid tillfället får vid skolan antagas, det: 
då måste bero på klassil1kationen, llYilka af dem komma att 
såsom elel'er lid skolan Yinna inträde, och dels emedan Yid 
samtidig al'gångsexamen från skolan klassifikationen måste 
bestämma den 'tur, i hl'ilken elererne ingå i expektansgraden 
Yid flottan; och får fördenskull Afdelningen i underdånighet 
föreslå, 

att den metlwd för li etygs beteclmrmde medrist siffror 

oclt qrrtderin 1 o{ de särsJuida iimnena, med afseende pa de

ros re_lal iva betydenhet, som (lir niirvrirande följes vid lirigs

sfwlan a Carlbe,·g, med. de. modifilwli01Ur i begqe a{seendeu , 

scm af förändrade {6rhå!/11nden lrunrUJ. föranledas, r11ä vid 
sjökrig.~ltfrolan i11(öras. 
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. IIYad angår frågan, huru Yill den föreslagna pröfningcn 
af elevernes i de två lägsta klasserna lämplighet för yrket 
bör tillgå, anser Afdelningen, att hvaJje ombord på öfnings
fartyget tjenstgörande oflicer bör hafra till uppgift, att med 
uppmärksamhet följa elevernes anlag och lust föt· lifvet till 
Rjös, de1·as raskhet och Yillighet a!t utföra sine åligganden 
af ln·ad slag som helst, äfycnsom deras uppförande, samt 
att på lämpligt sätt söka förrissa sig om beskaflenbeten af 

deras syn- och hörselförmögenhetcr, omdome och rådighet 
uti förefallande, för deras ålder fattliga, förhållanden o. s. v., 
för att Yid expeditionens slut kunna, på gmnd af sin der
nuder fönärl\ade erfarenhet härutinnan, afgil\a möjligen 
rättsisasie intyg om hl'atje af desse elevers anlag för yrket 
samt upprörande och lämplighet för tjensten; och får Af
delningen derföre i underdånighet föreslå, 

all hvnr och en pd ö(ningsfartyget tjenstgörnnde sjö

officel·, fnr .'yge:s chef och elev1Tnes lärare denlfi inbegripne, 

vid lwnrje expeditions slut sl>nll n{gifoa intyq orn de till pröf

ningsli!assernn höronde el•·t>ers "nn!a_q {ör yrlret", "upp/'ö

rande'' ocli "lämplighet {ör tjensten" samt /ör hvnt· och etl 

af dem b!nnd desse elever, som göra andra årets praktisl&a 

ö{ningnr till sjös, dessutom bestämdt {örlrlara, om han böt· 

vid sjöfirigs.~kolnn (orf(nrande {d dinjula undervisning eller 

om hon, i följd af "olrimpllghd {ör fjensten", bör från sko

lan n{gll, samt att, i sistnämndtz fall, n/la betyg sd väl (rdn 

$/Wlon i land som {rån ö{ningsfortygen, r·örnnde ifrågava

rande elev, af siwlans chef omedelbar-l efter slutet af årets 

pralilis/ia ö{ningar pd sjön, jemle eget yttrande i {rligrm, 

slwlo insändas till chefen för Eders liongl. Jrlaj:ts sjö{örsvnrs

dt'pnrlement, hlJilken derefter bestämmer, om eleven skall 
ofgd {rån :>kolan eller ej. 

I fråga om den tjenstgöring ombord m. m., som frä.n 
sjökrigsskolan utexaminerad, till exspektant Yid Eders Kong! . 
Maj:ts flotta antagen, elev bör fullgöra under den 16 måna
ders sjötjenst, som föreslagits att föregå hans utnämning till. 
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off:cer lid detta vapen, anser Afdelningen, att han bör un

der hela denna tjenstetid göra nautiska observationer, föra 

bestick m. m. samt deJjl'mte under förra hälflen af denna 

tid, fö ru tom tjenstgöring såsom andre man på vakterna be-
' 

strida sådan underofficer.'>ljenst, lnaraf han kan · anses hafra 

praktisk nytta, och under sednare hälften af tiden rara 

"qrarlerchef" ell t' r raktbefälhafnue till sjös på eget ansrar; 

och får, på grund häraf, Afdelnlngen i underdånighet föreslå , 

att lämpliga för esfil ifter i ofoanherördo afseend en m d 

bli{va ut{tirdade, samt att {ör upprällhällrmde af god ordning 

tJC!i disciplin ombotd å det {arty7, som för i{rägavorandll 

dndamdl !wn homma ott utsändas, förutom officersexspelitan

tcn·ne, der anställes ett så fulltaligt befäl, som fa,.tygets be

skaffenhet och omständigheterna i ö{rigt medgifva. 

Rörande den pröfning, som Afdelningen föreslagit, att 

frän sjökrigsskolan utexaminerad elev efter slutad 16 måna

ders sjöljenstgöring såsom ex.spektant bör undergå , innan 

han kan till officer vid Eders Kong!. Maj ts flotta utnämnas, 

får Afdelningen nu vidare i unde rdånitYhet föreslå 
o ' 

att {riln sjökrigsslwl:m utexamin erad elev, hvillren slutat 

sin 16 mdnaders sjö(jens;göt·ing silsom exsprktant, .~lwlt vid 

den inspelilion, som {öre a(rustningen anställes d det {r.rtyg, 

han tiffllör, und''I'!Jd {önslfrifven pr·ä{ning siilunda, att hatl 

irz{ör prö{ningslwmmissilm en sAall utföra sådana pralrtislta 

ö{nin!Jnr m. m., som antinyen uti särsiriida {öresl<rifter !>unna 

vara bestämda eller också, efter sig företeende omständig

heter, h!i{va honom of nämnda lwmmission äla.r;dn, samt der

jemte vid tillfället uppvisa sä väl naulislr observationsjournal 

&om fu/lstänrliga sjöjoumnler, alltsnmllians förd t f/{ honom sjelf 

under hela den Lid, han, i egensfwp af exspelaant, tjenstgjort 

till sjös, 

ä{vensmn alt, sedan prö{ningen {örsiggiUt, lwmmissiouen 

skall derom uppsätta ocli till chefen {ör Eders Konyl. Mnj.·ts 

sjöförsvarsdepartement insända sd väl t·apport, inne{rtltanda 

ht'•H-je ledamot:; of Tiommissionen bestämda tisigl, om rxspeli-
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tanten ddngalagt slidana prafilislirt liUnslwper, som göra ho

rwm befogad att limlnn föreslås och utnämnas till officer vid 

flottan, som ock i(rdqr.vnrande j ourno"ler. 

Då afgången så väl af offi ce rare vid Eders Kongl. Maj:ts 

flotta, som af elever vid sjökrigsskolan, synnerligen ur dess 

andra klass, icke lärer komma att bli fva lika alla år, och 

då det icke kan antagas såsom fördel akt igt, Jn·arken att 

vakanser eller ett större antal su rnumerä rer förefinnas inom 

befälspersonalen vid flo Han, fi\r, till förekommande al' sådana 

missförhållanden, Ardelningen i underdånighet föreslå, 

alt chefen {ör Eders Hongl. li'Jaj:ts sjö{örsvorsdeparte

ment, efter {ör handen varande omständigheter, mä betlamma 

det antal elever, som {ör hwrje dr {är t'id sjölrrigsslwlatt 

intogns, och, till rättelse för inträdessölrnnde, låta fw ngöra 

detsamma i allmänna lidt~ingorne sd tidigt {öre lwarje alllag

ningsexamens verks!ä/lande, som lämpligen Tran ske. 

Enär det måsre vara fördelaktigt så räl för skolan som 

för den enskilde, om yngling, som har för afsigt att vinna 

Inträde uti skolans lägsta klass, redan dessfö rinnan förvärfvat 

nägon vana vid sjön, samt föräldrar och målsmän torde fi n

nas, som gerna skulle vilja låta sina söner eller myndlingar 

tidigare, än vid den fö1· inträde vid sjökrigsskolan här upJl· 

gifna minimiålder, komma till sjös, allenast sådant kunde 

ske på statens fartyg, der en sedlig annårei nad om ynglin

garnc bör yara att fönänta , får Afdelningen i underdånighet 

föreslå, 
att yn_qlingor, som icfre äro äldre, än alt diJ näslpa{öl

jnnde höst kunna vinnrt inträde i sjökrigss/rolans {örs/a, eller 

/dgsln, Mass, md, i mån af utrymme ombo1·d, tilldtas, att, 

sdso1n extra eller surnumerärelever, ulan oflöni1lg, men med 

dinjulande lwstnads{ritt af lilra heslraff'ad spisning u11der· ex

peditioner!, som siwlans ordinarie elever erhålla, uti do prakti

aka ofningarna pii sjön deltaga. 

Emedan i och för de uti orvananförda schema augifoa 

praktiska öfningarnas på sjön ändamålsenliga \ltförandc det 
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synes vara erforderligt, att de verkställas ombord å ett tak
ladt och bestyckarit ångfartyg, så får Afdelningen i under
dånighet föreslå, 

att elevenws vid sjökrigsskolan pralrtis!ra öfningnr pt2 

sjön må, sd snart omständi.;heterna sildant medgifva, Ulförns 

ombord ptl en dngkonJe/l, hvill>en, sit vidl s!w liar~, nfses att 

beqngnas sdsnrn sjölrrigss!w/ans elevfarty rt och derföre bör, 

förutom öfrig bellöjlig inredning m. m., förses med ett ljust 

och rymligt leiflionsrum samt en {ör renlighet och ordning 

beqoämt inrtlllnd elevmess, äfvensom i och {ör miiJ'i.ggörrm

det af de yngre elevernes "öfninqar till vtld1•rs'' tallins med 

tre master och med t'år ä{ven pil den aktersta eller lrryss
masten; 

anseende sig Afdelningen i sammanhang härmed böra 
anmärka, 

att det synes den, som om det sk1tlle bli{vr1 särdeles än

dnmll.l8enffgt, om eleverne, åtminstone de äldre bland dem 
' emellanåt r1är tillfället sMant med9å{ve, fin.r;e deltaga i lwr-

tare expeditioner med monitorer . eller andra egendomligt Twn· 
struerade krigsfartyg. 

Enär Afdelningen anser det vara af synnerli"' vi"'t att o o , 

rörande ordningen och disciplinen vid sjökrigsskolan, sär-
skilda stadganden, gällande så \ä! rid skolan i land som 
under sjöexpedilionerna, blifra fastställda, helst ovisshet för 
nät·varande synes ega rum, huruvida sjökadetter från krigs
skolan å Carlberg, då de i fredstid äro sjökommenderade, 
ombord stå under krigsartiklarne eller ej, så får Afdelningen 
underdånigst föreslå, 

att eleverne vid sjökrigssiwlan iclre ställas under Trrigs

lagen, men att en {ör dem sil väl i land som ombord Il far· 

tyg gällande .~ärs/ii!tl ordniniJS- och disriplinärstadga fast

s tälle.~, i hvilken 1'elegafionsstroff endast torde böra bestäm

mas {ör sddana lronduil{el, som äro af vanhederlig natur el

ler famna hänföras till vanart a{ gröfre eller oförbätterlig 

beskaffenhet ; !wnremot ele.1;, 1fl snart han V!tntiil inträde i 
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eir:&pektans.IJrnden aflägger krigsmannaeden samt ställes under 
1wigslngnrne. 

Rörande de allmänna grunderna för ordnandet af sjö· 
krigsskolans ekonomi , anser sig Af'delningen böra i under
dånighet f'öreslå, 

i:o att for eleverne vid sjö!,·riqsslwlnrz staten, mot en viss 

bestämd pensionsaf.'qif~. bekostar undl'rvisning, inqvarte

t'in,q, möbler och ö/'rigt husgerdd, sängli!äder, bordse1·vis, 

linnelvätt, hely.wing. vedbrand samt {ör matfagning och 

uppassning er(or·derhg personal, 

~:o att elevernes mathållning och belrliirlnad, jemte deras för

seende med läroböc!;er sa •nl slrr1{· och rilmaterialier, be

lwstas af elevernes mdlsmän. 

3:o all e!tm, dd han vid slwlan vinnel' inträde, bör vara {ör
sedd med linnepersed!nr, strumpor och skodon till fast

stä/dl lämpligt antal a{ hearr/era sorten, samt ntt afgif

ten för han.~ {Ö1'seende med böclier· m. rn. för hela läro

tiden bör vid samma tillfälle i ett {ör allt erltiygas, ä{· 

vensom 

4:o all, pd det elevernes undervisning må !;unna bli{va sli 

fullständig, som möjligt, staren {ör siwlan bekostar och 

underhtlller erfo1·derli.qe modeller och instrument er, jemte 

bibliotel> i sådana ämnen, som utgöra föremål {ör Ullder

visning vid slwlan. 

Då det är Afdelningens öfvertygelse, att så räl den bä
sta och sundaste maten, som det billigaste priset på den
samma, erhålles derigenom, att fot· elerernes mathållning 
icke begagnas entrellrenör, utan i stället rid skol"n an
ställes proliant.uppbördsman, jemte erforderlig kökspersonal, 
och då dessutom swnske sjöofficerare äro rane att un
der sjötjenstgöl'ing i mer eller mindre mån hat'ra omsorg 
om och tillsyn öfver egen proviantering och bordhållning, 
tvekar Afdelningen icke att i underdånighet föreslå, 

att elerJertlel rid ~jöl;rigsskolan mathallnit1!J både i land 
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och ombord slwll, efter spisordni11gar, som n{ skolans iJ{

r;erstyrelse fastställas, ombesötjas ,qenom en n{ skoln11s chef, 

tvtl officerm·e och chefens civila biträde eller it{ven annor

lunda, 0111 chefen finner omständigheterna sddnnt fordra, 

&nmmansall kommission, som !tar att anslon{f1J erforderliga 

{örnödenlieter samt ulö{var kontroll och till.~yn ö(ver provi

antupphördsmannen och den ö/riga {ör mathtUlningen er(or

,Jer/iga personaler1. 

BeträiTande elevcrnes beklädnad får Afdelningen i un

derdånighet föreslå, 
att samma eller dylik. kommission, som den nyss om

{örmäldn, slwll egtf hestyra wwd elevernes vid sjöiH·i,qssko

lan beli!ädnad, efter lämpli.qa uniformsmodeller m. m., som 

blifait {ör densamma {nstställrle, och ttll bestämdt antal per

lediar; dock att anslw/fning af linne md, om så önslws, om

besörjas af eleverne sjPl{ve eller deras målsmän. 

Ehuru icke i tillfälle att närmare yttra sig öfver den 

ärliga totalkostnaden för hYalje elevs underhåll vid skolan, 

enär detta måste blil\a beroende af orten, der den ifrå

gasatta sjökrigsskolan kommer att förläggas, och af andra 

förhållanden, som nu icke kunna för Afdelningen vara be

kanta, så anser dock Afdelningen, 

all den årliga pensionsu{yi{ten {ör elev vid sjökrigs· 

skolan bör, sil nära som möjligt, rättas efter beloppet af 

enahanda af:~i/t {ör kndetterne vid kri{lsslwlan d Carlberg, 

med o{drag af hvad som lwmmer att belöpa för mot ocf, 

beklädnad. 

Slutligen har Afdelningen ansett sig böra underställa 

Eders Kong!. Maj:ts nådiga pröfuing, huruvida icke, i 

betraktande de ra f, alt ett Yisst antal ynglingar, afgifts

fritt eller mot erläggande af endast half pensionsafgift, 

antages såsom kadetter vid krigsskolan på Carlberg, med 

samma förmoner, som de betalande kadetterue, och utan 

afseende pä det vapen, hvaråt de ämna egna sig, det må 
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vara skäligt och billlgt, att fördelen af dylika frikadett

platser, i förhi\!Jande till antalet sådane Yid nämnda läro-· 

anstalt, äfven beredes den nu föreslagna sjökrigsskolan, 1 

händelse densamma kommer till stånd. 
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Reservation. 

Då, på grund af den i Eders Kong!. ~laj:ts nådiga brer 
af den 25 October 1864, angående denna Komites samman
sättning och verksamhet, meddelade föreskrift, att Komiteen 
för arbetets behöriga ordnande och underlättande egde au 
dela sig på Afdelningar, oeh då, efter den anrisning för 
denna fördelning, hvilken af chefen för Eders Kong!. Maj:ts 

sjöförsrarsdepartement r id Komitcens sammanträde meddela
des, vi, undertecknade, jemte kommendörkaptenen Herkepö 
och kaptenen Kleman, utarbetat det förslag till ordnande af 
sjöofficers-bildningen i allmänhet, som sedermera blit'rit fram
lagdt och hrilket Komiteen jernväl beslutat att till Eders 
Kong!. Maj:t i underdånighet öfrerlemna, men vi deremot, 
hvad det af de 3:ne öfrige Kommiterade, nemligen ordfö
randen, kommendören Egerström, samt kaptenen Lagerberg 
och löjtnanten .Mankell, upprätlade förslag angår, icke i det
sammas utarbetande tagit del, och då derjemte detta sed
nare förslag innefattar ett slutligt underdånigt tillstyrkande, 
alldeles motsalt det, som i det förstnämnda förslaget, uppå 
deri anförda grunder, blif\'it framstäldt, sålunda, att, då i 
detsamma anföres såsom cle (yra Komiteledamöternes enhäl
liga åsigt, "att för bildningen till officer vid Eders Kong!." 
''Majts flotta böra uppställas sådana fordringar, att den" 
"blifrande officern må vara fullt i stånd att med erforderlig" 
"kunskap och skicklighet tjenstgöra, efter sin grad, d flot-" 
''Jans n/In {arly,q af hvillum cert som hels', och att hvar och" 
~'en, som under fredstid utnämnes till officer vid flottan bör" 
"hafm fullgjort dessa fordringar, "all alla sjöofficerare böra" 

"hnfvn erhal!it snmrna theorelislia och praklislin undervisning," 

samt "att krigsskolan på Carlberg, efter verkställaodet af" 
"dess nådigst anbefallda ombildning, icke är tjenlig att ut-" 
"'bilda ynglingar till duglige sjöofficerare" , det deremot i 

/ 
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det andra, af de tre öi'rige Kommitterade uppgjorda, försla
get föreslås, "att krigsskolan vid Carlberg, såsom, efter dess" 
"nådigst anbefallda ombildning, härtill särdeles lämplig, må" 
"blit\a billlningsanstalt för ynglingar, som åstunda att blifva" 
"olficerare vid det" så kallade "inre sjöförsvaret," kunna vi, 
för vår del, icke biträda det af flertalet inom Komiteeu i 

den underdåniga skrifreisen till Eders Kongl. Maj:t uttalade 
godkännande af det sistnämnda förslaget, såsom, enligt vår 
uppfattning, ej allenast till slutsatserna, enligt hvad ofvan är 
anfördt, utan äfven till grunderna rarande helt och hållet 
stridande emot det förslag, i !nars utarbetande vi deltagit 
och lnilket ri sålunda allenast kunna godkänna. 

Äfren i afseende på den form, uti hrilken Komiteen be
slutat att i underdånigilet framställa redogörelsen för sin 
verksamhet, Ilafra vi Yarit af en från pluralitetens skiljak
tig mening, enär vi ansett, att denna Komite, i likhet med 
andra dylika, bort till Eders Kong!. ,\laj:t atlemna ett, af alla 
Kommitterade underskrifvet, underdånigt betänfwnde om den 
Komileen förelagda fråga i sin helhet, livarvid de från plu
ralitetens skiljaktiga meningar bort såsom resenationer sam
ma betänkande åtfölja, och icke, såsom nu sker, till Eders 
Kongl. Maj:t insända tvenne särskilda och skiljaktiga första

ger, utan underskrifter, bilagde en al' Kommitterade under
skrifven unclerdtmig skrifvelse, vid hvilken resenationer äro 

fogade. 

C. A. SlJNDI~ , VICTOR AF KLI~T . 

Då utaf det statsrådsprotokoll, som till Kornileens led
niner blifvit bilagdt Kong!. iUaj:ts nådiga bref af den 25:te 

"' sistlidne October, om tillsättande af en Komil.c till föreslå-
ende af de fordringar, som böra urpställas för bildningen 
till sjöofficer, enligt vå1· uppfattning, otvetydigt framgår, att 
denna bildning borde lämpligast ske på trenne väsend!ligt 
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skiljda linier, den ena för det yttre och den andra för det 
inre eller skärgårdsförsvaret, och då näl}mda nådiga bref 
uti den till Komiteens besvarande framställda l :sta punklen 
äfven, ehuru indirekt, angifver, att skilnad uti sjöofficers
bildningen möjligen skulle kunna uppstå, till följd af Sver
ges egendomligfl geogrfl{iskfl (örhiil!anden, hmrtill kommer, 
att Komiteen, enligt högstberörda nådiga bref, egt att, efter 
sig företeende omständigheter, bilda Afdelningar för arbetets 
behöriga ordnande och underlättande, få vi härmed förklara, 

att ,.i redan ifrån början och sedan under arbetets hela 
fortgång ansett Komit•5ens delning uti tvenne Afdelningar, af 
h\·ilka den ena skulle hafm till uppgift att framställa för· 
slag till sjöofficersuppfostran i allmänhet och den andra till 
uppfostran af otl'icerare vid det inre eller skärgårdsförsYaret, 
såsom ovilkorligt betingad af nämnda olika uppgifter, och 
då vi anse det ar den Afdelning, vi tillhöra, utarbetade för· 
slag innefatta allt, som torde böra uppställas för bildning 
till egentlig sjöofficer, så Yäl om numrande förhållanden 
fortfara, som ock för det yttre sjöförsYaret, i fall delning af 
Kong!. Maj:ts flotta kommer att ega rum, och vi dessutom, i 

det sednare alternativet, till alla delar godkänna hvad som 
föreslagits i afseende på bildning till officer vid det inre el
ler skärgårdsförsYaret, så anse Yi det vara vår oar\'isliga 
skyldighet att underskrifm ett betänkande, hYari begge föt·
slagen, hmr för sig, framställas. 

A. HERKEPE. CARL KLEMA\. 

Sammandrag af ålskilliga Kongl. Bt·ef, Fat·
ordningar, Generniorder m. m., utgångne 

från Sjöförsvarsdepat·tementet. 

(Kongl. Bref.) 

Febr. t 865. Sedan K. M:t låtit sig föredragas en från f. d. 
kaptenen och kommendören af K. N. O. m. m. John Erics
son ingången skrift, med anhållan det. honom måtte be· 
redas nådigt tillstånd att få åt fädernrslandet, SYerige, 
förära tVenne till bestvekande ar det första Henska lllOni
torstornet ämnade J 5:tums-kanoner, så har K. M: t, med 
betygande af Sitt synnrrliga välbrhag öl\er det: bevis på 
fortlervande varm fosterlandskärlek kapten Eriesson genom 
omförmälda, åt fäderneslandet erbjudna, storartade föräring 
ånyo lagt i dagen, funnit godt i nåder förklara, att ifråga
varanLie 15-tums-kanoner må för sven~ka tluttans räkning 
emottagas för att, seda!l desamma metl tillbt>hör blil\it å 
utevarande ångfregauen Vanadis från New-York öl\erförda 
till Sverige och der tullfritt allastade, am·ändas såsom be
styckning å först färdigblif\ande svenska tornfartyg, lnilket 
efter nppfinnarrn af denna fartygscert redan erl.Jållit nam
net "John Ericsson". 

Den 21 Febr. Förste majorsbeställningen vid flottans marin· 
regemente skall, från innevarande års början, anses såsom 
öfrerstelöjtnants- och för~te mnjors\leställuing, och denna 
förändring bör vid upprättande framdeles af ny stat för 
regementet iakttagas. 

Den 7 liars. ~JaterialförYallaren vid flottans Slackholms sta· 
tion O. A. O. Ileekman förordnas att, i egenskap af gene
ralmönstring-;konnuissarie, biträda kommendören Yid tlottan 
m. m. P. E Ahlgren Yid innnarande års genrralmiinslring 
med flottan~ bålsmanshåll inom 5:te distriktet, och t. f. 
bataljonsläkaren A. A. Sjöberg att såsom generalrilönstrings
läkare samme kommendör \id ofyannämnde förrättniug \ara 
följaktig. 

Den J 4. Sr kundlöjtnant J. L. Frykholm, som sökt och er
hållit tillstånd att under ytterligare l~ års tid 'id ~lotala 
mekaniska Yerkstad praktiskt inhemta lomskap om och 
vana vid skötseln af de nu undN byggnad \arande torn· 
fartygens maskineri, tillåtes att ät\en under denna tid till• 
godonjuta .de atlönings- och anades-förmåner, som ull 
K. Br. af den 9 f ebruari l 864 blil\it llouom medgifua. 
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(Generalorder.) 

Den 3 Mars. Utfärdades cirkulär rörande Blekinge läns be
Yäringsruanskaps vapenöfningar deua år. 

Den 14. Sekundliijtnant J. L. Frykholm har erhållit förlängd 
tjenstledight'l till l Oktober 18G6 för att Yid Motala nle
kaniska wrkstad praktiskt inhemta kännedom om ånO"-
maskiner och deras skölande m. m. "' 

Den 18. Åm;konellerna Thor och Orädd skola klargöras 
för att, on1 så fordras, den IS April kunna vara färdiga 
att gå till sjös. 

S. d. lngkonetten Orädd får brgagnas till de båtsmans
transporter till och från Carlskrona, hvilka må före
komma i år. 

Den 20. Besättningslistan för ängkorvetten Orädd upptager: 
chef kapten A. V. Zethelins, sekond premierlöjtnant N. A. 
Fischerström, ofticerare 2, kadetter 3, chile 2, under
officerare 11, öfrig besättning 125, och för ångkonetten 
Thor: chef kaptenen och ridd. grel\e A. H. Cronstedt, 
sekond premierlöjtnant K. Peyron, oflicrrare 2, kadetter 
3, civile 2, unclerofiicerare 1 O, öfrig besättning 106. 

Den 28. Fregattrn Norrköping, korvetten Najaelen och brig
gen i\'ordenskjölcl skola klargöras för att kunna sändas 
till 8jös mot slutet af Maj månacl. 

S. d. Marinrrgementets kolletter må rrhålla ändrad snitt i 
öfverensstämnwlse med af sekundchefen föreslagen och 
nådigst fastställd modell. 

Den 3 April. Besättningslislan för fregaUen Norrköping upp
tager: chef kaptenen och rid d. F. F. Thomson, sekond 
kaptenlöjtn. och ridd P. Virg in, oflicrrare 8, kadetter 3, 
nnderof!icerare 18, ch ile 3, öfrig besättning 306; Najaden: 
chef kaptenen och ridd .. 1. C. Danckvvardt, sekond kapten
löjtnant Il. M. Sen·ais, oriicerare 4, kadetter 2, under
officerare 11, ciYi!e 2, öf"rig I.Je~ätt.ning 117; Nordrnskjöld: 
chel" kaptenen oeh ritld. L. G. s. Pantzerhielm, oflicerare 
·3, kadetter 2, ci\ile 1, untleroflicerare 9, öfrig !Jesätt-
t1i.ng 80. ' 

Den 5. Ångkorwtten Thor skall inmönstras den 2fi April. 
S. d. Vid Carlskrnna station skola ytterligare rustas: sko

nertrn Falk, konettPn ar Chapman och skeppsgosse!Jrig
gll·rne Sni:lppopp, af Wirsen och (i]ommen. 

Qen 7. Vid Stockholms sta l i on skol il rustas : l'anonångslu
parw.: lngcgerr! , Sigrid, A.lf hild och Guuhild, 8 landt>ii;;· 
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ningskanonslupar och l chrfsrarlyi!. Be~ät i ll it l)!~!i~ t an upp
tager: för chel"sfart.yget: b <l ta lj ousc ht·t· ka p i Pil P i: oeh rid el. 
C. H. Krellger, adjuta:Jtofticer 1, öl'rig llesatt11 ing 20; Alf
bild: chef kaptenl!ijtuant C. H. T. U! ner och 40 man; 
Gun h ile!: chef d:o C. G. Linrimark och ;39 man; 
Ingegerd: chef d:o C. G. R. Björkslt'n och 39 man: 
Sigrid: chef cl :o W. Forsell och 3\J man; 8 land-
stigningskanonslupar, offi cerare 8 och 442 man. 

Den 8. Besättningslistan för skonertrn Falk blifYer: chef 
kaptenlöjtnant Fr. Thorssell, of!icer 1, underofficerare 3, 
öfrig besättning :33; konriten af Chapman: chef komm.
kaptl'nen och ridd A. G. O. Herkrpe, sekond kaptenlöjtn. 
och ri dd. .J. Ankarcrona, officerare 3, officerare från k. 
krigsakademien 2, kaeletter från d:o . 26, undrrorficerarr 
15, extra kaelett l, cili le J, öfrig besättning 198. 

S. d. Ynglingarne S. Kilrmn, A. W. Egerström och B. lT. 
}1. Fleetwood tillåtas såsom extra kadetter på egen kost 
åtfölja konetten af Chapman. 

flen 18. sekundlöjtnant E. H. lOn Holten har erhållit 3 års 
tjenstledighet till handelssjöfart. 

S. d. Fregatten Norrköping, korvetten 1\ajaden och briggen 
~ordenskjölcl skola inmönstra· den 20 Maj. 

S. d. Besättningslistorna för ängkorvetterna Thor och Orädrl 
och skonerten Falk skola ökas med l kommenderad ofli-
cer hvardera, ~ 

Den 22. En af Stockholms stations kanonångslupar ställes 
till Fönaltningens förfogande till fyrfartygs samt bojars 
och prickars utläggande och hemtagande innevarande år. 

Den 26. Två af Stockholms stations kanonångslupar må 
användas till I.JåtRmanstransporter under !Haj månad. 



Förändringar inom i{ougl. Maj :ts Plotta. 

Befordringar: 

Den 7 Mars. Till sekundlöjtnant: utexamineralie kadett
korporalen O. E. N01·denfelt. 

Den 14 Mars. Till sekundlöjtnant: utexamine rade ka
det.tkorporal en R . J. A. Lidmnn. 

Den 28 Mars. Till sekundlöj tnanter : utexamin erade ka
dettkorporalerne E. H. von Hoften och J P. Friber·g. Til l 
bataljonspredikant Yid flo ttans station i rarlskronfl: s. M. 
adjunkten C. T h. Sjöstr·örn. 

Den 25 April. Till sekundlöjtnante r: utexamineraile ka 
dettkorporaleme fri h. C. O. s. Posse, C. O. Olsen och H. Ii. 
Werner· . 

Den 9 Maj. Till sekundlöjtnant: utexaminerade kadett
korporalen C. G. W. Bretzner. 

Utnämningar: 

Den 3 Maj. Till kommendör· n{ /.ongl. Svär dsorden : 
Kommendören A. R. W. H.gerström. 

Till riddare of kong l. Svärdsorden: kaplenerue grefve 
A. Taube, S. A. C. Logerberg och kaptenlöjtnanten H. G. A. 
B. Sabelfelt. 

Till riddnre af konql. Nordstjerneurden: Lifmedicus hos 
H. K. H. Hertigen af Östergöthlånd, förste bataljonsläkaren 
Yid flottans station i Stockholrn F. A. Ji äst/1-lt . 

Till riddare af lwngl. Wnworden: Ö!\eringeniören vill 
fyr- och båk-inrättningen, majoren Yid flolians mekaniska 
kår N. G. von Heidenstam. 

Dödsfall : 

Sekundlöjtnanten N. Y. Wistrand, den 6 April: i \cw
York. 

Registratorn i befäl!laf\ande amiralens i Carlskrona kansli 
C. A . Bergqt'tst, den 22 A pr il. 




