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Vad skall nu · ske? 
Av överstelöjtnant N . Hc!11eman, 

Den stora utredning, som förlidet år uppdrogs åt Amiral 
de Champs, föreligger nu färdig sedan september månad , slu
tande på ett belopp av 185 milj. kr. för närmaste 5-årsperiod. 
\'ad skall nu ske? Skall summans storlek väcka ny strid och 
ny försumpning kring vår sjöför.svarsfråga, eller skall natio · 
nen samla sig till sLorvulen handling? 

Jag skall börja med en motfråga, som tarvar ett dubbelsi
digt svar. Vad har skett? Jo, i 20 år har flottans nybyggnads
fråga förhalats. N är man l 927 än lligen enades om en flottplan 
som tillgodosåg ersättningsbyggnad för ungefär halva försvars
revisionens flotta av år 1923, bröls denna inom kort sönder 
av regerin g och riksdag. Vid dc 20 årens början var ställ
ningen därtill den, all malericlen var starkt sliten efter en på
fres tande 4-åri" neutralitetsvakt som 1"u borde åtfölJ"ts av en t> ' . 
hastig förnyelse. Sådan är den inrepolitiska bakgrunden till 
nybyggnadsbeloppets utsvällning, vartill också bör läggas det 
hekanta faktum, att dc 185 milj. egentligen skulle s tannat vid 
~n °1llkring 40 milj. lägre summa, därest icke m aterial- och 
arbetspriser på sista tiden undergått en betydande stegring. 

Den andra sidan av svaret rör det politiska läact ute i y• l 
~ . ar den. Här n~tara korta punkter. A.bessinska frågan har av d u . 

liU : t förra hjärtliga förhållandet England-Italien skapat ett 
~ s tand av permanent i bästa fall dold >-- fiendskap. 
·llglands väa o·cnom Röda havet till Indien är hotad; dess (··~ ' t> b 
~ Pitska valdhållning vid Suezkanalen är från Abcssinien 'l'·d 1 

sicritt i Sjöväsendet. 41 
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och Libyen omfattad med e tt dubbelt flank hot. Kanske k 
· b .. · t" ll l ·ll. l 0111 • 

mer historien en g~ng att ~atera or.] : n l Jn . ~s":~ iinperiets 
nedgång och fall till den tidpunk t, da den stark t okade hrit. 

tiska Medelhavsflottan underlät att med _va~_enmakt hincltQ 

Italiens abessinska fälttåg. - Spansl:·a znborclcskriget hur 
upprepade gånger ställt stormakterna 1 harnesk mol varand. 

ra. I sina följder, exempelvis u-båts och flygpi raternas nws. 

tiska verksamhet, som tyder på en bestämd vilja hos någ
011 

stat alt framkalla dt stort krig, kan möjligen den spanska 

oredan bli farlig. - Kriget Japcm- -Kina har länt en brand, 

som kan sprida sig över hela jordklotet. - Tys l.:luncls koloni

krav är en lalent krigsfar-a, som måste ha sin lösning. 

Faran för .ett stort krig är oförneklig och oundviklig, sa 

länge huvudorsakerna stå kvar --· Tysklands, J apans och del 

t. v. »mätta » Italiens krav på ökat utrymme p å Englands och 

Frankrikes bekostnad. - Alla mindre framträdande orosan

ledningar förbigås här. 
För våra tr~ingre förhållanden äro att b eak ta vissa om

ständigheter, som visserligen icke äro av beskaffe nh-et alt ho~a 

med elt allmänt krig utan inskränka sig till a tt p apeka sva

righeterna för Sverige att bevara sin neutralit el , om ett stort 

kricr utbrutit i Europa. Även här kunna endast ett par ko t~l<l 
t> • f o R · l d l ar· "vstänn·ts fra n antydningar komma 1 raga. y s~ an 1 "' · <. o . . 

landfast förbindelse med Tyskland. Den forna linJen ÖsteJ· 

els r f· llsfron t mol sjön- Svarta havet var Rysslan natur 1ga an ,1 . . _
1 

l .. r·· en . ,, n l E LII oP-
Europa. Tvärtemot den popu ara ores a l1l l1c- l .... "

1 
. 

l" .. . 'h moJh., Je 
om rvsl" öven11akt "entemot Polen- ,um.amen ot .. . 

J '- • ,., • f t not vasteJ. 
ten av ett ryskt återupprättande av sm an.falls ron 1 den 

• o el R l 1 )Jakolll 
är förhållandet tvärtom nu sa an t ,_ a~~ -~ss aJ H , ~ , ]lotel. 

·· J ··l ll ]'w- h for det 1"\ ska polsk-rumans ~a tac {V':l en 1htoer l < : • front, 
. ., l . l l" •t forsva rs 

Den forna huvudaniallsfronten 1ar J rv1 en 
1

]1el. 
... . T ;· . verksan 

som täcker Rysslands hwrta. En v1ss m1 Ilar .. de t a\· 
o • •• • • t""ll t o lJ)J)rattan f som nu pågar 1 Ryssland, hanvisar 1 s a e pa t ___ e· 

d .. d t . kt IH1l11era d 
en ny anfallsfront, som en ro a s orma, en rderan r 

ter det revolutionära å teruppbyggnadsarbetets konso 
1
i världs· 

verkan - icke kan umbära, i första rummet såsOI11 en 
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eleJlS angelägenheter medspelande europeisk stormak t och 

däl också såsom företrädare för elen ännu icke övergivna tan

~ell på en röd ~ii.~·ldsrevol~tion. Härmed åsyftas elen baltiska 

fronten . _r_ ~~lajhaftels art1kel »Förbistring ,, uppräknades en 

rad av m ilJ tara och andra å tgärder i detta syfte, sträckande 

_1•11 ända upp till Isha vet. - l samhand hänned är att nämna 
l o . 

det tyska behovet av lliOrrländsk jär11malm m. m., ·ett behov, 

50111 icke p<l annat hull lär kunna tillgodoses i nödig omfatt-· 

ning. På clenn::J. tillförsel grundar sig den tyska rustningsin

dustrien, i krig givetvis ännu mer än i fred. Det blir ju då 

rtt militärt intresse av första rang för mot Tyskland krigfö

rande mak ler att hindra denna tillförsel och därigenom för

lama den tyska motståndskraften. I utövandet av sin lovliga 

gärning som exportör till Tyskland kommer Sverige således 

att begå en för dess fiender högst skadlig gärning, som direkt 

motverkar deras militära intressen. Ett avbrytande av denna 

export vid k rigsutbrott skulle av Tyskland med full rätt kun

na betrak las S~isom en mot detsamma fientlig och mot dess 
fiender vänl ig handling. 

Denna lrafikfr8ga bör något heröras såsom utgörande en 

aterspeglin g av ett fall , som m ed till vi sshet gränsande sanno

likhet kan förutses bringa vår neutralitet i fara under ett stort 

k~ ig _i Öster sjöhiickenet. Ett till sjöss svagt Sverige kommer 

liar L beroen de av den part, som fört sin vilja igenom. Efter

giften och dess följder komma att av det Jl~tiot~ella självmed-
retand t k .. . . 
.. e annns som ett- delv1s - - uppgtvamle av rike ts själv-

liandighet N o t l . 
.· · ya p a ryc mmgar och nya eftergifter äro m ed 
1
kisshet att förutse. Den påtrvckancle o-år ster:rvis så lån o-t 11a11 
an . . ·' n n < t> 

na , ut~ a tt nskera Svenges uppslutning på fiendesidan. Den-

att ~tengen skulle viil - teoretiskt sett - finna fördelaktigast 
l avvakt •> o o d .. "l" h . d o 

4~ d «11 pa en sa an ll10.J 1g et un erlata tillgripandel 

~"i\a~t Ytter sta _met~let för: att i stället på fredlig väg s"öka i rätt

rior .. 
8 

namn l!lltvmga s1g motsvarande fördelar. A båda si

het ~r l11an intresserad av offrets kvarhållande i denna >> halv

~in~hl!~ tåndets >> mardröm med gradvis fortgående fönninsk-

av dess självhävd els e - om elen fulla tillslutningens förde 1 
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' "1 k l ' crhel"'I1 ställer of b, t icke stått att vmna. l\ en v er· .1,., ~ _, eorien p·· 
huvudet. Förhållandena kunna bli sådana, om den en::r '1 

Il . T .. Par. 
ten, event. under vänskaplig mask, ti gnper nu I\ ara algärcter 

att vårt land blir en av valplatserna för de stor_~ avgörandena: 

Den försvarsgren, som det här närmast galler. är flo uan 

och särskilt dess pansarskepp. Flottbyggets ulYet:kling under 

efterkrigstiden tydliggör delta. Utmärkande h ~irfi ir är fn1111 _ 

för allt den starka minskning i anta let pansarsk epp i dc stora 

marinerna, som följt av beslutet å \Vashingtonko nferenscn 192 t 

-22, omfattande hl. a. dels neds,kro tning av sla gl'ar lyg, del 

uppskov med nybyggandet av sådana intill utgån gen av 1936. 

Vid denna tid innehade stormakterna följande antal singskepp 

och slagkryssare, färdiga eller under byggnad (cnl. Fören. Sn

ric>es Flottas marinkalender 1936), varvid inom p<tran les följa 

re~p. siffror för 19H: Storbritannien 15 (82), T~·skla nd 5 -H 
mindre p::msarskcpp (48), U. S. A. 15 (49), Frank rike 13 (~2 ) . 

Italien 6 (21), Japan 9 (22), Ryssl and 3 (22). llPL cn_s k_II da 

fartycrets tontal är nu högre än då, varigenom l. ex . lmltJska 
t> d l f"]] . ') , l 

pansarfloHans forna ·och nuvarande ep . s a -~ sig som 0
· • 

vid ·en proportion i antalet enheter av 11: 2. Forhallandel tOI· 

de överallt vara ungefär enahand a (Tyskland nncl::mtagcl). 
o 11 L" l 1· · stnin•'P!l j)''t dcll a :\1ed innevarande ar har eme. er IC -.ap pr u ,.., ' 
. . t l~ l d o n svn cs ha ma· 

område ~tterupplagits , undanlage .... yss an , s I · . 

, . l k l nne Franl·rikc och Ita· 
nifcsterat sin oförmaga 1 s ags ep ps )Y,..,o · " . . f f .... 

·· · · ··t ·· · t""]] · ·ner ha utm·ltj:ll sJ t.. 01 

lien .smn harv1dlag mlag1 · en sms a m ,., , . . l· 

språna. - Vidare h ar man nu (enl. \Vash.) ett tom rum mc_ 
- o . . . ··Il· ,l place!ll 
lan slagfartygen och vVashmghonkryssarna, l ). I e För 

o • k (. l ·J · f't ehui·lt 1"cke i tnnt ::~ l ) . sic> vara Svenges ·epp 1 s :1g u a . .. 11u 
b .. . • l-t el" -f" , J 'hÖY:l JI1Sa 

dessas bekampandc skulle en stol ma" ar or )l esitter 

l 1. · · 1 t ·a enh eterna b 
S]ao'fartvcr En ha v ClV1SJOn av c e sOl : ac· 

"b J t>" • ra sveii~ 
visserligen överlägsen slagkraft gentemot en full ta J" knur· 

o l ·· f" h ållanden 
division , men j betraktande av vara en·ang or < ·lrflS får 
past den betryggonde överlägsenhet, som skulle erfolc ]ennn 

. S k lärcnlot c 
en till tid och rum längre cletachermg. a nas c' 

1 
n1 u~l 

k k bclvinnf1J1C e . 
~wenska huvudstvrka av pansars epp, · an en ,.., 

1
, . ,55ar' 

för denna seku~dära uppgift avdela ett antal lätta d) 
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1 l1uvuds tyrka, biträdd av nödigt antal mindre fartyo· vil-
:.~Jil ' t>, 

·t1 11u in gå i de stora marinerna i stön·e proportion än förr 

~b därför med mindre olägenhet kunna frånskiljas. För en 

·tor sjömakt b lir det således i ena fallet fråga om ett mycke t 

~rävande krigsföretag, i andra fallet en expedition av ringa in

flytande på de stora sjöoperalionerna. 

· Den förstu slutsatsen av vad här anförts blir då den, att 

ett krigshol synes komma att för ltmg lid vara lägrat över 

Europa. Den andra lyder , att vårt land - med sitt läge i det 

geografi ska centrum av fyra stormakters intressespel _ ge

nom sina fredliga handelsförbindelser knappast kan undgå att 

korsa ett eller annal stormaktsintresse. För det tredje ha vi 

sett, :1tt ti ll- eller frånvaron av svenska pansarskepp är en 

fråga av vital betydelse, när det gäller krig eller fred. Så

dana mås te inga i vår flotta i den omfattning, som bestämmes 

av behovsprincipen och icke enligt ett tillfälligt avvägnings

system. Detta gäller om alla försvarets grenar. 1\'ationen-5 

samlade militära maklmedel konstituera våra försvarsmöjlig

helcr. Det är dessa möjligheter, s·om ytterst bestämma om 

krig eller fred. - Sedan är det en annan sak, att de militära 

maktmed len m ås te kompletteras m ed and ra faktorer av ideell 

eller ma ter iell art, vilket faller utom ramen för denna artikel. 

För Sverige rimligen tänkbara krigsrisker iiro av två skil

da slag. Antingen gäller det alt med egna luafler eller med 

anlitande av inom räckhåll liggand e hjälpmedel slå tillbak a 

en stormak ts erövringsförsök. Eller också kan det bli fråga 
0111 

en balansering på de militära krafternas våg i ett slor-
0\aktskrig. 

, Ett krig i r enodlat erövringssyfte kan emotses endast från 
Oster f ia·· . ·' . t··· l 1 , 
a · <r l .:wcnge av are nr n1an 1elst denna risk därmed, 

11 vi i el-e k t.. l t " · "d · l . " unna an ~as s a ensamma 1 ett sa ant kng. 

ex kr1?, kan emellertid det mest oväntade inträffa, som t. 

n· vastmakternas planer på de skandinaviska tvärbanor

~~ 1 ~14 (se art. Förbistring i majhäfte l) . Det kan an

len gana som en allmän regel, att människorna betrak ta det 

ast Upplevda kriget såsom pro~olypen även för det näst . 
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kommande. Vi ha sett Ryssland - - Västmakterna 111 _ fl , 

som allie rade mol Tyskland m. fl. Ryssland hlev i · sa. 
. ... .. .. . . . . grn11d 

slaget och forsokte darefter hmdra Fml::mcls sk li.P ndc f'· ' 

d . o . o 1 ' '' ] t f' l :J.Jj 
rike t, varvid Tysklan 1 nagon man 1.]3 P c m narna. r.;. 
ha vi erinrat om, att den g[lmla gränsen emell an TysJ-J j s 

· 'and 
och Ryssland u t plånats, och att Ryssland bygger upp en 11" 

f
. J an. 

f allsfront mot de balti sk a gränser ua. E ter all sannolikhe 

hlir det väl den vägen man tänker använda. F iir]ol)[)Ct k L 
· · an 
sådana förh:'ill andcna nu äro, tänkas i stora drag hl i fö ljande: 

Till sin militärpolitiska struktur sönderfaller So,·_jet-U nio. 

nen i ett flertal områden, vilka all a i stort sell ha alt vart 

för s ig genomkämpa sina krig. Delta m ås te h är ~ La som ett 

naket påstående. !VIol baltiska fronten vända sig militärdi

strilden Leningrad och Moskwa med en disponilwl styrka ay 

omkr. ~~O fördelningar. Om Finland och dess södra grannar 

lämnas å t sig själva, anses de bli in-om k ort hL'tY ingaclc av 

den dubbla övermak ten . Här inställe r sig för den iiH iga Kor

den frågan om den solidaritet, som på a lla ::mdra områden 

nu är så populä r. Del gäller att bisprin ga grannarn a i ös ter, 

vilkas sammanbgch folkmängel ungefär molsvnn1 r Sveriges. 

med -en arme av smnma s torlek som den dc själva kunna sätta 

upp. För Sverige och Norge, vi lka med ett folk tal :w s::unman

lagl 9 milj . här n ärm ast komma i frilga, borde <lctla icke vara 

oöverkomlig t. P lanerna härför, politiska lik som mi litära. 

må~tc emeller tid vara fullständiga och prö \·ade Yid den tJd-

0 .. '( o • 1 f' l! l l l' f" l' l ' rna dessa. 
punkt, da de behovns. nr sa IC (C a c , ) 1 o Jf l 

F .. l '] · k l t' o ot si11 slo·rc ba ran
or att un c.v1 <-:1 vaq-e s ·en av provo w 1 n 111 . · 1. 

. . . l .l. . . t' l l ·is ta stunc, 
ne mås le F mlnnd 11ppsk luta sm mo JJ Jsenng t s • . 

• . o ... . L fi cntlJ~a 
det har s ::t nts ända till det Ögonblick , da dc [ors a f' 

"' o .. .. • o .. -- • . • t fö r !H-

trupperna o-a ovPr n-ransen. :Men da ar det fo1 s (ll 

. ~ n .. . . . .. . . . , . . l cr ränse:l· 
n ar na och ann n mera for oss. HeJdandet bor s],( ' L( " ,iJr 

. 1Cll t>' 

möjligen omedelbart ef ter dess passerande. Ockupa lJOI ock tl' 
.. l F' l 'k .. h 1· ·n1·c SoJ1l 

has tigt och so( e r on1 ~1ns~a v1 ·en annu as ·tg .. · e"cw 
. .. .. .. - ·f ... 1i ·~s lan d " 

pattansstyrka avlases fa lth ar en sn arast av en m '· · en 111 ~11 

domlig formation av för fältbruk odugliga trupper. I d n till 
. . .. ... , . 30 f"'. l ]q ino·a rn' 

dessa överlaga sm funkt ton, overforas dc < OJ << · " 
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. s'· a västkus ten, lidna förluster ersättas dei)åcr anla" onas 
(111 ~' . • • .. ' oo< , 

··rräden fyllas , och efter en hds v1la ar armen färdig för e tt 
jO o U d 'd 
·tt fält tag. n er h en har man hunnit besätta Golland och 

Il) b .. . l 
-\]and och or.Jat Jombanrfallen mot Sverige med e tt p ar tu-

;en rnaskiner; d:n överlägsna floltan (vå ra Sverigeskepp för

utsättas icke h a få tt ersättare) förbereder invasionen i Sv er i er e. 

Vi behöva icke gå längre. Det är icke ens säk er t, att ~et 
kot11111er alt gå så långt, ty T yskland måste i eget in tresse in

gripa på ett tidigare s tadium, om möj ligt redan under den 

kritiska gränss l~:i dsperiodcn. I'vf cn tyskar na ha väl reda på 

rårdet av den hjalp de länma och komma förmodlin·en alt med 

tw1g band indriva likviden fr ån ett pliktförgätet "'sverige. 

Tyskland kan vara förhindrat a tt ingripa i öslcr. Ar 

ingenting då förberett här, f å vi ta konsekvenserna. Är allt 

däremot or dnat för samgående, möter anfallet r edan från bör

jan en tidi g t uppmarschera d finsk försvarsmakt, vartill för

>lärkningar anlända västerifrån in om en tid, som måslc r äkn as 

i ett fåtal dagar . De tre försvarsgrenarnas roll är här tydli ()' 

och oomtvistlig. Hären fö rsvarar gränsen med tillhjälp av flyg~ 
~~~net , flotta och flyg ombeslyra sk yddade förbi n delser ö·ver 

'JOn. Brister det i e ttdera av dessa fall , misslyckas det hela. 

_Vad här ovan sagts om Sverigc-~orges 9 milj. m. m. b ör 

>es 1_ belysning av den europeiska opinion, som önsk ar en 

nordisk »fredsö l .. ' ' lt ·f' ll R 
• - >> oc l sarslii 1 a e t -.vssland en spärr för dess 

baltiska f , t 1T -- . .. , • • • 

l 
c 1on. \.ant a1, att amenkansk e muusterns i SLock-

John van·. . f" S . 
r' . nng or venges » 600,000 bajonetter ,, utgjorde ett 

f'~k !t g t motargu ment, då västmaklC'rna hösten 1914 ;)lancr ade 

h~:i.~delser med det h alvt slagna H-ys<;land, över skandinavi~ka 

1•1 
on och Bottniska vik en. Man hinklc sig icke en sven sk 

Q f här a d 
Ddrn . ~ enna slyrka, endast en totalstyrht rw vapenföra 

10 : hkilga av __ alla å ldersklasser. Man riiknade med dryga 

10tn. 0 
av folkm angden, vilket krigserfar-enheterna utvisat så-

1.0 en hållhar beräkningsgrund. Sverirre och Nor o-c ha nu 
sa111 

o e> c 

'Jlllkr. ~nan:agd f~lkmängcl av. 9 milj. människor. Detta ger 

~~tn. l11Jl. »baJonetter». V1d e tt nordiskt samgående för 
ensamt f" . . ... .. . 

01 svar ut gm a Fmland och Danmark den nordiska 
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fästningens utanverk, Sverige och Norge dess kii.rna. V 
dera av dessa utanverk har en folkmängd av m er ii 11 3 5 an. 

.. , . . ' lllilj 
vilket ger en total forsvarsstyrka pa vartdera h allet av 

100 
., 

man med fullt genomförd härordning, vara v 11iira häl~~Oo 
för den egentliga fiilthären. För Sveriges och ~ ·orges :Il 
skulle detla junebära - under samma villkor ay fu llt gena el 

d . '] l l "•! l]l. 
förd modern h~i.rordning - en 1spon1 )C 1JU psiind nin'" 

.
1
. t> a1· 

omkring 450,000 man och en dryg halv m1 .JO LI för ege t för. 

svar och såsom allmän reserv. Såväl Finland som D::tl1inar·'· 
• 1\ 

skulle således - i händelse av ett ratiOnellt ordnat nord iskt 

försvar - kmma möta med i runt tal 400,000 ma n i första 

linjen (= 175,000 egna + 225 ,000 svensk-norska truppen 

och 225,000 man i egna bakre formationer. Siffrorna äro gi. 

vetvis högst approximativa, ·endast avsedda alt ge ett unge. 

färligt begrepp om nordisk förmåga enligt europeisk t sätt alt 

räkna. 
Det samm anhållande kittet i detta försvarss~·stem är själv

fallet flottan , vars värde, såsom ovan exemplifierats bes lämnm 

a v dess pansrade del. 
För Sveriges del skulle delta ungefärligen hctyda en för· 

läno·nin" med en eller annan månad av den för-~la Y~i rnpl i k l '· 
b t> o 

utbildningen, repetitionsövningarnas förlängn ing med nagra 

dagar och deras Ö·kning med två ·eller tre för yngre och äldre 

årerånnar ökninO' av befälskadern på stat och i re~crven, an-
b 

0 
' b . • , ter iel; 

skaffnin<,. av n1era vapen , anlmUnJtion och am.an ma 

för floll:n är det nu framlagda förslaget fulll genomfört m~~ 
hända tillfyllest· flygvapnet bör ökas. Norge och Danmai 

. . ' . '·. .. ,. . . . . . . ,c] e for· 
skulle 1 relatiOn till iolkmangden ataga s1g moh,aiUI ål! 

d l . t . t l . cl n"'t Jll . 
svarsbörda. Finland torde re an 1a g,1or SI l - b "! t fa 

Problemet Danmark- Tyskland .synes på de tta sa . ,.n 
el' aviS"" 

sin lösning. Vad än Tyskland tänker om dc ..,kan 111 
_ 

1 1
"11 .. ]·ar t ~ 

länderna, så synes det vara tydligt, att det h elst 0 .'.
15 '·ner [ör 

i norr, om del på övriga fronter har full S\:sscls~~ lLS~t~rsjö· 
sin militära k apaci tet. Dess flygbasers placenog pa ,cJ~II' 

. . .. D ;· ·o nti t ll 
kusten väster on1 Stralsund v1tlnar dm-om. r ,.t k 0cJI 

dragna flyganfall från västmakterna, men skulle J)a nJllar 
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·dra Sverige besättas av de sistnämnda, bli dessa flygbaser 

~- ·ton1 s tarkt utsatt ::~. Ett starkt Korden är ett tvskt önske-
tl'lll -

,1 111en de t måste vara så starkt, att Tyskland käHner siO' 
1,1n d " . b 

rtyaat om , att et atn)uter belrvg!!ande rcs1)ekt både av ·re b • . ' · " 

~ )·ss land och västmakterna. Elj~st finner sig Tyskland nöd

'·"t att kompl<~ ttera det som bnster. 
-..lli\ "'-

Norska fronten i norr och väster ko1mner på Korges an .. 

nJ' varom något ordals i artikeln Förbistrin!!. Sannolikt är 
~"" ' 

LJ - ' 

,111 en del n ya vägar uppe i norr, gemensamma för Sverige, 

,\orge och F inland, erfordras för mötande av evcnt. landstig

ningsförsök i Finnmarken och Trams. 

Flottans uppgifter för handelns skydd ha här måst all

deles lämnas å sido. Härom må nu enelast uttalas att utan 

1adant skydd k::m vår ställning uneler ett stort krig bli i viss 

mån likartadmed Tysklanels 1914--1918. Vad här sagts ut

mynnar i en varm förhoppning, att nationen nu målte samla 

sig till elen storvulna handlingen att dels beak ta vikten av 

flottans an slagsfråga, dels utvidga det nordiska samarbetet 

äl'cn till det mi litära området. På delta sätt skulle kunna ska

pas den n ordiska »fredsö >>, som motses av Europa. 

Skövde i se p lember 193 7. 
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Kadettskolan i Karlskrona 1756- 92. 
Av t eol. och fil. kand. Wilhelm Sjöslmnd. 

(:Forts. från häft. 8, sicl. 542.) 

KAP. VII. 

De militärteoretiska disciplinerna och den praktiska 

tillämpningen eller övningen. 

E nli ert H." 17 56 v oro de militärteoretiska discip linerna n a-
~ b b 

vigatian och sjöcvolutioncr, sjöartilleri och fyrwrkeri samt 

skeppsbyggeri. Vidare skulle »en förfaren skeppare u tses alt 

handleda dem [kadetterna l uti tackelkonsten sa Yäl på en 

modell som i slort nwd verkligt hnndläggan de på skeppen 

som i tackelkammaren jämte det de vid alla pa va rvet och 

tyO'oårdcn förefallande manövrer skola vara till sliidt>s och jäm-
t>t> · o "d' .. ·;ilva lä"ga 

väl, när det till deras övning sa no 1gt provus, SJ, ' "_ 

därvid hand ». Till militärteorien räknas lämpligas l även tecl,-
. . . d 'l' .. . . f . ·t .:ivarna mn-

nmo· och kartnlnn::.g, son1 av e n11 1lara re oun'i J, . . " 

::> . (\ o . r ' s sanltll,a 
fallades nted speciellt intresse. I lBg 175u ater lllllcL . r-
här nämnda vetenskaper. Teori och praktisk tilliimpnmg or 

.. .. . l.. terJ11lllen. 
delades på sådant sätt, att den forra forlades L!ll as. k0111 

den senare till sommaren. Endnst handgevärsexercisen 

härvidlag att utgöra undantaget."
5 6

) .,"af· 
.. • 110rdnll o 

Föreskrifterna 1761 medforde tvenne n ~ a l' w-
Först och främst blev ämnessfären utvidgad och en stuCl;örd· 

<>c no!11 
grening m ed hänsyn till den valda levnadsbanan o 

2r.i6) Se Bil. 3. 
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··sadetterna åtnj u ta undervisning i naviga tion, sjöartilleri 
1)0 l . . .. l . 
l 

fyrvcr ;: en, S.Joevo utwner, skeppslacklina och manövern, 
i l . o • ::> 

.~eppsbyg~en _sam~ nago t av m fan tcriexcrcitierna, landkadct-

•rJI!l j ar tJllenct t ill lands, fortifikation och takti le Teckna 

:~~ k,onstruera rtliggcr, ehuru det icke uttryckligen säges, tro

·,,cn båda grupperna, och lanllnätcri är uppenbarligen i första 
ho f'" l d l d onnd avsett ·or an Gl -e tter na. Den andra förändringen be-

,1;1r däri att läsåret i överskolan nu disponerades på sådant 

,;iii, att utom den praktiska tillämpningen även militärteorien 

.a gott som helt förlades till den praktiska terminen under 

,11mmaren , medan själva lästerminen ägnades åt dc rena skol

disciplinerna. Bortsett från n ågra få timmar i skeppsbyggeri, 

wrtifikation, teckna och konstruera blev denna uppdelnin(f 

!llllständig.
257

) Vidare stadgades, att om n å>gon kadett visad~ 
.;irskilda an lag för skeppsbyggeriet, så skulle han speciellt 

understödjas i den riktning hans fallenhet därmed utpekat. 

När Sinkl aire fick sig överinsynen anförtrodd, vidtog han 

meJlertid även i här ifråga varande avseende bclvdelsefulla 

Jndringar. Direktörerna had e nämligen framhålli~, att den 

raktiska termineu vore för kort för att därunder skulle kunna 

nedhinnas både mil i lärteori och pra].;:tisk tillämpning; en del 

•r den förra borde därför flylt as t.ill den teoretiska terminen . 

~n jämförelse mellan Bil. G a och G b visar, a lt Sinklaire följde 

lorslaget. Vid rikselagen 1771-72 heter det om denna .åt

,ard: "Under föreläsningarna har praktiken med teori en I) å 
let .. 

narmas te blivit förenad , Yilket ökat u n u domens lust då 
·~n - n ' t. 

' sett, i synnerhet vad malcmalikcn beträffar, vartill cl-en-

Jdlillllla tjänade i praktiken ».2 0 8
) En del rena skolkunskaper 

· ades .. 
ft aven under den praktiska terminen, men de försvunna 

~~.'\.rs omorganisering, som emellertid eljest Hit Sinklai-

2s') 
2 

Se Bil. G a. 

Il~') Begreppen teori och prakti.k m·ttJ'acles i två olika het,· cl el
' amr " ·' . 
Qo( Jgen dels som beteckning för dPn rena sko lundervisningen 

•ri ~ats till hela d0n mililiira utbildning<'n, dels i bemärkel se av 

'at lon tr a prakt isk tillämpning inom denna senare. I hiir anförda 

la orden elen förra innebörden. 
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res dispositioner bli beståndande.~"
9 ) Det av Falkl' n"rc" 

"' ~n 17 -
stadfästade schcmal för den praktiska terminen hk v dock . 1 ~ 

lika fast och oföränderligt som mo tsvarande för d<'n tcorctiick<: 

ulan anor dningarna i fr åga om lidens utnyttjande 111 ska, 
~ . 111 

rierade en smula år från år. Delta är ju lätt fö r~taPl igt. ~f va. 

som den praktiska tillämpningen , särskilt sjötjänsten, ic l~e ;:r
na kunde förläggas till exakt samm<-1 tidpunk t som Yid ettt>~-~
regående år. Vid skolans upphörande var unden isninrre11 O-

"' un. 
der den praktiska terminen inrättad på följ andt· sä tt: 3:ct·. 

klassen hade tackling, 4 :dc artilleri och tackling. 6 :le na,:i~ 
gation och höjdm~llning samt 6:te sjömanöver och infan teri

reglementet. Till den teoretiska terminen h ad1• ytterli gare 

bombkastning och sjötaktik förlagts. Undervisningen i skepps

byggeri hade vid Sheldons tillträde till post en som lä rare i 

ämnet 17!7 förändrats p å så sätt, att skrivna fö reläsningar 

höllos varje em. före jul och undervisning i kon:-,lruk lioncrna 

varje fm. efter jul intill den praktiska termin <' ,s hö rjan.2'") 

Från begynnelsen av år 17 58 var den militäriPo rcliska in

formationen i fu1l gång. En sammanställniug av hmudsakli

gen en del uppgifter ur examensprotokollet 177 0 sn mt för lcck

n ino-en över ämnen och lärobö-cker l 773 kan m ahiimla åskåd-

"' liggöra dess art och omfång. I nauigation h ack från början 

Hauswo,lffs arbete »Navigation eller Styrmanskon-;len»
261

) lagts 

till grund för undervisningen, men denna lärobok utby ttes se

dermera mot Johan Nordenankars »Inledning till styrmans

konsten. 2 ö
2 ) Nödiga styrmansinstrument h ade S trömer 1

759 

fått i uppdrag att skaffa. I examensprotokollet he ter det 
011~ 

. · h -- 1 - . 1)roblcmei 
en 6:ldass1st: »Resolverade hurtigt oc va n ag ,t l 

beträffande söndagsbokstaven, påskfullmånen , ppacten, g;'~ 
o •.. ' • o • l . r· t och \ag 

lcntal, vardagsj:lmnmg, manens kulmmerande, Hlt\ sen 
· d ll ·· ··1 E k 1 tt · 5 ·te ]das 

vatten, gJor e a tsammans ratt va ». ' n ·ac e l • · 

2GOJ Sc Bil. 6 c, 7 a och b. Sjöborg 

260) Hr Bil. 5. - Hand!. i OA; SU:s konc. 1771-72~ 
a. a. s. 188. 

201 ) Sthlrn 1756. 
262) Sthlm och Ups. s. å. 
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soh'erade problemet att finna solens deklination för en gi

; ort ös ter om Karlskrona någorlunda. Att av solens kul

' inerande, då man vet deklinationen och zenitdistansen fin-
III d r1 .. t J ·· A , 
na Jatitu en _os es ra~_t. tt a~- ~äxande seglingen finna longi-

luden och latJtu:lcn [lostes] skahgen ». I sjöevolutioner nytt-

. des F alkengreens »Evolutioner till SJ.ÖSS > 263 'T" 1 
J~ .. .. . ' · ; 11C exa-
Jllen i na~_ t hogsta klassen kunde en elev resolvera »ett pro-

bleJJI betr~f:ncle_ alt förbyta bägge bidevindslinjer i lineadba

!alj rätt ; 1fran lmeadbatalj på perpendicula av vinden rätt 

t~ock_med någo~ svårig~:et; att rangera efter anciennite på per~ 
pendiettJa av vmden ratt ; att retablera rangeringen och att 

iörbyta elen i bägge bidevindslinjer galet». I sjöctrtilleri och 

fyrverkeri informerades 1773 efter tygmästare Tornquists ma

nuskript och i landartilleri och minöriet efter de vid artilleri

\kolan i_ S t~ckholm begagnade handskrivna kompendierna. 

En ,ynglmg l klass 6 u~1derg i ck följande förhör i fyrverkeri : 

Fragades om fyrverkenets fördelning i anseende till kastninas

\ält, om mörsare, deras beskaffenhet, delar, krutkammare~1 s 
'lorlek, orsaken därtill , varför man ej med säke11het kan kasta 

orer 1,500 alnar, om amiralitetsmörs::tre, varför de hava slönc 

kammare, deras [krutkammars] övriga egenskaper m. 111 . 

Han] svarade brav; visade nödvändigheten, att kammare bör 

lara sänH så I· t l l 
1 

~ c myc ~e smn 1a va spelrummet rätt; om stöt-
'Oitens fi o·ur . ·r . d .. b . 
1

• "' ' "ar Ot en ar par::t ol1sk, heviste nödvändirrheten 

:i~r:~o~~ tt ; ~m fänghålet, nödvändigheten alt det är e~everat 
, att fmna krutets kvantum till en aiven parameter rätt· 

resolverad , t t b " " < ' 

i .. e e pro lem om elevation o~h brandrör, då allt öv-
gt ar gi t ·· · 

~es ve , r alt; gJorde väl hesked » . I 5 :te klassen , fr åga-

~lsö~lll dstyckelådor, deras b eskaffenhet, delar, beslag, sätt att 

1as U~s .. em , som P~<ssa sig till skeppet och stycket, om rullor

l'iskare okande,, om deras besk~ffenhet, om laddtyg, om tåg

''tk ' 0 111 stangladdtyg, vart1ll de brukas, am krokens till-
ande» . ~d ·J .. . d . 

'Pp . 've er JOran e »svarade ganska flmkt och rätt brav 
\'iste ar t" ll . . . , 

'-------_ l cnntmngar, kompletta, brav gjorda, och annota-

2ea) _ 
R arlskr. 1752. 
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tioner». I j'ortilikation informerade Brelin efter sill eget n 
nuskript. En 5 :kl::lssis t »frågades, huru de gamlas Yerk f~a
ändradcs; vartill tornen t j än te; om skjutgluggoru.t hos or. 
uamla eller machicoulis ; svarade rätt; huru gjonle fiend de 
b ~ 
när han såba att han icke kunde attackera cour tincn- 11 ' 

' . ' ll l'LL 
måste då verken ändras; om banqucttcrs beskaffen het· " 

l
. . .. t l .. , :,av 

någorlunda besked>>. En yng mg 1 narmas 1ogre k lass >> frå. 
gades, vad är fortifikation; varifrån dess ursprung ; h uru voro 
dc första fästningsverken; svarade skäligen; om facers, fl an. 
quers resis tauce i medeltidens fortifikation, huru -.,ke r dcfen. 
sion utur en vinkel av 90° ; huru m ånga konstruktionssä tt har 
sedermera givits; visade sedan huru en sjunik bör hd ii slas eft~r 
Zaders m an er m ed gott besked; visade en profil m en icke med 
synnerlig färdighet». Taktiken utvecklade Pehrman d efter ett 
av Sinklaire godkänt projekt, och trrcklingsunderui.~ningen be
drevs efter det antagna tacklingsreglementet E n skeppsmo
dell fanns sedan mitten av år 1757, och ett par år senare in
rättades clt särskilt rum till tackelkammare. Gustaf af Klint 
skriver: »Jag hade lyckan alt bliva en u tmärkt guns tling hos 
kadetternas lärare, ·en skeppare vid namn Lustig. Denne be
aaO'nadc sin av en större skeppsmode1l, tacklad som d l krigs· b b b 
skepp, vilket ordenteligen av- och upptacklades med iak tta-
gande av alla dc arbeten, som därv id förefalla. Jag fick ock 
därvid lära att förrätta alla sorter så kallade sjöm::mssysslor, 
såsom att kläda och splitsa tåg, stroppa block , tillvcrlw alla 

l .. t m och sorter knopar, skot och vantstoppare, agga mas er m. ., 
"l verl\· aubben var mycket noga, att allt detta skyndsamt O('h va 

~Lälldcs >> . I s·_l,:eppsbyggeriet nylljadcs i förston e et t arbete a,': 
· · . "G') 1 ~ 3 bed re' s Thom. P.aJalm, >>Om sk eppsbyggcn e t>>, · m en '' . . " å 

informationen enligt följande uppgifter : >>Jämte anv tsntn, .. r
1
_ 

nan ~a t skcppsmodcllen, att känna skeppels delar och samt .1 
.. . (D ]man>. 

ninbo· föreställas !!runderna efter bemalte maJOr a n , . " . d ucril•' 
eget sammandrag av de bästa auktorer, vardter ka c ]lade 
övas uti skeppsritningar». För ritningsunderuism n gen 

201) Karlskr. 1732. 
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·d skolans s tart anskaffats en del nödväneliga utensilier, som 
"
1 eX- cirklar och transportörer med vinkelhakar. I perspek

t. J~ra användes som ledning J. M. Björnsticmas bok >> Inlecl-
ti'' ' . ' ' 
. " till per spektiven >> .26

") 
tll llo · 

Teori u tan praktik är emellertid av mindre värde. Fri-
]Jetstidens tvenne krig visade, hur uselt det var ställt inom här 
och f1o tta i fr åga om officerares och manskaps övning, och 
den enda vinsten m ed dessa huvudlösa företag var väl egcntli
"cn, att en viss erfarenhet och stridsvana förvärvades. Under 
fredstid gjo·rdes ni:imligcn så gott som intet för att hålla för
svarsverkels levande materiel förtrogen med dess värv. Hur 
föga tillfredsställande förhållandena voro inom t. ex. flottan, 
framgår av en skildring, som återfinnes i Karlskrona Vecko
blad för den 21 juni l 7 69: >> I bägge förra veckorna .-,åg man 
här med nöje, hur omtänkte våra herrar amiralite tsofficerare 
äro att mitt under fredslugnet, som vårt kära fädernesland åt
njuter , anställa sådana övningar, som till örlogs av sjömän 
nyttjas. Till den ändan hade en del av hen·ar kaptenlöjtn an
terna och löj lmmtcrna formerat sig en flotta av 18 stycken 
må jakter , dem dc indelt uti trenne huvuddivisioner, med vil
ka de till exercis tvenne dagar genomgått alla de nödigaste 
manövrer och evolutioner som till metien höra och det under 
fonnella sciner av skott och flaggor enligt inrättat scinebrev. 
Det förmen as även, att de än ytterligare tänka roa sig med så 
ny ttiga övnin gar. När man betraktar, huru angeläget för de
fensionsverk ct till sjöss det är att vara väl Ö'vad uti praktiken 
a: det, som m an genom teorien lärt, och huru sällan tillfälle 
g~ves att kunna fara till örlogs, så kan man ej annat än be
;~rnma dessa h errars nit för t jänsten, som i fredstid ej vilja 
b~rsununa att öva sig uti allt det, som i en annan ställning 
or tjäna till rikets försvar». 

so Dnder sådana förhållanden är det tydli gt, att de officerare, 
~go från k ade ttskolan , måsle anses ovanligt lyckligt 

'"') , lia S~hlm 1754._ Författ. hette vid denna tid ännu Beronius. 
ndJ. 1 öA ; Anural Gustaf af Klints clagb. 
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lottade, även om anordningarna voro m est bristfiillirr·l . 

fråga om den behöriga praktiska tilbmpningsövninu~ ' Ju l i 
"' n. v·· 

derfullast för denna del av utbildningen vor o r esorna till ._ar. 

17 56 stadgades härom: »Till praxin uti sjöväsendet bör SJo ·. 

detterna anföras genom årlig exercis på förefallande s .öa _ka. 

di tioner med ett eller flera fartyg ». JR g 17 59 genon1f~r~Xpe. 
bestämd ordning för genomgången av dc olika sysslorn: ~;~~ 

Siwlan gynnades till en början av lyckliga om st~indi ghe t 1 

Under kriget i Pommcrn avgick ju varje år en i.irlogseskad:~· 

.och detta förhållande kom inrättningen till godo. 1757 mc~: 

konunenderades 13 k adetter, 1758 15 stycken, 1759 lika 

m ånga, därjämte 18 andra p å lastdragare, 17 60 tj äns tgjorde 

l som extra löjtnant, 21 som underofficerare, y tterligare i 

voro kommenderade på eskadern och uessutom 'oro 2 beord

rade till Nordsjön och 3 på lastdragsr c. 267
) Eftl'l" freden hle

vo dock förhållandena stn1x sämre. 1761 års Hg är vissrr!i

gen ytters l tydligt i sina föreskrifter: »Och som de t är ange

läget, ati kadetterna årligen få övning till sjöss, sit hören I det 

året ingen -eskader blir till sjöss kommenderad, lå ta till denna 

kadetternas exercis utrusta ett sådant fartyg, som kommendör

kaptenen till denna exerccring tjänligast pröv:1r, och vil ket 

han en chef konnnendera bör sam t äga till den ändan fr ihet 

alt utnämna de officerare, som han åstundar hava med sig, 

vilka av Eder böra därtill kommenderas, då andra angelägna 

förrättningar dem därifrån icke hindra, skolandes till denna 

cxercises verkställande framdeles nödig fond uppgivas jämte 

det de besparingar därtill nyttjas , som vid mul<'rv isningsver· 

ket i gemen vid amiralitetet ln~nna existera ». ~ren svagheten 

låg i kostnadsfdgan och dess ordnande. 1762 gjordes ett fo:· 
sök att få en särskild övningiSexpedition till slaucl. E tt k~~~~~ 

liut brev av den 26 juli 1762 förordnade atl denna sk d 
v · ' , gruu 

ske i samband med sjökortens förbättring . l\fcn pa_ll på· 

av bristande medel blev intet utav det h ela. I~ tl konJ· 

följande riksdag fick man sedan inskränka sig tJll 

266) Se Bil. 3. t i OJ· 

267 ) DD:s hancll. rörande krigsärenet till sjöss; .\K:s pro ' 
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deringar på lastdragarc. För L ex. sommaren 1764 
,oeii f 

böll 111an e ter särskild ansökan Kungl. Maj : ts tillåtel-

·~ ull till b es tridande av kostnaderna taga de erforderliga 

~' ed]en ur den summa på 3,000 d. sm., som enligt staten 

.:~ den 18 dec. 1761 årligen skulle utgå tt till sjöo.fficcrarcs ut 

··kes evertuerande men lik väl icke kunnat utanordnas. I sin 
fl .. tt l ,. l .. 
riksdagsbcra c se papc mde direktörerna clc vådor, som måste 

,ara förenade med sådana provisoriska anstalter. Då ett an

tal av 10, 12 a 14 kadetter kunnat rymmas på ett fartyg, hade 

u:igon av informationsofficerarna medföljt, men i övriga fall 

]lade de förra tvingats att en, två eller tre resa än hit än dit 

med mindre las tdragare. Detta hade för det första verkat 

menligt på så vis, alt man om hösten fått svårt att samla alla 

och börja föreläsn ingarna. Men vidare torde det icke vara 

mycket bevänt med en sådan praktisk tillämpning, vars nytla 

helt oc_h hållet komme alt bero av om den som förde skeppet 

hade tid och lust att unelervisa kade tterna, vilka senare även 

i lyckligaste fall under alla förhållanden endast fingo lära, vad 

10m tilLhör en styrman eller skeppare, men förblevo utan all 

egentlig militär övning. Genom dylika anordningar måste 

nyttan av den inhämtade teoretiska kunskapen på det allvarli

ga~te riskeras. A. J. vVrangel föreslog med anledning härav 

1 sm ~earbetning av ärendet om kadettskolan i fråga om den 

praktiska tillämpningen, att den årliga sjöresan borde bekostas 

:: vakansmedlen från håtmanshållct, som genom kungl. brev 

a den 26 mars 1748 anslagits till utrikes värvning eller till 

~skaffande av dugligt sjöfolk överhuvud. DD gillade vVrano· . 
t t:; f.. v b 

ta , orslag och ett protokollsutdrag avfärdades till Statsdepu-

bonen D . 
ga\' · cnna svarade emellertid den 11 nov. 1765, att ifrå-

01) a:an_de m edel icke kunde lagas i anspråk för önskat syfte. 

stat a 8111 sida hävdade, att vakansavgifterna icke tillkommo 

S\'erket d" . . l 
IIi som or mane m wmst utan borde nyttjas för det 

Pulerad ·· 1 , .. . . 
att b' e anr amalet. SU stannade for sm del v1d beslutet, 

\UIIJ.n;tl11ansvakansmedlen skulle år från år sparas, tills en 

flet .. a av 6,000 d. sm. kunde bekosta en expedition; så skulle 

~framtiden förbliva. 2 68
) 

268) 

IIandl. i sjöärend. 1765-66; Registr. krigsärenet 1766. 

7'id8krift ,; S . .. .. d 
' Javasen et. 42 
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Ännu sommaren 1767 kunde emellertid ick e Wl"ot .. 
t> sar8t.· 

fartyg utrustas , utan den praktiska övningen skedde so "1lt 
• ' • 111 f" 

på lastdragare, varvid m an sökte anl ita så stora och r , 0~'lll 
' d .. 'l ' t f" f ' t" l · ~!11 \ i n sa ana som nwJ 1g or att a s orre {On tm gen t<T und . ~~ 

lä rares ledning till stånd. Påföljande år star lade doc~ en 

särskild exped itlo~~ m ed det av '"~rangel förda 50-kanonskee~ 
pet Upland. Saval r edan utexammerade som alltjämt l p 

. . s~~ 
rande kadetter deltoga hll e tt sammanlagt antal av 52 styck 

Färden varade i nio veckor. Först ställde man kosan ti ll ö~n . 
sund, där m an sökte göra kadetterna förtrogn a m c<l segellede~
sedan företog man kryssn ingar m ellan Gotland och Öland, var: 

vid exercis utfördes och landförton ingar togos. Vid Dalarö 

inspekterade kronprinsen skeppet och åsåg övningarna , och 

en påföljande dag gjorde prins Carl detsamma. Bada förkla. 

rade sig fullt belå tna . Man fortsalte därefter resan med krys"

ningar mellan Gottland och Kassubiska vallen till Danzig, som 

besågs, innan man ställde kursen hem till Karlskrona igen. 

Kadetterna fin go under färden var och en efter si l t behov un

dervisning i de göromål, som åligger en matros, u nderofficer 

eller officer. De utmärkta r esultat, som denna expedition gi· 

vi t, utgjorde enligt direktörernas riksdagsberätlPlsc 1769 det 

bästa bevise t för att en dylik färd varje å r måste hetraktas som 

en absolut nödvändighet. Denna synpunkt unders tröks yl· 

terligare i den av Ehrensvärd infordrade kadettför tcckningen, 

där det påpeka s, att - em edan möjligh e tern a t ill övning i sjövä

sendet varit o tillräckliga- det understundom inträffa t, att yog

Iingarna icke i tillbörli g grad fått utröna sin höjrlse fö r det· 

samm a , förrän dc redan genonu:ått kadettskolan. Dänned ha· 
" ']l 

de i grund och botten utsagts, att den bristande praktiska 11 
•· 

lämpningen riskerade inrättningens huvudändamål. ~esst~ 
omständigheter bidrogo förmodligen i icke ringa grad till :id 
framtvinga den åtgärd till flottans övning över huvud, 50111 an· 

ifrågavarande riksdag kom till stånd. I början av år 1
770 

91• 

slogs en summa på 150,000 d. sm. tu·ligcn till utrus tand~ter· 
.. l f .. 1 kade trenne or og s ar tyg, av vilka ett skulle mottaga ~n CI .. 11 ri -

"te a 
n a och deras militärdirektör. Vid påföljande stäncler nlD 
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c]eS bestäm m elserna därhän, att militärdirektören skulle va

rJ befälhavar e på ett av fa rtygen . 1770 och 1771 utgi ck också 

r·1 
1.Jio·en en dylik exerciscxpedition , och däri deltogo från 

~~o .. . 
dettskolån 2 larm·e och 46 kadcttc·r , r esp. 2 lärare och 32 

~~detter . 269 ) 1772 inställdes däremot eskadern , m en en del 
ka , . 
k~detter kommo med pa ·en fregatt t1ll Medelhavet, som för 

få tredjedelar av den 1770 anslagna summan utrustades till 

~oovojkommissariatcts un derstöd. Påföljande vår tog Falkcn

·•rren detta till anledning att b egära den resterande trcdjedc

;rn, 50,000 d . sm. , för den då stundande soni.m ar ens sjöexer 

cis. Från den 8 juni till elen 7 aug. var också örlogsfregatten 

prins Gustaf ute på en expedition m ed 4 7 kaeletter ombor d . 

Därunder h öUs 2 a 3 dagar i veck an föreläsningar i artilleri 

och navigation , men i övrigt sysselsattes ungdonwn med den 

praktiska övningen. Kadetterna i 7 :de klassen fingo själva 

kommendera och m anövrera sk eppet i vändningar och m ed 

1egels tillsättande och b ärgande. U tbildningen bedrevs -efter 

en särskild instruktion av Falkengr6cn. År 1774 avseglade en 

eskader den 26 maj. På Sofia Albertina voro Klint, Lustig 

och 24 kadetter kommenderade. De överfl y ttades den 16 juli 

ti ll Prins Gustaf, där AnkarJoo och ytterligare 12 k adetter se

dan expeditionens b örjan befunnit sig. Reseberättelsen är för

fattad av den si s tnämnde. Dc äldre kadetterna fingo hålla 

ljöräkningar eft er runda och platta sC'glingen , dc yngre vandes 

r~d att passa rodret och loggen . Därjämte övades r evning i 

hart väder och segelbeslagning, sk epps klargörande mot fien

de, exercis m ed k anoner målsk ]'utn in« och äntrin•Y Vid s·'\. -.. ' , . n o· ' :l skeppets sjösättning som uppläggningen -efter h emkomsten, 

Ii ~ s~e~.cle d~n 5 aug., fingo, kade~terna vara med. D_en prak-
a hllampnmgcn var all tsa tvdh ()'cn ()'anska "Tunclli". Men 

det h . . .. " h h r: b 

r elhetsomdome, som AnkarJoo avgav, var wke uppmunt-

1ande: >> D e äldre av k adetterna h ava väl under expeditionen vi-

1~1 god insikt· m en tillika att de äro ovana vid den snabba och 

~rkställighet, som kronans tjänst fordrar, vilken svå-

2'') 'alls Sj(J':s hand l. 1769- 70; AK :s riksdagsberättelse 1771 i Flat-
arkiv; Registr. i krigsäronc1. 1772; Hand!. i OA. 
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righet ej utan tillräcklig exercis lär k unna hävas oeh Y· . 

d 'l ' ... J . . clrl ge 
n om· även närm are k ännedom av en m1 1tans ,;:a d1 spositi -

d d . k.. I' On en 
och den därvid grannlaga ly na en ms ·arpes. :n del ::tv 

' l l o l l t .. · 1 de 
yngr e h ava visat mycken lu st , VI \.en pa a DlOJ c 1[-( it sä tt bli. 

vit unders tödd, men hos de flesta av k adetterna saknas d 

d 'f .. l l l · en 
munterhet, hug och n t sam t ta v an om ysanc e 'l ra och för. 

kon·an , .som borde Yäntas av en så väl soignerad och till kun. 

skaper upplys t ungdom. Uppmuntrande föres tälln ingar länJ. 

nas dem vid alla t illfällen, då de under i~formalo rl'r s och upp. 

syn ingsmäns ögon äro församlade, men 1 och undn detsa
111111

a 

skönjes likväl ·en ganska stor tröghet och håglöslwl hos en stor 

del av dem, som till ävenlyrs borde alstr as och lillviixa un dpr 

de stunder, då de skiljda fdtn föru tnämnda uppsik t tillb ringa 

tiden i var jehanda sällskaper och levnadsLut. Flt t och upp

märksamhet, drift och elt sedigt uppförande torde någo rlun. 

da uppmuntras, om under sjöexpeditioner de h ögn' underoffi

cer scharger ej nödvändigt borde åtfölja de hög re klasser ulan 

av den befallande få disponeras [tt dom, som synas bäst gö

ra sig därtill förtjän ta >> . Det f inns ingen anled 1ing alt be

trak ta de här gjorda påståendena som helt gripna m luften. 

Det förefaller, som om vi funnit ett belägg på att sti1mnin gen 

bland kadetterna för en verkligt effektiv utbildning redan hun

nit svalna."'0
) Emellertid fortsalles expedition er1W om som-

. 5 k d Lt " I:>.· · C·1 rl Da 
rarna. 177 5 kommenderades 1 · a e er p a u ns ·•. · ? 

detla ansågs otillräckligt, anhöll Falkengreen, at t yltcrltga:·e -~ 
' ll .. .. · · "''sedda fa tl\ 

skulle få medfölja. det tJ stynnamwns ovnmg " · · . · 
. 0 . l J ·iO':JI1 l i11Cll 

get. Delta beviljade Kungl. MaJ :t den 1 · maJ , Ol' 1 ) l o•o 
1 

_ 

l . fran s u 
Göija var under Klinls ledning ute på en expe( ItiiJ ll . . k-

f... 1 le m s II u 
tct av maj till den 4 aug. Den av \Vrangel ut an H( . rn :l 

f l "ll "d .. d' ·1 t v ad kadette 
tionen för resan ram 1a er no van 1g 1e en a ' · de 

. d f " . ,komman 
tillhållas lägga verklig hand vtd alla ombor OH . 

111
cd 

o·öromål särskilt ett ordentligt kommando . Bekan lskaPf .. 
1
.10• 

t> , 
l" -o·::ts o 

olika hmnnar i och för in- och utsegling bör grund ngo' ' -etiskn 
. 'll ... l t' . d!'n teOl 

ningar tagas och vana nd att tJ S.JOSS pra <: JSelfl 

27U) Jf r OY:lll S . 83. 
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~uskon stcn över huvud förvärvas. Un eler somm aren 177() 
1]11< 

·'~följde 36 k aeletter P r ins Fredrik Adolph, 1777 kommende-

111des 13 på fr ega tten Upland och 21 på brigantinen Göija och 

r·~iB tillsammans 45 s tycken ombord på dels Fredricus Rex. 

':15 Guija. Enligt Erik Klints berättelse hade kadetterna om

tl~rd på sistn i:\.mnda fartyg fått övning i navigation med sjö

b~kningars och besticks hållande, höjdmätningar, utfinnande 
1

1~. kompassens variat ion, förton ingars och märkens tagande 

' 111 i ar tilleri med k lart skcp]JS r!Öraitdc mot fiende , mål-
III· ., " 

,kjntning och grunatkastning, segl!'ns hanlerande o. s. v. , var-

'iimte dc även fålt lära sig att föra kommando över hela far

~rge t. De följande å ren voro förh~tll:tnrlcna särskilt gynnsam-

1;1a på grund av de då utgående ueutralitetseskadrarna. 177\) 

dellago 24 k adetter, 17RO 20 och 1781 25 stycken. Uppgifter

na efter denna tidpunkt äro mycket sparsamma, men e:1 för

,ämri ng i möjligheterna Lill övning kan konstateras. 17 8~ 

medföljde en del kaeleller pä jakten Triton, som undersökte S. 

Östersjöns kuster för kartverkels räkning. 1785 skedde ÖY

ning endast ombord på lastclragarc. I Gustaf Klint hade ka

dettskolan en ovanligt vaken och företags am elev och seder

mera lärare. I början av somnwren år 1786 upprättade han 

till sin och sina kamraters önting en evolulionseskader. >> Sr

dan blev jag komm!'nclerad med min far pit en exercisexpe

di tion med en li ten fregatt kallad Charlotta för att öva kadetter 

och styrmän. Vi seglade genom Flintrännan och rikets västra 

kus t uppåt allt t ill Kosleröarna samt ])ynekil och besökte där

Under ganska många hamnar». Under rysk a kriget ljusuade 

ater utsikterna. J 1788 års eskader dellog h ela den då kraf

ligt decimerade kadettkåren, och 1790 b~funno sig kadetter, 

nätlllast un der Custaf h:Jints befäl , IJå fl aggsk crJpet. Efter kri -
" t l l 

~e s slut övade Klint under sommaren 1791 siua eleve r på sin 

"1~en kutt er , b estyckad m ed 8 kanonet·. Påföljande år fingo dc 
l~~~ • 

n aga 1 den evolut ionseskader han då anordnade: >> Jag bcgag .. 

.nde den ledighet jag hade över sommaren att företaga tak tis-
•Q .. • ' 

1rh ovningar m ed mina unga kamra1cr vid flottan. Jag ut-

etade i sammandrag hela vår sjötaktik. elt nytt signalbrev, 
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gjorde nya signalflaggor och sådant m era sam t in f". 

egen sort disciplin uti min flotta, vilken tillväxte till ickO!de e,1 

re än 30 fartyg i lin je n, bland vilka mitt e u e t \"t r· 1 e lltinct. 
• . •• t> , c tefssk 

M ma kamrater v oro over 80 till an talet. l\1i11 " . epp 
. . ull1tra lsfl 

salul erades ordenteligen a v hela flottan. Våra eYol ut' ag' 

f... d 2 ' 3 d · · 1011er t t 
or es a agur 1 veckan n1cd Jnvck en <o1·n·t·;; ll' .1 

1 · 
. .J u hH IO)Ct 

ski_cklighet. - - - Kadetterna skulle und er kap t;n T 0_ch 

qmsts anförande göra en sort exercisexpedition p·t f. 0111 ' 

D. 'lk . , tega tten 
mna, VJ · en transporterades från Göteboro· ti ll 1\·" ·l ·k 

. h u l s ·ron, 
men denna resa, som varade 12 dvo·n blev för (l .111 . a. 

·
1

"' ' 
1 Uv l'lno 

nytta: ~1cls~ dc flest~ kadetter insjuknade i m ässlingen. D~ 
de hhv1t fnska , tog pg dem med miO' på min flol h och · 

.. . ' · "' ' f:( Jorde 
sarslolda tom·er uti skärgårelen samt att bese fästnin ""r·11 1 
Karlskronas farvalten ».271

) 

bu a 0Cl 

Sådana ÖYningar som dessa av Klint anor dnade Yoro na. 

t.urligtvis endast surrogat för den verkliga omhord på krigs. 

fartyg. Men som helhetsomdöme måste m an siiga . a lt den 

praktiska tillämpningen i relation till förhåll andena inom för

svarsväsendet i övrigt var tämligen väl tillgodost'dd vid ka

dettskolan. Från 1768 till 1781 förekom som Yi sett snart 

sagt varje år en expedition, och åtminstone dc a1 gf1 ngar, som 

under denna tid fingo sin utbildning vid institu Hmen, måste 

ha grundlagt ·en icke obetydlig förfarenhet ut i sjöväsendeL 

Denna kunde sedan fördjupas och stadgas . uneler dc utrikes 

resor, som s lodo på skolans prog ram. En förestä llning Olll 

hur kadcttPn skulle. begagna sin tid under denn ~' ut rikes per· 

mission, ges av följande utdrag ur den särsk ild~ ins truktion, 

som var och en fick med sig vid första utresan: >> Ändamålet 

med denna permission är a lt undcn:ifficeraren fiir Yärva r sig 

fullkomlig praktik i sjöväsendet och genom rcso1· och tjänst· 
.. . " f' .. d .. ta k un-

g o r mg pa Tamman e nati·oners örlousskepp m å inha l11 

l d d · .. t · d· · ·t> 1closätl, 
s \.ap me c mra lnmgar, JsposJtJOner och kommaJ 

som där brukas, samt medelst 1'ämförinacn m ed drt ifri\n svc: 
. " . l 

rige brukeliga, bliva fäderneslandet genom förhil ttringa i 

'(dskl'· 
271

) AHHF: H a ncll. i OA ; Amiral Gus taf a [ K lin t.- Jn.!.!:h.; 
1 

i s jöväsenet Hl18, s. 695. 
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ärende t nyttig, och böra dess anmärkningar utom det 

Jetf!l ... k t o f"l' d .. d' 
' 

1
ä11na SJOmans ·ape pa o .J an e omstan 1gheter besynner-

1illl 'tt d .. l ' o • • • • 

· hava si avsecn c, nam Igen pa n1annstatens mrå.ttnmg-
·i·•ell . . . . . 
·~ såväl av ·off1 cerarne, underofficerare och gemene samt de-

;~ stat och hushållning i vm:~c~1, i r:vbyggnader, r~parati_oner, 
~iperingar med mera som dartJll horer; skeppens mdclnmgar 

:
1
ch stuvning, deras brukcliga spisordningar och för huru lång 

!id pl'oviant öch vatten kan rymmas i skeppen, samt försik

·~he ter där brukas till dess bästa konserverande; vad åtskill-
1!, 
uad uti skeppens tackling och besegling finnas , på vad sätt 

deras artilleri är inrättat, deras kaliber och gods storlek, deras 

krut godhet, vad kvantum av krut de giva sina stycken, huru

dana skrå och vad m etod där brukas till kanonernas avky

lande, huru de i allmänhet spisas och skötas med mera; hu

ru besättningen fördelas , så i anseende till ordnings vinnande 

i skeppen som till defension och attack vid varje tillfällen, 

huru vid klart skepps görande all ting så tillredes, att de uti 

tn aktion vanligaste och svåraste skador i möjcligaste måtto 

förekommas, att man må vara i stånd att repar era, vad för

siktigheten ej kunnat förekomma, och att man har den säk

raste och snar tillgång på allt vad vid sina särskilda tillfällen 

kan nyttjas till fiendens skndande, hur seinebreven inrättas och 

ordning hålles uti en eskaderflotta eller konvoj, huru enkelt 

skepp eller eskader i anseende till fiendens och egen omstän

dighet med största fördel attackerar eller dcfenderar sig med 

lllcra; efter de tillfällen allt som lvckan fournerar officeraren 

att härom kunna själv ju g era cll~r unelerrättas onn. Dess

~om lägges k adetten på hjärtat att icke glömma utan i s tället 

forkovra den i skolan förvärvade teorien. Permissionen kun

~e ibland utsträckas b etydligt över de tre åren. Kadetten J. 

· Gersdorff var t. ex. borta 171.iG-1773. Denna tid begag

~~de han på följande sätt. Han tog först hyra på det till 

k~ssabon destinerade handelsfartyget Freden. Efter fram

l''lltsten försökte han på allt sätt komma i portugisisk 

,;~~st, efter som h an >> r edan funnit , alt den till en sjö-

teer hörande kunskap stod ej att ernås p å handelsfartyg >> . 
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Agenten på orten var emeller tid ovillig, och Gersdorff ficl· .. 

för resa h em igen för att skaffa sig rekommendationer.' d~r
der vägen led han skeppsbrott. 1770 gjorde h an 18 ve t 11

• 

·.. o l k 36 k f' 1 · ckot·s tja n st pa en en ge s· - anouers reg::t tt, oc 1 1 sept. s. å , 

f . · l ·d l · o 7 4 l · ater mna VI 10110111 som m 1 s 11psman pa · - {anonskeppet .· 

Antonio. Därefter förde han själv kommandot pa en 200-to S.t 

brigg och senare på tendern Isabella a 500 ton. tfter tjänns. 

göring på 90-kanonskeppet Barfleur blev han i slu tet av ~: 
1771 förste styrman ombord på fr eg:1tten Arr·ethica om 40 ka~ 
noner. Hela påföljande år gjorde han löjtnant ~tjiins t och fö. 

r etog resor till Amerika, bl. a . i kriget mot de k aribiska india. 

nerna pil S :t Vincent. Seclan april 1773 vistad es han i Ports

mouth, där han dellog i generalrevyeii före sin h emn•sa i slutet 

nv nov. Som av exemplet framgår kunde en vittgaendc erfa

r enhet grundläggas genom en dylik utrikes p ermission.0 '
0

) 

Den praktiska tilHimpningen inskränkte sig emellertid icke 

till dessa exerciseskadrar och utrikt>s resor. En hl l dl' l andra 

övningar förekomma. Redan 1759 hade AK lH'slutat an

skaffa ett tjänligl balleri för den praktiska u ndPrv isn ingen 

i artilleri, varmed man t. ex. sommaren 1767 fiirctog mål

skjutning i tre veckor med landkadetterna och i 8 rl:lgar med 

sjökadetterna. De visade härvid färdighet i u trä k n ingen och 

en lätt vunnen applikation i handläggningen. I\iir Sinklairc 

hlev överinspektör, anskaffade han nya fältkanoner och även 

en ny mörsm·e jämte granaler därtill. En . mörsarrkYadr:wt. 

som tillika med en hydrostatisk v~'tg b1ivit r ckYin·rad från 

Eöpenhamn kvarhölls länge av tullkammaren och ntlii. mnaclcs 

först då Sin l~la ire påpekat förhållandel hos Kun gl. \faj :t. Från 

början av 1780-talet - meddelar Gustaf af Kli nt - kol11Jl1° 

Fh1:ensvärds och Chapmansomsorger om artilleri ets fii rbä ll.r_ing 

På flottan ~i ven kadetternas utbildning till aodo. »Ar! igen fo rr· 
, , u t-

föllo provskjutningar och försök med nya kanoner och kas d 
l · ··ar Jlle 

maskiner, med nya lavetter, med flera sorter lade ntn f,• ' s· 

glödgade kulor, och dessa försök verkställdes såviil oJll skePP 

270 ) Aktstyckena återfinnas i öA. 
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d un der olika krängningar som å land eller å rörliga bat

!JO:er- Jag fick ofta besöka de ställen, dii.r dessa försök verk--
ler h .. d l l d ... l l o -udes, or e oc 1 O•)servera c SJa v resu.taterna ». P a grund 
,u1 

1 
. o • 

·. elevanta ets neclgang, 1 elen m ån denna träffade de högre 

:I;asserna, som innehade de nödvändiga förkunskap erila i m a

~etnatik och arti lleri, avstannade omkring mitten av 1780-talet 
1

1 
artillerisliska övningarna helt. A ven f:ortifika tionsveten

<C ' 
,kapens praktiska tillämpning skedde om somrarna med geo-

detiska m ätningar, »trakters av tagande m ed lantmä tarebrädel:, 

ka rtors upprättande och nivellerande med mera». Ockstt h ä r 

blev den uppryckning, som skedde på 1780-Lalet genom fäst

ningsverkens reparation och utvidgning, ulldervisningen till 

nytta. Informationen i taktik kan åskådliggöras genom elt 

ntdrag ur examensprotokollet i aug. 1766: »Scdan examen var 

lindad .skulle korpsen även ock uppvisa , vad kunskap densam

ma sig uti taktik en förvärvat. Till den ändan marscherade 

kadettrrna i fältnniform med under- och övergevär uneler an

förande av herr a rtillerilöjtnanten Pehrmand neder till Am:ts

llätten, varest de för - - - herrar examinatorer gjorde sin 

generalexercis av handgreppen, evolutioner, b a taljonsbrytning

ar, charger , kolonners fonnerande och deploierande under åt

>killiga variationer, kedja och generalsalvor, varöver herrnr 

examinatorerna i niirval'o av flera förnäma herrar och åskå

dare betygade sitt väJbehag över deras färdighet uti föreniinm

da manövrer. >> ~'.' ) FörYisso asåg man, som också av proto

kollet antydes, gärna en dylik uppvisning under eU skede, dil 
111ili tär a .. · · ' l t l o l · ' ovmngar av sac an · s ag voro sa golt som a vs u1vna . 

Ett intressant dokument fd\.n samma tid är det i Bil. 8 av

tryckta. Det viltnar om att den praktiska tillämpningen, även 

~lll. den efter våra b egrepp var obetydlig ooh i många avseen-

en även för sin egen tid otillräckli g, dock skedde med stor 
no,, , 

t>t~ I annhct och omsorg. 

1 
Till sist meddelas här en avskrift av den o.fficersexamen, 

0111 
stod som slutpunkt för skolans verksamhet. Dokumen-

'------_ 
273

) Gustaf D f Klints dn g b.; Hand l. i öA. 
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tet gäller en landkadett och har ett visst historiskt kuria . 

T 'll f''J' h · · l h l Sttets. 
intresse. >> 1 0 Je ::;.v err v1ce a nu ra en oc wmn1endö. 

av Kungl. Maj :ts Svärdsorden högvälborne greve Anton Jollen 
d .. 1an 

vVrangels anmodan hava undertecknade ne an n<unncla d 

d . d IT l . l' a to 
anställt examen med ka etten v1 \.Ung . amt r a tle tskacteu. 

korpsen och sergeanten vid Kungl. Lifdragonregementet höo 

välborne baron Gustaf Armfelt uti alla de delar , vilka en sk·"' 
!C-

kelig officerare vid landarmen bör veta och första nämligen 

artilleriet med minörvelenskapen och fyrverkeriet. forlifika. 

lion med attacken och dcfensen jämte fältverk cn , '>am t taktj. 

ken, så väl den slön·e som mindre detaljen , med tjiinstgöring. 

en uti garnison och i fält och uti alla dessa stycken befunni t 

bemälte kadett och sergeant baron Annfelt äga en väl grun. 

dad kunskap och som fordras av en skickelig oflic crarc uti 

Kungl. Maj:ts och kronans t jänst». Aktstycket är da gtecknat 

den 28 maj 1773 och underskrivet av bl. a. \V. Ytlll Gerd ten 

och J. Fellers. 274
) 

KAP. VIII. 

Undervisningsmetoder i allmänhet och enskilda ämnen. 

Biblioteket. 

De med utilism och snilleval uttryckta pri ncipe rna för· 

knippades lätt med en del metodiska synp unkt1·r P~1 un· 

. . . k .. l" . ·l fria flvtt· 
derv1smngen, t. ex. 1 den s. · . amnes asnmgen or l · -.

11 
ningen, vars innebörd Thenstedt klargör vid e ll l'lertal tJ 

1
; 

fällen. I en inlaga liU riksdagen från år 1771 heter det, a, . 
.. . . . .. . J"ra na 

lärare skall laga »det alla lar.Jtmgarna 1 dess larer w n a en 
o l b" ld . l ·ndras av 

()'o t o· a o·neli nit och salc-c e s att en altre a ng 11 < t r 
0

.. o' 0 n .: o o .. • ' • • , Jrofec e 
samre och trorrare- utan da en sa dan g or hast1 gar c l 111 

'' , .. o ' . . (' " • hOI1° 
iin dess kamrat, sysselsattas m ed nagot annat, som 0 1 

_ _ _ _ __ . j·JasJ 

· r' OA. Ar·r11fel t ltacln J. n 1' 1-d t s 
1 

' 
27•) Dokum entet återfmnes ' 

3 på hösten 1771. 
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be tarvas». Den s. k. realskolan delas därför också en-

~~11 ·f 1 ~ -o · · · kl 11 fl k · k ft ., uppgr t Il » l sma v1.ssa · asser e er · oc ·ar, rc ·c e · er 

h~torummen, .som vanligt är , utan eflcr sakerna soJn föredra

l:lrs Och på det lärjungarna därvid må vinna all möjelig för

gaj-och till ingen del hindras av svagare medkamraler, så före

d~Ues enahanda saker, såvida ske kan, p å enahanda tid i alla 

~Jasserna, varav den nytta kan hämtas, att den som till exem

kel i la tine t behöver undervisning i samma språks första ele

~1enter m en däremot är vidare avancerad i geografien och 

:innu vidare i fransyskan, igenom anförda indelning av klas-

1er utan hinder kan undervi sas i latinet i den första klassen , 

i geograficn i elen 2 :dra geografiska och i fransyskan i samma 

1pråks 3:dje klass ».270
) Förutsättningen för en sådan anord

ning var , att läraren icke var klasslärare i vedertagen mening 

utan unelervisade i någ'ot eller n ågra vissa ämnen genom hela 

;kolan. 
Långt före _Thenstedt hade, om också i mindre omfatt

ning, liknande anstalter genomförts vid kadettskolan. Den in

dividuella behandlingen är här från början starkt understru

ken. Uneler de första åren avspeglar detta sig i ett vidsträckt 

hänsynstagande till elevernas antecedentia och habitus vid 

antagningen. Iledan före starten skrev Strömer till AK och 

uttalade farh:'"tgor för all klassindelningen skulle möta svå rig

heter, »ty lektionerna uti de högre klasserna måltc inrättas 

annorlun da för en som till exempel följt vVolfens och annor

lunda för en som följt Euklidcs' Geometria. »27
") Den först::t 

Prövningen skedde också med var och en särskilt, och vid 
1~ktionernas anordning var man tvungen, »på det ungdom en 

eJ skulle förfaras, att se uppå vars och ens särskilda omstän

digheter och så tillställa med läsningarna, att han kund e fort

hjälpas på sin särskilda väg, varig r nom hände, att en och 

lanlnla kadett i somliga s tycken måste läsa med dc allra yng

lte eft l f'" d l l t .. f" t h · ' er 1an ·orsumn1at · et so1n 1an JOr gora ·oru , oc 1 

---------h~ 
275

) B. Rud. Hall: Manliga privatläroverk (Arsb. i svensk unclcrv. 
t. 44), Lund 1935, ss. 51 och 21. 

276
) AK :s ink. l1 ancll. 1757. 
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somliga m ed de äldre, efter hans å r fordrade , al l han 1 
föras till sådana vetenskaper» . I geometri t. ex. m·ts te ulorde 
visningen delas på olika grupper, »p å det de k vickare e· 1

11 (~er. 
]l. r·· l'' l ' ll •t .. .l 11altn ) tva or ange uppe 1a n a av c e trogare, som ej kunde f· . c 

med, och dessa senare ändå cJ ler sina omständighe ter bolJ~ 
o l t ] .. .. t' l .. f'.. . d hY Q p a c c · )as ta sa ,et s witc; att ort1ga et man m as te låta ' 

del av dc yngre ibland dem alldeles upphöra med geome;rien 
tills längre fram, efter deras tankegåvor behövde hö ttre staen 
gas och mera tid att använda på de barnsligare ~l ud ier ,, ~,~
När förhållandena stadgat s ig, blir efter vad vi sl'! L viss~rli~ 
gen klassindelning genomförd. Ylrn ämnesläsning iir för lä. 
r::trnas del utan undantag, och även kadetterna kunna i viss ut
sträckning praktisera sådan och ha möjlighet till fri fh tlnino 

._ ~· 

lRg 1759 föreskrev härvidlag, att eftersom lärjuligarna »till 
inbördes tävling böra uppmuntras, varav följer att en jämn 
parallellismus, som detta kunde hindra, vore ska dl'! i g, jtimväl 
att någon ibland lär vara oskickcl ig att flytta i vi~sa slyeken 
men ej uli de andra, så bör denna flyttning-en J ii m pas efter 
omständigheterna, så att en kadett ibland torde ±a haYa sil l 
ställe i två ellc1· särskilda .klasser, emedan d et ii r angelä
get, alt den, som för vissa dclnr gjort besynnerl ig- fra msteg. 
bör ock i sanunn mått flyttas längre fram ». St r mer fram
håller också 1760, att principen ett år i varje k h•,, icke bli
vit strikt upprätthållen ulan fdtngåtts, där så nu·il bcriilli
gat. 208

) Lärnrkårens ökning motivcr::ts i Rg 17 61 hl. a. diir

m ed, att ungdomen icke må uppch~tllas »att vänta p:1 lek tioner. 
som passa sig efter deras omständigheter av fön., inhä mtad 
kunskap ». Ehuru smnma stadga anser 4 år son1 (Id normaln 
för underskolans genomo·flng heter det omedclba1 l efter före· 

t Q , ' · (T 

skriften därom: »l) en må dock icke· betagas na gon flyL lnJn, 

till övre skolan, som förr hinuer nbsolvera denn a kursen och 
finnes äga den stadga i eftertanke och goda seder, a lt ]lan 

.. l .. · d l .. kl Ti ll ]ln· provas ;;.unna gorn gagn utt c wgre assernn». f{ '' 

vuclgrund för flyttningen inom överskolnus klasser lägger ~ 

277 ) DD :s bandl. rörande kr igsväsenet till sjö3s j",li0-62· 
ntJ) iLjcl. 
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n1steg i dc matematiska kunskaperna. Om dc övriga äm
frll1n icke genomgåt ts med lika tillfredss tällande resultat bör 
Jtet' .. . ~ . . . . . o ' 

·cderborancle antingen bh kvar 1 sm klass ell er ocksa flyttns 
~ndast i de ämnen, där hans kunskaper så tillåta. På samma 

:iitt ,om någon är av så besynnerlig kvickhet eller flit, att han 
k3 11 gå dem rkamratcrna] förbi, så må en sådan förflyttas 

ti ll en annan klass, antingen uti alla eller allenast nttgra lek
tioner, så framt del sig göra låten . Dessa möjligheter stan
nade icke på papperet rutnn utnyttjades verkligen. Strömer 

1
kriver 1764: »Dc, som varit av lyckelignrc snille än andra, 

]lava kwmat genom privata unelervisningar haft tillfälle att 
arbeta sig fortare fram, så att de förr gått klasserna igenom 
iin de andra ». Undervisningens anordning över huvud hnr 

inrättats särskilt med tanke på att vars och ens behov skola 
tillgodoses: »Att nyttja vissa systemer för varje vetenskap. 
10m äro så avpassade, alt de på de till läsning bestådda ter
miner kunna genomgås, så <.<lt varje yngling är i stånd att 
företaga nytt ämne vid varje termins början och var och en, 
som först kommer till korpsen, evad han är mer eller mindre 
till år och kunskap för sig kommen, må finna sådana lektio
ner för sig, som passa sig efter hans omständigheter, när han 
mfinner sig i rättan tid om hösten, haver varit det, som vi 
besynnerlignst iakttagit, och varnv vi funnit nll god verkan. »279) 

Ett fullkomligt ojävigt vittnesbörd är, att även dc starkt de
\h·ueracle källorna innehålla icke så få fnll av ntt elever fått 
li llhöra ol·l Il· - o o 1 .. 1 w { asser pa en gang. Al t delta sammanslaget 
\Jsar, att det vid kadettskolan nyttjade systemet visserligen 
ICke var så rörligt som det av Thcnstedt tiUämpade men å 

~~dra sidan icke heller så avgjort fastkcdjnt vid den årliga 
assflyttningen som i de offentliga läroverken . 

en Strömers nyss anförda yttrande om geomctriundervisning
·1 antyder, att hänsynen till de individuella särdraocn skedde 
nolll • ""' , 
~å . 1'Um en för vad man ansåg som en allmänt normal be-
~veckling. Differ-enserna voro m. a. o. en olikhet 

"•) Hancll. i sjöärcncl. 1765-66. 
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i fråg a om snabbhet och facettering inom ett so111 alln .. 
. ~ 1anrr· 1 

tio"t b etraktat psvk olo!.!Iskt schema. Ett par cxemr)el ft·a' t> 1
•· 

t> " ~ <l)j 

allmänna skoldiskussionen visa denna generella tanke" ' c en 
.. . . d . R t>allo~ 

konsekven ser for undcrvisnmgcns anor nmg. ydrlius u o? 
. r·· o d l"k r·· .. l tt> ar fr ån den ordning, van orslan e ts o 1 ·a ormogen w ter utve . 

las Minnet och imagina tio äro s tarkast i b arndomen oc]1 ck. 
· · · Uno 

domen, m edan däremot ratio blir alltmera fr amträdande t>" 

. ··1 o l l Sk 1·· ' Jn närmre man kommer S.Ja va mann aa c ern. ·o amncna måste 
därför bedrivas i en efter delta faktum 'anpassa d fö ljcl_2so1 

Enligt Eklund mogna kroppens utvärtes sinn cil tid igast a;· 
alla psykiska funktioner , därefter följa successivt minnet och 
inbillningskraften, avdragningsgåvan, förnuftet med dess dra. 
banter snmet och djupsinnighetsgåvan samt till St<; t praktiska 
förnuftet, och i anslutning härtill redogör författaren för den 
ordning, vari vetenskaperna böra läsas.~ 8 1 ) För kade ttsko lan~ 
del kanuner ·en liknande inställning tydligast t ill ut tryck i IRg 
17 59. De t heter där, att de teore tisk fl lä setimm arna anslås l il! 
olika a ntal för olika ämnen och olika stadier, allteftersom 
disciplinern a äro mer eller mindre vidlyftiga, ocl1 emedan de 

>> böra vid en viss ålder drivas starkare >>. T ankegangen forl· 
sä ttes : >> Som förstånelskrafterna hos ungdom en f in nas be· 

sk uffade, så böra ock studierna däref ter inrätta s. \'id de spä· 
dare å ren , da minnet råeler för eftertanken , böra )'ngligarno 

anföras i lärclomsstycken, som komma mest på m innet nn och 
sedan till de djupsinnigare saker. Av långlig erfarenhe t är be· 

flllltlet att barn sällan n-öra nån·on lycka med m a temnlJken, 
. ' < o l"> • • • lt 

förrän dc hunnit till 14 år s ålder, och därföre tyåcs bdligt, : 
• •• o •• • • 1;·. . d förran 

kadetterna 1cke gora nagon allvarsam. bolJan l"' me . . 3 
vid denna tiden >> . Den ordningsföljd, som scht lll_a t 1 ~Jl . Jft 

l · o l" t · · . t· 'll] 1o·a 01d l fastslår, grun:c as orksa en Ig anv1snmgarnas ) t> .. 1b 
. . .. . f .. t t . l "en hO 

elen nu rmer eracle uppfattnmgen . Aven 1 ortsa 1_
1n t> fö re· 

denna o tvivelaktigt levande. Visserligen k an det Iblan_d. tisl(· 
o l l · k l ·· f · ·ord utJltS , falla , som om en fran psy (0 ogis ·a 1ansyn ng.] när 

d .. le solll 
logisk synpunkt skulle vara den en a avgorant ' 

2eo) Rydolius a . a. 3:dje boken. 
281) Eklund a. a. s. 241 ff. 
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, den inom historicundervisnine-en tillämpade utveck-
eJ· .• 

f. 6 ången biblisk hi s toria - äldre universalhistoria - nya-
"illgso · · · · · o •• • • 1 universalhi stona - svensk histona motiveras pa folJancle 
~tf: , Denna metod är väl utan all tvivel elen bästa, den natm·
~:aste och elen cn.cl~ som kan leda till en grundelig kunskap, 
h~ icke k an m an rätt förstå de förra folkslagens bedrifter, om 
1 ~kc man vet, huru världen och folk e t till kommit, icke kan 
1

11911 
begripa mycket av nyare tiders händelser, om icke man 

:·et grunderna därtill .som ofta fordomdags blivit lagda, och 

1
cke kan man rätt fatta fädcrncs~andcts historia, om icke man 
känner de andra folkslagen , med vilka våra förfäder ganska 
nwcket haft alt dela >> .202

) Men detta är förvisso enelast sken
t~rt. Den psykolog iska principen stod onekligen även här i 

tjänst hos den utili s ti ska. Strömer berättar t. ex. 1760, att 
del säkert varit möjligt att tvinga fr am eleverna till ännu 

högre resultat än vad som skett, om man >> icke fruktat att 
forcera dem för s ta rkt», och under skolan b edömer han 1764 
med dessa ord, wm äro intressanta även ur den synpunkten, 

all de visa h a ns in ställning till privatinformationen: >>Av 
denna skolan - -- - hava vi försport mycken god verkan, 

ly ehuru litet det tyckes fordras till sådan ungdoms handled
ning, så lägges likväl då själva grunden till dess studier, och 

det kommer ganska mycket an p å huru dessa späda snillen 
bliva beredda a tt bliva ordentliga i sysslor , göra lycka i ve
tenskaper och fatla sunda principer om Gud och den r ena lä
ran, att förtiga det de i dessa åren äro bättre disponerade att 
lära språk än då de bliva äldre. Vilket ock, efter dc läsemeto
der som blivit brukade, väl slagit ut. Det händer ganska ofta, 

~tl den ungd om, som vid dessa åren enskilt bliver unelervist i 
;~na föräldr ars hus, r åkar ut för sådana informatorer, som an

~gen av okunnighet eller vårdslöshet föra dem så illa an , att 

1
.i föga kunna mer vid 13 och 14 års ålder, än de borde kunna 
, 1~ lO, och ofta äro genom ovanor och gräl så bmtskämda, 

det Yore hiiUre, om de kunde intPt. Allt detta har igenom 

'---------
2S2) 

Rlasseringsprot. 1770 i öA. 
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denna skolan blivit avhulpit, så att man uti den iina sko] 
. 1 h .. an 

-där de komma att företa ga matem all <.en oc vanrla sina ' 
. d o 1 t .. ' stn. 

dicr p å vetenskaper, k an mtaga em pa c c sa tt. a tt de . 

allenast gjorl ifrån sig det, som ~nmnat o~h borl gö ras fön~tJ 
.utan ock äro preparerade aU begnpa och 1anka .. n ngorlunda re: 

cligl>>.'83
) Vid bemö tandet av von Salderns for slag till iind 

ringar i geografiundeTvisningen utgjorde som Yi Sl' tl hänvis. 

ningen till elen m ed förståndsutvecklingen paralldll löpande 

förgreningen av informa tionsplanen det starkaste molskäle t. 's') 

Detaljerade upplysn ingar om hur undervisn ingen bedrevs 

giva de förefintliga källorna egentligen endast för dc lcYande 

spr åk en s räknin;s . Vi börja med franskan. En s:1m mans täll . 

ning av de tillgängliga uppgifterna må föreg å de s::nnma11. 

fattande 5lutsatscrn a. m) 

1758: 

1759 : 

Von Saldcrn för etog sig med AlLs bifall atl 2 lm. i Yec

k an >> hålla föreläsningar över avisorna på fnu.syska , del 

för aU öva dem [k adetterna] uti språket, ckh ock att gi

va dem begrepp om vår tids historia, vilka lekt ioner han 

alltsedan m ed god succes kontinnerat och befunnit för 

ungdomen mycket uppmuntrande och nylli~a . Dc be

gagnade tidningarna voro Franska Gazeltcn och :\Icrcurc 

Historiquc. 285
) 

!\lass ~~ prononcerar , kL 4 läser och explicerar samth:u: 

l ·· · l · f" o k ·t"ll f' ·a11sk a kl ;; o .. yersattcr )Or.J a l s u1va · ran svens ' a 1 r, c, . u · 

Fl ·' 1· ·· vi lken 
från svensk a till franska , t. ex. ' eelvoou, or 

o k han genast 
uppsat.tcs ett skriplmn pa svens ' a, >> som v 

lämmeligen brav över satte på fransyska >>. 

'> l{andl. 
283) DD :s han dl. rörande krigsväsen el. till sjöss 1.7C.O-G:.. ; 

sjöärend. 1765-66. 
284

) Ovan s. 111. . • ExP j 0<\. 
285) Sammanställningen grundar sig huvudsakhgen pa · av FY' 

2SG) Sådana t idningsföreläsningar hade rekomm.cndcrats yjdure 
. . f '~'] . . U sal n och . 

clelius, vc rkhgen praktiserats av pro · . .c vms 1 PP ' ' . (O. \V"le: 

införts vid Västerl\.s gymnasium tack vare bislwp K als1' 111us ,ftade l 

. . . l . t . . S D "'/ 1936) 1l n ·1 ås.\ n 
selgren: En hdmngs us ona, 1 v. · - to · ' .. u inge · 

. . · · - . ·1- 1 Llcn 18 

.dessa fall omcllcrbd g1vetv1s mtc att gagna spt a ,u 1 

1766: 

1770: 
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Så gott som alla elever i klass 5 kunna direkt översätta 

till franska e tt förelagt s lyeke ur en svensk bok . 

I 3 :d je k lassen explicerade de fles ta väl och uppvisade 

fransyskn diktata jämte av dem själva utförda översätt

ningar. De examinerades också 'lncd gortt resultat i de 

franska konjugationerna. 1\:Iass 4 översatte ett stycke 

fr ån svr:nska till franska. Hela överskoJan hördes dess

utom på franska i de stycken som von Saldern före

läst under terminens aviselektioner, och de härvid ställ

da fr ågorna blevo ocbå på franska >> av flera väL> be

svarade. 

l :sta klassen hade ·endast f å tt l ä s a fransk a, den 2 :dra 

h ade hörjat explicera, den 3 :dje uppvisade fransk a elik

la ta jämte översä ttningar därav och skrev dessutom i 

examen frans yska efter von Salclerns diktamen den 

4 :de klassen siutligen översatte direkt från svenska till 

franska. 

Om undervisningen i klass 3 meddelade von Saldern, 

att eleverna övat fransk ortografi efter diktamen. Det 

dikterade hade översatts till svenska och 945 förut obe

kanta glosor och fraser inhämtats. Klass 4 h ade bl. a. 

öva t s ig med franska brevs skrivande. I underskolan 

hade klass l läst fransk text innantill och klass 2 bör

jat explicer a. 

!773: ''Uti l klassen d ikterar lekt01·n e tt slyeke av n ågon his

toria på fr an syska; uti detta dikterade skriptum rättas 

först felen mot ortografien, sedan expliceras stycket 

och sist översättes samma på svenska. Dessutom gives 

dagli gen en läxa till följande dagen av lektorns utgivna 

Voc.abularium. 2 :dra och ~ :dje klasserna övas uti ta

lande och brevskri vande >> . 2 s7
) 

l) . 
1 4

: Klass l har övats i läsning, explikation och ortografi, 

~s 3 i talande. 

287) . 
Obs.! U n derskolan är nu indragen. · 

~·a 1 8lcritt i Sjöväsendet. 43 
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177 5: Klasserna 3, 4 och 5 uppvisa mmotationer ftån . 
a vise. 

1780: 

lektionerna. 

2·dra klassen har övats i uttal, skrivning efter uil· t 
· ' ' an1e 

glosinlärning samt något i talande. 3 :d je klassen h n, 

huvudsakligen ägnat tiden åt talande »på det sätt at 

jag [von Saldcrn] sagt för dem på svenska vad de a\l 

fransyska skulle tala till varannan, vilket de ex telllpo~·: 
fingo göra, då jag alltid rättade dc fel , som de kunde 

begå». 

Enligt dessa upplysningar synes den i franska följda me. 

toden alltså innebära följande: Först fingo eleverna lära sin 

läsa och prononcera en fransk text. Därefter \idtog expli~ 
kation och översättning från franska till svenska, varvid gram. 

malik, ortografi och ordförråd fingo sin särskilda uppmärk. 

samhet Så småningom började över~ättning från svenska ti ll 

fr-anska . Under aviselektioncrna odlades färdigheten att upp

fatta franskt tal, och den egna uttrycksförmågan utvecklades 

genom särskilda konversationsövningar. 
En liknande undersökning för engel&kans del ger i stort 

sett samma resultat. Aven här sker undervisningen enligt 

schemat prononcera, översätta från engelska ti ll svenska och 

tvärtom samt tala. Möjligen beton as denna sistnä1 111da färdig

het ~n aning mera än i franskan . I den högsta klassen ske 

examensförhören helt på engelska, och 1779 heter det: , Den 

metod, som herr lektor Moberg föl j t vid und ervisningen 1 

engelska språket med 6 :te klassen har cgentoligen bestå tt uti 

talande på det sättet, att han uppgivit för dem svenska me· 
. d o .. o . l k l l1an under mngar, som e straxt mast saga pa enge s ' a , c <l • . 

15 
tiden låtit dem föra meningen på papperet för or lo?ra:.~ eiä· 
skull. Amnen han därtill nyttjat hava varit dels ull SJOV~e 
s-endet, dels uli allmänna umgänget, för att göra deJ11 kan 

·med bägge. Detta hur skett med god framgång >> _ess) . följ· 

I åtskilliO'a vetenskaper särskilt på högre stadtnl11, dc 
o ' l l yaaan 

des som vid universiteten en ren föreläsningsmetar · )" 0 " 

288) ExP i öA. 
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å en tydligen som axiomatisk betraktad självföre togsamhet 

irän elevoerna~. sida. Helt lyckat var väl in te alltid ett sådant 

tilivägagangssatt .. Examensprotokollet 1766 omvittnar detta: 

,sedan examen uiJ skeppsbyggeriet var ändad, frågade exami-

atorn , vice amiralen och riddaren välborne herr von RaJ'alin 
Il ' 
uJTI ej kad et l ~.J:na uppskrivit vad som för dem blivit läst, varpå 

]lerr kaptenlo.Jtnant Dalman svarade, att som de alla voro 

redan så gamla, att de borde veta deras eget bästa, så hade 

]lan ej gjort vidare än aU på det tydeligaste för dem läsa och 

för övrigt lämnat var och en sin frihet att profitera därav ef

ter behag. Herr examinatorn förklarade då för kadetterna 

sitt missnöje Ö'\'er det han nu funnit, att icke en enda upp

skrivit något, föreställde dem, huru illa de gjorde att ej bättre 

nyttja ett så skönt tillfälle att lära en så nödig vetenskap och 

tillsade dem allvarsamiigen att vid ansvar hädanefter uppno

lera, vact. de höra sig föreläsas och det vid nästa examen upp

l'isa ». A .andra sidan vidlogos emellertid en del anordninrrar 

för att utv~~kl~ och sporra självverksamheten. Dit kunna 111°öj

hgen de sarskrida ÖYerläsningstimmarna i 17 59 års JRg och 

1773 års schema räknas; de lärare, som icke nått upp till en 

a.rbetsvecka av :!.J- lm., skulle därvid vara kadetterna behjäli) ·· 
ltga o b" 1 .. E pa as ·a satt. 'n annan anstalt hade ecrO'ande S"fte: »På 
d t d . . nn -' 
~. e sk1ckehgaste kadetterna kunna vinna både så mycket 

\lorre övning och desto mera uppmuntran, må de kadetter, 
10111 med sa"r··dcles b .. o tt · d f 

< · erom ga 1n·enom e 6 ·örsta klasserna 

~:de~iJ~o~·m~torern~s upp.sikt h~l_la fö~~läsning oc;1 informer~ 
,. Y gr e l saclana amnen, varuti de aro mest hemma samt 
gJort d b .. . . . 
OCh e asta fr~mste~ , o_ch de som detta med besynnerlig flit 

fö med ny tta for dc ovnga fullgöra, skola därföre så mycket r: .. komma i åtanke efter förtjänst och skickelighet». Di 
torerna f. h'oll . . l .. ~ nin I am a a 1 sm )erattclse l 169, att denna anord-

gru~dverkligen praktiserats. SjälvvC'rksamhct var till sist i 

uhd oc. h botten rent av det egentlioa stora svftemålet med ,, er . . . . ' n J 

li llfä!Iv1snmgen .. De~na tankegång framfördes vid åtskilliga 

bes:y en. Den 1genfnmes t. ex. i IRg: »Det förnämsta och 

l1nerligaste ögnamärket bör vara, alt de [kadetternal för-
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sältas i sådant tillstånd, att de framdeles och sedan de 1-o 
. l l od 'l' h k . 'd.-,r·o fo''r·kov·' . \ 111111~ utur sko an Ja e VI .Ja oc ·unna VI "' .._ 1 et sig Och 

8 
• o d .. o l. . tk tn. 

dera de saker, som 1 sa ana amnen ar Igen u ·omma till ... 
.. . S .. o 1 SJo. 

mansvetenskapernas forkovrmg ». tromer -~apc_wr 1760, at 
om eleven ·ej själv ser grunden av det som foreb rm gas honan t 

han då kan ha varken lust elle~- mö:jlighct att fo rtsiii ta på ege~; 
hand; undervisningens anordnmg till skapande av möjligheter 
för vidare SJ'älvförkovran betecknas av skribenlen s ·iälv so . . m 
en pedagogisk nyhet. 280

) Under redogörelsen för diskussionen 

av geografiundervisningen framkom, att tanken da ännu hölls 

fulll levand e. 200
) 

I nära samband m ed hela denna fråga sl~n· inrättandet 

av ett särskilt bibliotek vid kadettskolan, och en del upplys

ningar härom kunna därför lämpligen inryckas på denna plats. 

Redan 1756 stadgades att »av var och en, som - - - an

tages, skall till inrättningens bestånd i framtiden samt tillökan

dc av det nödiga bokförråd och instrumenters inl.;i\p erläggas 

en avgift av ·etthundrade daler silvermynt». 1\ <t år senare 

anslog AK 2,000 d. sm. till ett sjöbibliotek och en uppsätlni n~ 

av erforderliga instrument; Strömer och Falkengr~cn fingo 

anmodan alt tillsammans med dåvarande >>adjut an lcll» Berg

ström förteckna det redan förefintliga beståndet. Det blev 

Strömer själv, som ordnade med bokinköpen m . m. 1760 er

höll han l. ex. Al{:s godkännande av sin uppfattning, att an-
.. · d' k k t'll vidare skulle skaffninrren av de ston·e peno IS · a v·er ·en 1 s 

t> l l .. .. ll Ett ])'ll' månader anstå på grund av c en 1oga vaxe (Ursen. · . 
o o f''l ' le s'itt· Da senare reo-lerades biblio leksförhallandena p a o J:llll ' · , . 

o . . n·· t· . förs t Ah ·S 
någon ny auktor antages VId kadettskolan, 111' am _'15 .. _ bok· 
godkännande, varefler tillräckligt antal exemplar mkopes, ka· 

. d o d d o }''rare och 
mönstrine: hålles före examen 1 ec. mana , a a ' 1,·1r-u o (J ra { 
detter inrre redoO'Örelse för sina lånfångna persedlar ; na, ·t Il'· 

t> o . }'ttera L 
da journaler med uppgifter om sådan nyutkommen 1 ' ste 

• • • •• •• o L sätt, ma 
som m an nappeligen kunde lara kanna pa anna 

d 'll ... j ((10-62. 
2so) DD :s han dl. rörande krigsväsen . tl SJOSS · · 

2oo) Ovan s. 111 f . 
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·tbonneras f ö~-- bibliotekets räkning; mindre kostsamma arbeten 
' i11 till ett varde av 80 d. sm. anskaffas utan AK:s särskilda 
(~ . d 201 l l 7 61 ' l 

1
edgJvan e. ) ars {g anslogs uteslutande till , det 

0 
u]Jlika bibliotekets förökande, .som redan är börjat och hä

~anefter kommer att kontinueras » de nyss nämnda inskriv

Jiingspengarna, som stipulerades utgå med 20 el. sm. för under

skolan och med 40 d. sm. vid antagning i överskolan ·eller vid 

flyttning di t. Fattiga elever kunde dock få dispens från dessa 

:n·gifter. Vårelen om bokbeståndet hade under 1760-talet om

händerhaft s av RääJ, Dalman och Åkerman, men 1770 anför ·· 

lrocldes den eiiligt bestämmelserna i instruktionen fö 1• adjutan

len åt Ankarloo . Denne var synnerligen angelägen om a tt bib

lioteket skulle på allvar ställas i undervi sn ingens tjänst. Den 17 

nov. li71 skriver han till Sinklaire: »Fjärran ifrån att klandra 

någons göromål eller att tänka ditåt utan av ämbetsplikt och 

nit för korpsens väl förhindes jag att hos Eders Excellence i 

djupaste vördnad underställa, hurusom flera velenskaper vid 

detta lärosäte undervisas, ulan att någonting därutinnan bli

l'it stadga l eller approberat, icke heller något manuskript 

dä röver vid korpsens bibliotek avlämnat, ehuru jag därmn 

o~ta påmint, sedan vården över detsamma mig nådigt bli

VIt anbefalld, och min önskan har varit och är att få det i en 

sådan ordning, som ett puhlikt bibliotek anstår och fordrar. 

~äsnin gssättel tillhörer icke mig att göra påminnelser vid, det 

ar således endast i förub1ämnda avseende som jaa dristar hos 

~-ders Excell ence mod vördnad sådant fö~·etaga. j;mle det jag 
foreställe · · · 1·· tt 1· l ·· '1 • , 
. t mtg a e Igen 1·~mua kan , att de herrar, som till 

Sina förel .. . ... l o .. . 
b. · asnmgar SJa va nagot darulmnan sammanskrivit i 

t st på hit till kadettkorpsen finköp la l lämpeliga publika verk, 
llnna vicl d o 1 ·· ·1· ' ~l OCh eras avgang 1an ran me-utaga sina manuskripter 

l'e de efterkommande därigenom stanna i okunnighet, huru 

1 tenskapen blivit driven, i vilken händelse direktionen det
antnl . l 
~r a Ic \:e kan upplysa, då intet utdrag därav vid biblioteket 

att till cr o 2D2J V'd '] d '-- :sa ». 1 n <:s agen 1771- 72 överlämnades som ----~.,) . 

292) Hand l. i öA ; AK :s p rot. 1760. 
Brevet återfinnes i öA. 
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vi sett biblio teket t ill en av lektorernas omsorg. Yon Sa]ct 
d "ll b "l l. t l · l 1~ -., ern blev ju sedenner a utse d t r l) w c. <an e, o c 1 ',., erhöll l 

200 d. sm. i årl igt arvode; först 1783 c.~ter~räddcs han av 11~;~ 
ström. Hans förut nämnda promemorw trll F alkPngrecn i jur 
1772 visar, att han hade en mycket god uppfat1 ni ng 0111 si~ 
uppgift. Bibliotekarien >> måste hålla ordcr~telig kuta log, vara 
ansvarig för vad honom blivit anförtrott, för a korrc5pondens 
med andra bibliotekarier och med bokhandlare fiir alt bl iva 
underrättad om nya böcker, vars uppköpande h~m hos loy]. 
direktionen bör föreslå , han bör ständigt vara tilhtädes, ifall 
att någon av direktörerna, informa tionsofficerare och lektorer 
begär n ågon bok utur b okförrådet eller n ågon friimmande be. 
gär att bese detsamma; han kan icke lika m ed ck övriga lek. 
to r er nyttja sommarferierna, em edan då nya b öcker in komma. 
som han måste mottaga, besörja deras inbindni ng, införa dem 
uti katalogen m. m .>> Dessa allmänna principer aterfinnas i 
elen instruktion för bibliotekarien, som Fa lkengrt't'n p<t grund. 
val av von Salderns utkast och direldörernas <hiröYer gjorda 
anmärkningar med nåJgon rättelse stadfästade 177:3. Den med· 
delas här i sin helhet. 

,, 1. Biblioteket levereras åt bibliotekarien Pnl ig t det där· 
öYcr upprällade och med vederbörligt sigill försl'dda invenl~
rium, uti vilket han egenhändigt betygar, att han tle l mottagll . 

l k t · 1.. 1as skn -2 Var gång någon ny bok till bib iote c 111 am i " , 
. t l l l ldets bcskaf-ver han dess titel, format, delarnas an a oc 1 Jal · 

fenhet uti bemälte inventarium. 
3. Ej m å någon bok därutur avföras förutall 

undersökning om orsaken d~rtill samt dirckl imwiiS 

föregången 
skrifleliga 

samtycke, som vid inventarium bilägges. . .. ,, frihel 
4. Dc tjänstgörande vicl k ade ttkorpsen maga 30~ v dc 

att en-rot sedel lå nn. böcker ulur bibliotek et, dock C.J a Den 
större yerk, som därigenom kunde bliva inkmnplc lta. 
som lånt boken stfmde i ansvar. tven-.. . h "t ·ns tone 5. Direktörerna ~iga fastslalla v1ssa oc a ll1'. . 1 'b]iO· 
nc timmar var vecka, då bibliotekarien bör trii rtas 

1 
Jl 

t eket. 
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6. Då äga kadetterna, ja även officerare vid amiralitetet 
.
11 

tillträde samt ti llstånd att där läsa, efterslå och extrahera. 
fr\

011
dar en kaelett att taga någon bok hem med sig, gånge 

\s b t ·d k d .. r·· · 1 ·' "on äm e sman v1 ·orpsen ar ore r )Orgen. 
(låD 

7. Vid vart års slut uppvisar bibliotekarien biblioteket 
JCh dess tillstånd för direktionen, som uti dagboken låter in
~öra, Intru det befunnits, till vilken ända direktionen anstaltar 
orn så noga inventering, som härtill prövas nödig. 

s. u tur joumaler och tidningar samt genom k orrespon
dens med bokhandlare och bokkännare bör bibliotekarien göra 
1
ig noga underrättad om nya böcker, som för korpsen kunna 
rara tjänliga, och hestås honom till sådan brevväxling, när 
den för di rektionen blivit uppvist, fritt porto utav korpsens 
handpenningar. 

9. En gång om året, näml. i jan. månad ingiver biblio
tekarien till direktionen skriHeligt förslag på dc böcker han 
håller för nödiga att upphandlas , v~uav och av andra direk
tionen äger välja dem som köpas; sedan insänder direktionen 
det till min [överinspektörens] appmbation. 

10. I alla m åtto bör bibliotekarien söka bibliotekets för
mån och förkovran och för övrigt sig så b ete , som en rätt
skaffens bibliotecarius ägnar och anstår. >> 293

) 

Instrukti,onen kunde Cipellertid icke förhindra, att upp
fattningam a ibland kommo alt bryta sig mot varandra beträf
fande frågan om hur biblioteket skulle kunna bli till verklig 
n~· tta . Von Saldern skriver 1774 till Falkengreen: >> Elt puhlikt 
bibliotek hör , såsom jag tycker, i synnerhet inneh ålla såclan;t 
~"erk, vilka för deras dyrbarhets och myckenhets av delar lkun · 1.. 1. . f• ' eJ atl:e rgen av pnvatpersoner kunna anskaffas och dock 
or såväl docenter som discenter äro aanska nöcliau. Mate-rnar " ~ t' Iska och historiska större verk, resehcskrivning:u, allt som 
or~r ... 

'V SJoväsendet i någor måtto, hjältars leverneslopp äro i 
1;:ne.~·he t de böcker, varmed efter min tanke korpsens biblio
~- prydas >> . Brevskrivaren pekar härvid på att Strörner -2oa) 

Aktstycket åt erfinnes i OA. 
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följt just dessa principer och fö rmenar, att ludorna i . 

påbörjade större periodiska arbeten i första han d börledall 

fyll8s Häremot invända emellertid direktörerna att a Ut-
• • • .. .. .. • • • • ' ' c "111i\j_ 

ta1nska bocker, som aro huvudbocl,er 1 mellen Pllt'r inneh· 
- ---k k - älla nya betydeliga decouverlcr uti SJO' ·uns ·apen, mm~l höra s 

nas vid ett SJ-öbibliotek, varjämte dc större pab('!.!"nl·' ak. 
• .. uJ Cl Yerk 

efterhanden kunna kompletteras och fortsattas , sa fort foncte 
tillåter» 204J Grundtanken är som synes i båda b llcn de11sa n - . <111-
ma, ehuru de föreslagna medlen till syftemålets uppnå ende äro 

olilw. Falkengreen följde f. övr. båda uppfattningarna, i det 

att han lät såväl komplettera de periodiska verken efter von 

Saldcrns önskan som anskaffa ett antal av di r <:'kliircrna fö r0. 

slagna specialarbeten. En förteckr.ing över bihliotckcts be

stånd, byggd på handlingar från 1770-talet i Ö.-\. meddelas i 

Bil. 9. Ett närnl'arc studium av denna bilaga herä tligar till 

omdömet, al t kadettskolan hade tillgång till en s lm del av sam

tidens bästa och viktigaste arbeten i dc till unelen i~ ningcn hö

rande disciplinerna. Det är självklart, att förefi ntl ighe ten av ett 

dylikt bibliotek, som även höll sig med åtskill i~a tidningar, 

måste ha varit till gagn för kadetternas förko vran håcle under 
lärarnas ledning och - kanske framför allt - vid -; jtilvstudier. 

Gustaf af Klint avger vittnesbörd om. elen betydcb1' siirskilt ett 
verk fått för honom: »Kadettskolan ägde ett vacl l rt bib liotek. 

.. · - H' toire Bland andra clvrbararc aTbelen var ock en full stand tg 15 

generale des v~yages av n ågra och 30 tames i k vartformat. Det-
. k" t t d' fl l 'ld · · v't(i'IJ'l' huru Jas-ta blev nutt ·aras e s u tum >> . an s o rar ' · 

o f . b'd L Jl a tt sLärkG ningen av detta verk pa det kra llgaste 1 r og 1 ' -

hans håg för sjömannens yrke. 

KAP. IX. 

Moralisk och fysisk fostran. 
.. "st J 

l l 'ld ]'<>ffCl' hOo 
,, Vid alla lärostäd er , allmänna el er ens \.t a, 1t'l o . in· 

anaeläo-enhctcn däruti att förbättra hjärtat, biij· vilJa
1
n'e11de 

o o__ .. . .. · ,. alse 
planta dJUP vordnad och fruktan for Gud och (h ~s 

20') Skrivcl.ser i OA. 
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rotfästa kärlek för dygd och ärbarhet och alt criva ett 
og9

' p o t' k lcl' .. l o '' U" o •11 begrep · m vant 1 ·en sanns y t g ara )e star».- ") Dessa 

raöwenhi elms ord äro typiska för inställningen till skolans 

;ppgift ~1and frihetslidens pedagogiska rcformsträvnrc: .Minst 

lika vikt1g ~om den rena kunskapsmeddelelsen är omsorgen om 

den morallska fostran. I sam.bancl med denna betoning a v 

010ralen s tå givetvis för skolans räkning frågor som ordnings

föreskrifter , dc disciplinära åtgärdernas art och handhavande 

01• m. I bjärt motsättning till såväl de officiella föreskrifterna 

för som elen verkligen utövade tukten i dc allmänna skolorna 

framträder här elen s tegrade humaniteten i behandlingen av 

lärjungarna fram mot det åsyftade målet. Som exempel kun

na Schönberg och Thenslcdt anföras. Den förre 'är uppen

bart påverkad av Locke. H an anser aga vara nödvändig en

dast för >>den medfödda ilska , som hos alla barn först vittnar 

om hjärtats naturliga fördärv >> . Han säger vidare: >> l gymna 

ierna synes all slags aga vara fruktlös, även iSå mycket för 

hjärtat h os så gamla yngli ngar som elen allestädes är det för 

läsningen ; men vid skolorna torde det icke vara rådeliert att o 
alldeles förbjuda skolagan , då mänBi skor så ofta komma dit 

ännu utan eder; då en ostyrig yngling, om han icke fruktade 

f~r något, skulle kunna fördärva en stor del av dc övriga och 
hm ch· a läsningen för dem; samt då man er e nom ett fullkomli o-t 
f" ,., o 
orbjudan cle därav skulle tillkännagiYa för ungdomen , att de 

ICke behövde frukta något vid de slörsta odygder av det , som 

Ulan vid elen första åldern m est fruktar. Emellert id vore bil

l~gt att förbjuda denna skolagas nyttjande vid andra tillfällen 

an för grova hjär-ta ts fel och i allmi:inh ct ::mtvcla alla lärare att 

~!ja d en g: nska varsam~ oc~1 enelast i .s:Örsta nödfalb. 296
) 

får ~s~edt. stal: uncle~~ t~dhg.~ mfl~tandc fran. Franck e. Aga 
b <:ke till gl'lpas, forn:m formanmgar , varnmgar och före-
1råelser visat sig fruktlösa , straffredskapets karaktär skall 

~a för olika åldrar, och kroppslig b estra ffning får äga 

' '5) c 
'"st" ] J . G. Löwcnhielm: Tal om ungelomens uppfostran i ett väl-

a lt regemen t P, Sthlrn 1767, s. 45. 
''6) Schönberg a. a., ss. 33 och 15G. 
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rum endast mera sällan, så att den ej förlorar sin verkan 
·• " 9") ler J ' d Sh"" J eller blir till mer skada an gagn.- ' ~J.OS )a e c on wrg och 1'h 

sledt möta vi den för Francke så typiska tanken på 81 .. en. 
.. . .. anch, 

Övervaknina som behovhg for undertryckande av oEi.n1pr 
t> • . 'ls nt. 

veckling eller dåligt inf1ytande 1 moral1skt avscende."9s) 

De grundläggande best~mm~lserna om eleve_m ~Ls moraliska 

fostran vid kadettskolan v1la liksom under fn hl'lstiden i de 

flesta övriga fall ännu inte på sekulariserad gru nd . Hg 1 i 56 
åläo·aer den vid skolan anstä llde präslen att bibch alla och slad 

~o (, . 

ga ,,en sann gudaktighets övning smnt riktig km skap i kris-

tendom och en sund morah. JH.g bygger vidare hiirp;\: >> Som 

en sann gudsfruktan lägger grunden till all både lmunelig och 

evig sällhet, så böra kadetterna framför allt annat anföras 

icke allenast till den rälta kunskapen i vår eva11gcl iska lära 

utan ock till gudaktighelens övning >> . Den sistnämnda befräm

;as nenmn nudst]"änst och korum, från vilka in ge11 finge vara 
J t> t> • 

borta utan giltigt förfall. Om någon icke desto mindre råkade 

utebli , skulle överträdelsen behandlas i överenssl iimmelse mrcl 

den straffskala, varom strax skall talas. Hur pa<.,s grundligt 

dessa stadganden togos, f ramgår t. ex. dämv alt un der jul· 

lovet l i 59- öO präslen före läsningens hörjan anordnade en 

hel veckas särskild undervisning, emedan han m·n·kt, all en 

stor del av kadetterna mot förmodan icke gjort s1g den nytta 

av predikningarna under helgen, som borde vari t fallet 
"f .. S)'n· 

För-eskrifterna om ordning, disciplin och sirat aro 

nerli aen vidlyfli o a , särskilt i I R g, som till större delen ägna· 
t> n . ·r··' <>ava· 

des å t denna sida av skollivet. Centralpersom'll I 1 L•
1o_' 

T r· ·rl 1rek· 
rande avseende var kommendörkapt en en eller llll 1 ar-

11 ·· val·a a 
t ören. 17 56 fastställdes h ans uppgift till atl oH' l" ' ' . .' dig 

l . f... . , anslan 
ungdomen >> håller sig snygg och ren 1g, · orer l !l skall 

conduite är flitig i sina sysslon. lRg stadgar, att ha:1 oJ)l 
' •• • o • _ _ .,o er '} ~ <1å 1gen 

" till den andan dageligen atmmslone 2 :ne gctnt">er o . c all 

alla rum, där undcrvirsningsverket förehaves, _och tJllsoflasl 

allt skickeligen tillgår , därjämte han i lika avsdd som 

207) Hall a. a., s. 52. 
20s) Nyss anförda arbeten, s. 159, resp. s. 51. 
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"" ker k adetternas rum i kadetthuset och vid alla tillfällen 
litsa 
. er akt p å deras förhållande samt med fogelighct söker 
~ .. ' 
~- rta vad med godo rattas kan, me11 enär detta intet hjälper , så 

r~kas nödig allvarsamhet efter omständigheterna >> Som 

~·älp vid h ans sida ställdes liksom i fråga om ekonomien lä-
Il . t. h "11 . ·1 rarna i n av1ga 10n oc art1 en , VI ke l förvisso var välbchöv-

linl, då reglementet dessutom föreskrev, att kadetterna var

k;O under överläsningslimmarna eller under lovticlen inom och 

utol11 skolan fingo vara ensanuna och utan uppsi kt. Det är 

Hl. a. o. en fullständig ö,verva kning, som eftersträvas. Det var 

också företrädesvis ur denna synpunkt man b etraktade in ter

natsys temet "Stadiga ,, k adetter fingo flytta bort från kadett

huset för att bereda plats å t andra, som bättre behövde upp-

1ikl, och i början av å r l i60, då endast en lärare, troligen Klint 

eller Falkengreen, allljämt bodde Jn·ar där, diskuterade AK 

allvarligt olägenheten härav. l i61 fick synpunkten visserligen 

ulan egentligt motstån d träda tillbaka för andra fr amförda 

1käl, m en bestämmelserna om uppsikten hlcvo i gengäld så 

mycket utförligare. Militärdirektören skall h a va "ett vakande 

öga över ungdomens uppförande, så inom som uti kadetthuset 

--- atl korum och kyrko gång icke försummas. Han bör 

för dessa o rsakers skull själv flitigt hesöka lektionsrummen 

och tillhålla de und er dess b efäl varande uppsyni ngsmän att 

noga eft erse ungdomen på de stunder de böra läsa över och 

icke äro under informators ögon, eller då den är i k yrkan, på 

varvet eller nå!!ot annat ställe för övnino· elle r rö skull sam-
l u M 

a~, Underrätta sig, huru kadetterna i husen, där de bo eller 
tljest äro . ""'l l ' . f" . d r·· . l o 

· 1 sa1 s ,;:aper pa sm a nstun er, upp ora s1g oc 1 pa 

~~t sätt söka att förebygga, att de ej söka oanständi gt um

~~ng: , eller :ltt oseder ibland dem sig inrota m h . Adjutanten 

11~r aven i detta hänseende hans speciella biträde, men dess-

r 
111 skola samtlig·a dc vid skolan anställda informationsoffi -· er ._ 

1 t na gå tillhanda vid dylika uppgifters lösande. En kon-

~~tVent övervakning hade trots detl a förmodligen icke till

a n1elsevis gått att genomföra, om icke en annan an stalt i 

nltna syfte träffa ts. På sä rskild begäran av Strömer och 
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F alkengreen förordnad es nämligen 1759 sex av de ä ldst 

dclternu till unelerofficerare vid korpsen, en anorclnin"a ka. 

bibehölls såväl i IRg som i 1761 års Rg. Slrönwr uttal _so~l\ 

17ö0 om verkningarna på följande sä tt: »Av denna inrä t~1 . Sig 

h . ["' t l d J d l' l il\ n 
en av a V l ·orspor m yc i en go v er ;:an , va c lS\'iplinen , b-

k l .. .. J ]" f \Id . 
onuncr, oc 1 gora oss an mer 10pp c ar om r amddes nä. 

1 . ' ' r c eil 
vmn er mer stadga och de yngre k adetterna cft<>r h :mc] 11 . . 

- • o } I\'J l 

m-er vande att anse dessa uncleroffJ ccrare sasom ägande n· 

gon antarilet över sig, med -vilka dc förut ansl·tt sio sa' a-
. " , son1 

jämngoda >> ."99
) Anordn ingens fortvaro kan mc-d ett flertal 

exempel konstateras. Sinklaire bibehöll den också, när han 

lät utfärda stadgandena för ad jutan tens syssla . Det lillhö,. 

denne a tt >> framför allt så inom som utom k adp! !h use t ha ra 

ett n oga uppseende över kadetternas uppförande)); t ill sin 

hjä lp kommenderar han varje dag tvenne av de förordnade un

derofficerarna o 

0 00 J 

Vid di sciplin- och ordningss tadgandenas n Lirmare utform

ning ä r det f ramför allt en .sak , som frapperar pa grund ar 

sin strängt humaniserande karaktär. Den grunllliiggande in

ställningen till problemet föreskrift-över trädelse-~t raff är den. 

a tt möj lighet till detaljerat rcglenwnterande h är\'idla g icke fö

refinnes. )> Att belägga vissa förseelser med si u a Yissa straff 

lå te r s ig icke gör a i anseende Lill kadettern as olika ålder, ty 

efter all billighet k an icke ett 12 års barn b eläggas med sam

ma .s traff som en 20 års yngling, änskönt brottet av dem vor~ 

till alla delar lika begånget, ej lwller gör alllid lika straff 

l ika intryck hos ynglingar av olika lynne. Salcdes ~: l iv~r 
allenast - -- - i det närmaste utmärkt, vad straffvardlot 

' t t 
är, och i dc flesta fall lämnas straffens kval itet och kvarJ c 

'l l d l .. d 'll f" t l l .. · Denna 
tt -eras )ep rovan c, son1 ti synen an or r o c c m": . . 761 
överordnade S' 'npunkt som å terfinnes i IR,..,n kY nrsta t 1 1 

J ' ' ' . • ffcil 
års Rg, som dessutom ytterligare understryker, a tt sltfl s~ 

böra rätta sig >> efter var och en ynglings böjelse - - .-,:pli 
att de beskedliga och ömsinta, som sällan fela, icke bit' 

(l 'l 
200) DD:s ha ndl. röt ande kri gsväsenet ti ll s jöss :J'iioll- -· 
30") Hancll. i OA. 
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Jlla sätt b emötta som dc h årdnack ade och van artiga, som 
.J(Il o b t o 

· 
19

re for r y ·a s1g >> . 
11f Vilka voro då de förbud, som ick e fingo över trädas, och 

regler, som m åste iakttagas? En hel del rent militärt be-
de el · f" l 'f 
009

de or mngs ores U'l ter om pennission 111. m. förekomma 

:,aturligtvis. Permission längre än 8 till 14 dagar finge icke 

,
11

, presidenten b eviljas, förrän lärarna blivit hörda om huru

:·id!l yll'glingen kunde utan skada för sin fortkomst i kun

~kaper vara borta så län ge. Till upprätthållande av dylika 

och andra liknande bestämmelser tjän ade den skiltvakt, som 

sedan 1759 var uppstä lld vid k adelthuset. Av de stadganden, 

,0m gällde uppförandet , m å följande nämnas. Ingen får föro -

lämpa en kamrat, ej heller uppträda ohövligt mot eller ofreda 

någon människa. Otillåtet är att bära >> omanli.g klädedräkt» 

till döljan de av brottsligt förehavande. Kort ·och brädspel 

förbjudas helt och hållet såsom stridande mot SJ·Ö- och h·iO's-
. "' 

artiklarna samt särskilda förordningar; de ha visat sig kun-

na förstöra m ången lovande -existens och m ås te unrler alla 

lörhållanden ta bort tid från studierna. Osanning och lögn 

böra såsom elt det förhatligaste och vederstyggligaste fel hos 

en officerare icke få förekomma. T .iderlighet och grov van

art kunna givetvis ej tolereras. Kadett får icke, allraminst av 
1iälvsvåld eller odygd förstöra sina tillhör igheter, böcker o. s. v. 

Han ålägges alt alllid vara punktlig i fråga om de fas tställda 

liderna, då han sk all vara på sitt rum, måltidstimmarna etc. 

Under m åltidstimmarna å ligger dem att bruka .sådana bords

leder som v~il uppfostrad un!:tdom anstår föra sådana kon-
,. o (J ' 

ersahoner och di skurser, som på intet sätt förtörna Gud, för-

~rga någon n ärvaran de eller förolämpa elen frånvarande utan 
1 
det stället t a1a om sådant, som lånder till uppbyggelse och 

rekrear .. 
ä l'On >> . Bland de forseelser, som skulle kunna tånkas 

hg~ ~'lllll under lektionstimmarna n~inmas ol 1'ud vårdslöshet 
!'ist ' o ' ' 

· ande uppmärksamhet och föroli-impning av kamrat. 

'r Vid överträdelse gäller nu, a tt moraler och föreställnincrar 
" o f " l:> 

1klif orsta m edlet att förmå en elev till bättring. Denna före-

t Understryk es såväl 1759 som 1761 på det bestämdaste. 
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De "IH!re kadetterna, för ·vilka sådana förman in cr ~ 1. . 
·J L' b t..l e . 

sig till fyllest, k unna sedan men först då straffas l11ed Jb VIsa 

aga. Hur denna handhades skola vi strax se. I övrig t larn. 
emellertid straffen mest på sk amkänslans plan och bestå i 

1~?a 
lust av fälttecknet för en tid, ridande på kanonen på s!or. 
gårelen eller musköts bärande, >>vilket senare straff dock oJ_ 

. . l' k no. ga proporhoncras allt ffiter yng mgarnas styr ·a, so1n det u 

der gå skola>>. A ven arrest kan tillgripas. Vid kor tare såd~~
begagnas lovstunderna till genomförandet, i övr iga fall fö re

1 

vcclePbörande uneler bevakning till lektionerna, s[l ,att dessa 
under alla omständigheter icke förwmmas. Som sista åt
gärd kan demittering från skolan tillgripas. Denna utväg be
traktades 1756 närmast ur det dåliga föredöm ets synpunkt: 
,,. Där åter någon kadett skulle bliva begiven till liderl ighe t och 
därifrån efter föregångna försök med varnin gar och tjänlig 
näpst ej kan avhållas eller någon annan sådan grov vanart 
hos sig förspörja låter, att han ej prövas värdig längre i korp
~en bibehållas, må han till förebyggande alt ej fle ra av dess 
~kadeliga eftcrdömen och sällskap må förföra s, härom uppa 
skedd anmälan hos Eder utan vidare lagförande strykas ur 
rullan>>. På samma sätt och med samma m ot ivering stad
gas 17 59 om extrakadetlerna, som härvidlag mås te särskilt 
uppmärksammas , eftersom inrättningens bestämmelser i sin 
helhet icke kunde göras giltiga för dem. 

För bristande flit gällde särskilda bestämmelser . Den i 

detta hänseende felande skulle efter kvällskorum å särskilt 
rum inhämta det försummade, varöver vederbörande Hirare 
borde ulöva kontroll. Om försummelsen visade sig för stor 

f... 1 l'l 'Il.. " .. t l l d b "d l ·ei'·tenniddaor el t c y 1 d h vacraganrrssat cunc e e a a O\· 
- "' ' "' ' 'eke 

garn a sam t EiUhelgdagarnas frihet begagnas. Skulle 1 

hll d l "'] k el f'" 'kt ' f " "•ns ochaD c er etta 1Ja p a un e en ors1 1 o· a2'a a ]Jr O\ «· 
' "' '' den 

mälnn ske vid den årliga examen. Som sista u tväg bor~e tt 
"dJrt t a 

oförbätterlige få gå om sin klass , >>varvid likväl är no " ' rö-
professorn och vederbörande informatorer på del nogaste fter· 
va, om sådant kommer av verklig naturlig tröghel eller e" creti 

låtenhet. I den förra händelsen tycks den föreslagn a utvao 
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ra den bästa, men i elen senare torde han icke hava elen 
,.g, . .. t t l . rJ<an m an van ar, Y en \.VIek som har olust att läsa, är 

~ynuner -:~ös om sin tillk~~nm.ancle lycka oc~1 har endast 
rtenLion pa det som leker for s1g. En sådan kan väl finna 

;
1
iii räkning vid att bliva två eller flera år i samma klass för 

111 bava så mycket bättre frihet aU sköta sina nöjen. Där
före som det ofta kan hända, att kvick ungdom är så sinnad, 

1
JCI! att densamma, då yrheten gått över, seelan applicerar sig 

01ed så m ycket större flit och ofta bliver det käckaste folket», 
s:i må en sådan yngling sändas ut som matros och tvingas 
·öra kofferdibåtmanstjänst, tills han bättrar sig. 
~ straffets utförande låg hos elen disciplinära myndigheten, 
d. v. s. i r egel hos militärdirektören och den ·som hans bi
träde vid t illfället i fråga tjänstgörande officeren. De övriga 
lärarna fingo enelast anmäla försummelserna, icke bestraffa 
dem. Enelast den moraliska ag·an stodo dem fritt att bruka, 
med mindre någon kaelett så försummelig och oskickelig sig 

uppförer, att kommendörkaptenen och professorn gemensamt 
finna nödigt det informatorerna på någon tid höra försöka att 
med måttel ig skolaga kunna därpå skaffa bob. Detta be
tecknas 1761 >>Såsom ett skärpande av straffet, vilket ock bör 
mra det största som i denna [under- J skolan brukas och med 
all sparsamhet ske>>. Enligt Sinklaires bestämmelser 1770 
lkall all bestraffning verkställas av adjutanten .. 

Sådana voro orden på papperet, men hurudana blevo dc 
'·erkliga förhållandena? Den särskilda straffbok, som hölls 
I'Jd skolan, skulle varit ett intressant dokument att studera. 
0

.en är och förblir tyvärr oåtkomlig. Dc sporadiska upplys
ntngar, som stå oss till buds, synas emellertid ge vid handen, 
<Il anda . . .. . bl l ' n mo:m mratimngcn ev tka human, som elen före-
!aencte 1·eclo ... l l ' t f" el E l' St .. l .. te) · gore sen a er ormo a. -<,n 1gt romers )erat-

\ se 1760 ha dittills alltid de lindrigaste utvägarna brukats. ·tr <. ~ 

~t est och skolaga ha använts så sparsamt som möjligt, >>på 
~tl dessa straffen skulle behålla elen verkan, som ordinärt 
1et ~ras, då de ofta brukas och komma i vana ». 1764 heter 

· »Vid alla korrektioner hava vi haft det Ö2'namärke att 
" ' 
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de ·efter ytters ta möjlighet skulle tjäna dem till fö rbätt .· 
d 'll . rtn .., 

Som undcr•rått dem och de an ra tl varnmg ». Scd"n "'' 
" ' •• Ll 1] --

ha endast i två fall ridande på kanon och barande av 111 °1 

. Usköt 
behövt tillgripas. 301

) Ett och annat fall av dcmi tterina . 
orund av oefterrättlighet i flit och uppförande kan dock"' Pa 
" " " llled 
de tillbuds stående källorna konstateras. A andra sidan ~ 1. 1 an1-
hållas också exempel på att skolans straffmetod~'!' gjort god 

verkan. Det hör till undantagen, när Ankarlao vid examen 

1772 anmälde icke mindre än 5 stycken ynglingar, av vilka 

en »mottager med fräckhet de ömmaste förestä llningar >> . 1\å. 
gon puritansk stämning rådde trots den fasta kristna förank

ringen minst av allt. 1759 säges det i IRg, •att lek nödvän

digt måste bestås barn, och de två lediga eftermiddaga rna i 

veckan tänkas ge tillfälle därtill. Då kan ocksa övning ske 

i dans, vars ställning på schemat göres fullt säker i 1761 års 

Hg, vilket ·efter vad som tidigare i annat sammanhang påpe

kats anslår sommarmånaderna i underskolan därtill. 
Något stadgande om de offentliga skolorn as omhänder

tacrande av den fysiska fostran ·existerade inte i l 12± års skol-
t> . 

ordning. Naturligtvis sörjde ungdomen i viss m an själv spon-

tant för att dess behorv av rÖ·relse ble-v i någon grad tillfreds

ställt. Så synes t. ex. ha varit fallet vid skolan i \'äxjÖ.
30

') 

Tanken på au inordna kroppsliga övningar i lär· lVCrkens or

ganio;;ation är emellertid icke särdeles aktuell ens hland reform

s trävarna. Först mot århundradets slut blir den kraftigare 

accentuerad. En eller annan gång h ar den väl dykt upp även 

tidigare. Löwenhielm anför med tydligt gillanlk dc kr_opp:-
... k . Ath' l R . .]11\Jlll". btdiO,, övninfrar son1 forc Oinn1o 1 · en oc 1 0111, SJ " 

" ' • .. . 303) Schönberg 
säger han , mycket till halsa och munterhet. . . aku-
pekar likaledes på romarnas exempel och rekonn1l'~.nderar .. . de 

' .. . · ' f"'kt . l l·t' .·Il " 'lVCn for denuernus ovnmg•ar 1 ·a, ' nmg oc 1 v o 1geu t> < 

· · l t t"ll · ·· 1'"i60-6Z; :s:aodl. 
ao1) DD :s hand l. rörande kngsvasenc c 1 sJ oss 

i sjöärenden 1765-66. . ... r . JzroPJlS-
3oz) T. Lindfors : Andm·s Otto Lindfors, en pwnpr 01 

l:ultur i Sverige, Sthlm 1934, s. 152 ff. 
303) Löwcnhielm a. a., ss. 16, 2.2 f. 
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1911
1iga skol_orna, där de !ämpligen kunde skötas av någon 

nJllllnal officerare eller nagon annan, som vore hemma på 
g d t 304

' D tt tt d .. .. mrå e . i e a Y. ran e ar vart att taga fasta på, då vi 

~trakta ~-örhålla~dena vid kadettskolan. Ty när den fysiska 
fostran h ar omhandertages, sker detta uppenbarligen på den 

diund att kroppslig-a övningar voro m era självklara för bli 

~ande mili tärer än för andra kategorier av ungdomen,303 ) och 

likaledes torde existensen a v övningar vid univcrsi t eten haft 
en vis-s föredömlig betydelse. 

I 1756 års Rg stadgades anställande av en fäktmästare. 

l)esutom föreskrevs Ö·vningar i simning; i samband med exer

cisexpeditionen om sommaren heter det: ,, Varjämte ibland an

nat aktas n yttigt, att dessa kadetter då och då vid bekväm

lig väder lek på försiktigt sätt m åga få övning i simmande ». 

Denna sistnämnda bestämmelse infördes i projektet första 

gången vid 1751-52 års riksdag på rådman Gust. Kicrmans 

yrkande.
306

) IRg 17 59 upptar bland listan på skolans dis

dpliner och 6vningsämnen fäktning och voltigering; i sche

mat anslogs ju också ett betydande antal t immar till vården 

av dessa övningar. 30 7
) Undervisningen i fäktning började 

v~re~ 1758 men till voltigering saknades dc nödiga redskapen. 

S1mmng upptogs först 1760 till information. Den 6 juni an

modades Falkengreen av AK att uttala sina tankar om under
visningen häri , och den 10 i samma månad fattade man be

slut om att skeppare Sund vackra och varma dagar skulle 

ombesörja sådana övningar, varför behövligt fartya på hans 
rek v' . r t> 

.. Isrwn skulle avlåtas från varvet 308
) Denna s imning be-

g~ansades emellertid i 17()1 års Rg till sjökadetterna. Fäkt

lling och voltigering voro däremot gemensamma för a lla. Un...._____ 
30

') Schönberg a a., ss. 44 ff. och 160. 
305) 

kr· Se t. ex. A. Ehrensvärd: Tal om ungdomens uppfostran till 
Igsmän, Sthlm 1743, s. 30. 

306
) SjU :s p rot. 1751-52. 

'
0
') Se Bil. 3. 

aos) D 
rot D :s handl. rör ande krigsväsenet till s jöss 1760-U2; AK :s 

. 1760_ 

'l'idskr;ft . " . .. .. d ' ~ .::o]ovasen et. 44 
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dervisningen häri blev naturligtvis lidande av sYårighet . 
med fäktmästare Bång. Då denne efterträtts av Pehr erna 

. rnalld 
blevo förhållandena annorlunda. Denne satte vol t!gcrin" .. • 
ningarna i gång; den 15 dec. 1761 beordrade AK VQrv:tsov. 

l · 1 ·· t so") E att 
efter hans ritning göra en »VO t1ger 1as ». 'huru end 

, k 1 1 s1ol .. ast 
fäktning står upptaget pa s ·o ans se 1ema, ar det därför 
sannolikt, att även voltigering inbegreps under dennQ beteck. 

ning. Enligt Tornquists uppgifter strax före skolans upplös. 

ning meddelades undervisning i fäktning o c h volligering.a'') 

Som sport och till tidsfördriv ägnade kadetterna lediga stun. 

der åt t . ex. kridskoåkning. Denna togs t. o. m. i elen prak. 

tiska tillämpningens tjänst. Gustaf af Klint skri \'er: »Vi för. 

beredde oss ock att rätt förstå dem [rangeringarna] därigenom 

att vi om vintrarna på skridskor åkte ömsom i linje de ba. 

taille eller på 3 kolonner och därifrån intogo andra ställningar, 

såsom jakt- och reträttordning m. m., och härvid fö rsmmna

des icke att föra våra befälstecken på käppar , som vi höllo i 

luften». Denna skildring torde ge en ungefärlig föreställning 

on1 den anda, i vilken den fysiska fostran bedrevs vid ka-

dettskolan. 

ao•) AK :s pro t. 1761. 
a1o) Se Bil. O a, b och c. 
sH) Sjöborg a. a., s. 187 
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Avslutningsord. 

Under sin 35-åriga tillvaro tillförde kadettskolan i Karls

krona det svenska försvarsväsendet åtskilliga dugande offi

cerare . Antalcl befordrade 1771 utgjorde som nämnts omkriiW 

iä. 1773 hade 131 elever genomgått skolan, och av dess~ 
hade 105 fått befordran , 57 vid amirali te te t, 39 vid armen och 

9 vid armens flotta. Fyra år senare var sammanlagda smn

man enligt \ Vagenfeldts uppgifter uppe i 161, och under hela 

1in tillvaro b eräknas institutionen ha utbildat ungefär 200 of-
l.. 31 ") o t . l k . 1cerare. - · v1ve a ' t1gt utgjorde dessa en mycket ädel kär-

na i den kår de tillhörde. För örlogsflottans del är detta syn

nerligen på tagligt, vilket framgår redan därav att det veten

'kapliga , teore tisk'a intresset inom vapnet upprätthölls av till 

ka~:ttskoilan knutna lärare och f. d . elever. Vid Örlogsman

nasailskapets stiftande 1771 togo dessa en verksam del, och 
1 det beredningsutskott om 14 personer, som utsågs att ular

leta stadgandena, hade t . ex. \Vitlock, J . G. Lagerbjelke Sta-
'ellllohr G A I . k , 

, · . A'.J Onan ·er och O. H. Nordenskiöld å tnjutit 
Unde,rvisning vid kadettskolan; de trenne sistnäm~da invaldes 

~ksa bland sällskap·ets första ledamöter, som voro 12 till an

;1.1et. Sammanslutningens for tbestånd är längre fram knutet 
1 Nord k" ""ld · J! ens, .JO s namn, och 1 samband därmed utökades an-
et led ·· . . T • 

i' . amote1 med bl. a. Enk h.Imt och professor Beroström 
ath!] d , , . . , . . t> , 

~Ock e f . d. kadetterna kaptenerilla Oman, Gyllenskepp och 
~amt majorerna vVollin och Nauckhoff. 313 ) Men även -3t2) l T • 

313 .u.ngsmannasällsk. handl. 1797, s. 103 f. 

·arisk ~ E. Holmberg : Kungl. örlogsmannasällskapet 1771-1921, 
lona 1921, ss. 7, 9 och 20 f. jfrt med rullor och Exp. i OA. 
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den praktiska dugligheten representerades i stor u ts träck . . d . . l l 11ll) tr 
av de officerare som fått sin utbll nmg VIe ;,adettsl· l t> - ' _ . - . 'o an BLand dem, som med anledning av nordamenkanska fr ih .· 

.. 'd .. k'J C\s. krio·et o j11 cr0 i fransk tjänst och darv1 sars 'l t ullnä rkte .·.., 
"' "' t> Nf d l '"I d I' l Si;,, Merfinnas å tskilliga sådana, t . ex. J or ens q o , " as Wacht . 
· ter· G J( de Frese V v Stedingk, Naucklwt'f D Bl ' ll1CIS , · · ' ' . ' ' · ae. 

sing, K. F eif, s. v. R·ajalin, S. Gyllen~kepp och -~· Schulten."'' i 
s ,1nptomatiskt är också, att den av Nonlensk]olcl ledda neu. J . J'] ' tra lite tseskadern 1782, under vilken maJOrerna " 111t och ·\Yot. 
lin v oro fartygsc.h efer , blev på ett h elt a nnat sät l effektiY än 
de före()'ående årens. 315

) Nordenskjöld blev även i annat ay. 
seende ~n drivande kraft. ,, Han m edförde [efter tj äns tgörinrr. 
en i Frankrike} det n ya franska signalbrevet sam t sjö laktike1t 
som visar flottors sätt att evoluera , och för att tilliin flottan~ 
officerare i dessa nya signalerings- och evolutiomsätt anförde 
h an flera somrar en eskader av små fartyg med vil ka dessa 
övnin o·ar verkställdes >> .m) Gustaf Klint blev adjutant pit ett 

]. ~ · h efs·f·ar·tycrer1 och det är väl trolig t, alt även andra av C IVISIOnSC - t> , v 

kaeleller fingo deltaga. Man m ärker, att Nordcnskjölcls inställ-
ning till den praktiska övningen var densamum som elen Ytd 
]·a·d-e·ttskolan omfattade och tillämpade. A. I\I uttlbes slutsal> 

H -
· 1 .. 1 de att det till stor del var tack vare de i fransk t jii.n-.t m lai:l a 

erfarenheterna, som Sveriges flottor kunde n1 ccl he cle ~~ k~mpa 
. 7 88 90 :m) t ·te i rattvt sam mot de ryska under knget l - , nus . . .

1 
tY 

o .. l" . bo·t linaan de premtsslec , . nan1n by<was pa -e tt annu ang re l ,.,,,.., , . k ~ 
Oh - . k tl 'ld . o· den prak ltS • utan den orundläggande teorells ·a n JJ ' nm,, _ 1 l> "' . . . l ' d .. f ·tl 'ld . er ~om medde a övnino· och det mtresse til VI< me OI JI · n m ,..,, - .. ·] '"en "' . lt 1 1 sakei l o ,-,en om k adettskolans verksamhet, h ade r esu a < 

1 
. lu!ll· 

b D .. f" . ~o Icke s icke blivit tillnärmelsevis så goda. e t ar on·J~ . 
1 c!'äls· · J · cr re J ' 

IJens verk, att nästan var och varannan av de 1 w ,., . 1 in· 
.. 'll . frekventcia ställning kommenderfide borde t1 oem, som 

908 jfrl s. -
l Svanslca SJ'o"llJ'ä ltar VI, Sthlm 1911, aH) A. :Mun t 1(' : ' • 

med rullor och ExP i öA. 
a1s) a. a. , s. 194 ff. ~ '.!.27 f, 
a1o) Gustaf af Klints dagb. Jfr A. Munthe a. u., ·· 
317) a. a. , s. 209. 
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31 s) D f •
111

tionen. ·C ·aktiska resulta ten av dess verksamhet 
~.~on a således sägas ha varit betydande."19

) 

~ Den r ent pedagogiska förebildligbeten synes däremot en
d~s t j obetydlig :tts-~räckning ~a ol~serverats av samti,~en .. Vid 
_
1101

instone ett tillfalle togs v1sserhgen kadettskolan tJll d1rekt 
~1öns ter, nämligen då det på 1760-tale t väcktes förslag on1 ett 
s. k- seminarium gustavianum vid 'Uppsala universitet. Efter 
soi11 emellertid planerna härvidlag kommo a tt stann a p å pap
peret, re~ucera'~-e~ n:2~urligtvis även förebildens b etydelse tili 
noll och mte t var de . ) 

Detta fö rhållande innebär dock inte på n ågot vis en av
görande dom över kadettskolans ställning i den pedagogiska 
utvecklingen . Det är nämligen e tt ovedersägligt faktum, a tt 
Krigsakademi en p å Knrlberg t . o. m. in i detaljer bygger på 
traditionen från Karlskrona. E tt sl11tomdöme om dennas fak
tiska betydelse k an därför fällas först när Krigsakademien bli
vit föremål för en noggrannare und er sökning . Alla teck en 
tyda på att en skildr ing av dess uppkomst kommer att ge in 
tressanta bidrag till Gustav III:s his toria , i det att ·en förlind
ring av dennes syn p å den militära utbildningens nödvändig
het för-efnJler ytter st t rolig , och det är vidar e mer än sanno
likt, att Krigsakademien i fortsättningen haft en befruktande 
påverkan p å den p edagogi ska utvecklingen i stort. Dessa ting 
skola emellertid upptagas till diskus:-ion i ett eventu ellt kom
mande arbet e. 

-----
318

) Anförda faktum f r amg}t r av en jämi'Ör(']sc mellan Gustaf 11 k lint, fö r teckningar öve r d; i s jökriget clcltagande- högre offi
~rarna och rull or o. Ex P i öA. 
k 319

) J-. P. Le·fr en s kriv('r 1824 i »Berii ft('] se övc.r Kungl. Krigs
~;dernien >> (s. 67): .. "K_adctt J.;: o] itn i Kar lskro:1.a spridde kunska])Cl' 
, ett kunskapsbcgar mom orlogs:flottau.s oHic('rskOl'l1S, varav fo]J"·tn 
'ir} syntes i 1788 års krig. Gaml a officerare av detta vapen hava 
1/akr~t mig, att det före kadettskoluns inrättning stocl gansk a 
nt hll med kunskapen~ a därstädes.» 

tk 
320

) Se Con.sis torii Ac. i Uppsala betfinkande om in formations
et, Up ps a l a 1769. 
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Skeppsb. 

Bil. 7 a. 

Schema för den praktiska lerminen sommaren 1770. 

l SJök. ~ L•ndk. l Sjök. ~ L'"dk. l Sjök. ~ L•ndk. l 
K l a B s 

3 

Ar till. Artill . skepps
byggeri 

Artill. och 
fyrverk eri 

l 

Fyrve~·k eri, l • l Navig. l Fortif. l 
artlll. 

N avig. LandartilL 

Art iii. 

Franska 
T ackling 

l 

Franska 
Tackling 

l 
Franska 
'l'ackli ng 

l 

Sjöevolnt. l » l Artill. l Artilleri, INavig., artill .,l 
navig. landmätning landm ätning 

0 

l l Bnmbk,tn. l > l Mäl•kiulniug l Mäl•kintniug l Mål• kjutning l 
\ \ \ \ Taktiken \ \ 

Franslm 
'l'ackling 

Onsclll gar och lördagar kl. 11-12 ha alla aviselektion. 
" , e. m. 'i;;· ftS ·:n cxerris n'ecl hrtndge,iir, evoluLioJJel" m. m., c!ä s[t anbefalles. 

7·.l\e ]dassens kadetler biträda vid artilleriläsni11garna eller navigationsövningarna. 
4·.de kl assen s sjökadetter ha dessutom tackling 8 tm. i veckan samt geometri, pla n trig. och r iikning 4 

tln. \ veckan. 

llil. 7 b. 

Schema för den praktiska terminen, av Falkengreen 1'773 (asis iälli som beständigt. 

(Anvisningarna äro svårtolkade och uppdelningen på s jö- och landk. osäker.) 

K l a s s 
Tid 

l 
6 

l 

5 

l l 
7 

l l 
4 3 Sjök. Landk. Sjök. Landk. 

April Artilleri N avig. Fortif. Ar till. Fortif. T a c k l i n g 
(e. m .) D a n s 

Maj 

l 

Bombkastn. IBombkastningiBombkastningl N avig., 

l 

Landm., 

l 

T a c k l i n g 
målskj. målskj. D a n s 

Juni l Sjöresa l Sjöresa l Taktik l Sjöresa l Taktik l s j ö r e B a 

Juli l > l « l » l > l > l s j ö r e s a 

Augusti l > _l _____ • l l . l l s i ö r e s a 
· - ·· · - - - - -· l 

Anmärkning. 4:de klassens högre avdelning har dessutom landm. i slutet av maj samt 3:dje och 4:de klass. exercis med 
handgev. i april och maj . 
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Bil. B. 

Designalionsrulla som jämte målskjutningstavlan utvisar 

kadetlerna sommaren 1765 förrättade sin m ålskjutnin' 

med handgevär. g 

hur 

l:sta k o m p a n i e t ~ 

~ På tavlan träffa- C!J ' 
~ 

de nummer ~ 
<l 3 :» 

P'i P: s ~ 
o C!> - "" (.):) 3 :» 
3 N 00 '"' u; ii. a m n :>;-' E: :>o '"O 

"d ~ .cr- "'" '"' :o :» 
~ 

~ l-! 
~ ~ (!) 

"" "'">0 00 00 00 :-' 

'"' p~ :>;-' :>;-' i'T 
~ o o o '"O 
p, ,.. 

"'" 
,.... C!> 

C!> 
.,.. 

"'" 
.,.. 

'"' 

Komp. chef. 

l 
Lagerbielke 

l 
34 27 

l 21 
» Ekman Förfall 
>) Anders Siöstierna 20 37 28 l 3 

U off. Schulten 23 18 27 3 

» Hellberg 27 27 18 3 

Korp r . l Treutiger, C. G. l 29 10 27 H 

Vice korpr. 2 Pehrmand 2 26 35 36 3 

Musketörer 3 Dougleitz 3 27 25 19 3 

4 De Geer 4 19 35 3 3 

5 Ramberg, Alex. 5 33 34 25 3 

6 Winblad 6 34-35 26 26 3 

7 von Koten 7 17 17 - 2 

8 Svebilius 8 
Pet·miss. 

9 Baron Ollonberg 9 10 34 35 3 

36 35 2 l 
10 Snoilsky lO -

Permiss. l l 11 Lychoy Il 20 - 35 3 

12 Greve \Vachtmeister 12 

13 Schweder 13 44 28 20 3 

14 Schaugardh 14 25 27 17 3 

15 von Ehrenheim 15 59 44 24 3 
perrniss. 

16 Stobeus 16 

17 Kullenberg 17 9 50 36 3 

18 Baron Palmstierna 18 3G 35 35 3 

19 Bergenhielm 
119 

4 18 JO 3 

20 von Blixen 20 44 
l 

2ö 26 8 

21 vValdau 21 44 42 - 2 
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~ 
/l ~ w ""ftjJ tj} :: - -- • 

il ~ 
., 

J. ~ ~. 
" ~-~ • \jf)Jf/31 , • H . / f, 

\ 
III) 

1 ' ,~"r' t.,.. / C) .. +t 

'$ / 
r .._, ·"'7 ... · t> 

Bild 5. 
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2:dra k o m P 

N a m n 

Komp. chef. von Stauden 43 27 3.) 3 

U off. Strybing 27 27 3J 3 

Korpr. l Ulfsparre 22 00 27 27 3 

Vice korpr. 2 Wolffrath 23 17 10 16 3 

Musketörer 3 Norman, Ulric 24 Sjuk 
25 Sjuk 4 Ehrenpreus 

31 42 10 3 5 Osterman, Justus 26 

6 Osterman, Hans 27 Sjuk 

7 Siöbom 28 00 00 00 3 

8 Uggla 29 00 00 00 

9 Wagenfeldt 30 36 29 - 2 

10 Rajalin, Gust. Thom. 31 00 00 - 2 

11 Siöbom, Friedrich 32 00 00 - 2 

12 Rudebeck 33 Ab sen 

13 Biörck 34 35 51 37 3 

14 Raab, Carl 35 28 32 10 3 

15 Hansson, Carl 36 19 19 C)-_j 3 

16 Fischerström 37 27 10 17 3 

17 Klingsporre 38 00 25 33 3 

18 Ramberg, Anders 39 3 10 27 3 

19 Staare 40 32 41 11 3 

4 2 Wiblingen, Carl 41 9 

l 
-20 

20 7 - 2 
21 Rajalin, Joh. Wilhelm 42 

Bil· 9· 

Kadettskalebibliotekets ungefärliga bestånd r7o-talel. under 1 

Införes icke i TiS på grund av utrymmessk äl. .Red. 
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Uppgifter angående främmande mariner 
(U F M n:r 10/37) 

hämtade ur fack- och dagspress av Marinens pre3sdctalj 

under ticlen 11 september-lO oktober 1937. 

Innehållet i bä; återgiYna up•pgifter står helt för de som källa 

anghna p-ressorganens räkning. 

Akt.ue·lla spörsmål. 

s,·eriges sjöförsvarsfråga. 

Efter en hol dPl diskussion t illsattP rPgoringen en expertkom

mitte att gr anska flott ans nuvarande til lstånd och ,·ad som måste 

göras i'ö r dess återuppbygga nd e. Denn a kommitt6 har nu fram

lagt sitt betänk ande och föreslår ett Jyndhsprogram till en kostnad 
av c:a 9 milj. pund. 

Programmots ryggrad utgöres av trP >>s lagkr.rssare-, (»battle 

eruisers>>), men rl ~t clrras deplacement enelast är 8,000 ton, har man 
51
'årt att fö rstå varför de e rhål.l it c!Pnna beteckning. Snabba kust

törsvarsfartyg ;k u ]lp va ra clPn riktigaste benämningen, ocl1 ingen 

flo1ta i världen vet buttre än ck-n , venska, hur man skall bPgagna 

sådana fartyg. De nuvarande jagarna - Lircliga, uneler byggna d 

OCh Planerade - betraktas t,ydligen som tillräckliga, men förs tärkas 

av 4 torpedbåtar mecl mera biygsamt deplacement och 3 kustubå tar 
samt ett moderfartyg. 

Alla fartyg byggas i Sve ri ge, men förPslås att unc!N tiden 12 

SIIJa]] s1oops or gunLoats» inköpa.:; från utlailllet. 

or . ~Il synnerligen intrc.ssant del av fö rslaget iir att »a squaclron 

.. 0 fan· size» bör fö rlägg·as till Yästl: usten i st. f. att hrla flottan 

' nceutreras till Ostprs j6n, som hitti Ils Yarit fallet i många år. 

(N a v. Ch ron i c le den 17 SPptt•ml.wr :19c37.) 
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(Typuiredn:.s Jörslag omfatta r som bekant 5 år . oc h dr ... 
slagna större fartygen hava benämnts prmsarkryssare, <·j ~la<>]· Iore. 
re. J.Jed »Small sloops or gunboats >> avses givetvis dc ii ll i nl,~~

1

Y:sa 
sla gna motortorpedbåtarna. l'rcssclet:s anm.) 

1 
forp. 

------

Efter en längro tids teknisk och pol itisk diskussion h ar S\'e 
riksdagen nu definitivt gillat ett 3-årsprogram för :fl ottan me~si;Q 
å rsbudget på c:a 2 milj. pund, alltså högre än någon f iirc'rd\rncle 1°

11 

rinbuclget etter l'riget.. Trots sin storlek och sina mar itin1 a intreslla
hava dc skandinaviska makterna under många år va rit 8,-111wr\i!

011 

lJlygsamma i s in marinpolitik. Men de maritima f' ör >iw lrinp:arn~e~ 
Ostorsjön kunna nu icke läng re lämna drm likgil tiga. 

Den nya tyska flottan har v isat ett ovanligt i ntn'S:Ol' för U<' 
skandinavisk a kusterna, och det har förekommit fall nY int rån~5 rtt 
icrrito ri a \vattnen, som icke föregåtts av vederbörligt t i ll.stå ncl. \'i 
dare visa ryska ubåtar stor verksamhetsive r i Finska Yi1 t• n. där SYe
rige har bdolknings- och hanclels intressen . 

Man J år naturligtvis icl'e fästa överdriven vikt \id rkssa före· 
teelser. :Mrn Sverige förstår riktigt nog, att lJ åde la nti d s pr~stig,• 
och säkerhet påfo rdrar P n ökad sty rka under örlogsl'ltt;.q.nm ... 
Bedömt. efte r vår standard, sä rskilt. den nuvarande, mus tP det nya 
svenska flottprogrammet utan t.vivl'l bl'tecknas som m )·ckd blygsamt. 
.:-len frågan mftstP st's ur såväl relativ son< positi v S)'11llllnkt. Den 
innebär, ::ttt en iörstärlming av svenska f lottan med <'Il lliYision 21 
cm. ],ryssare har en mycket .:;t.örrc relativ betycklsP ti11 s am ma för
shi rkn ing av brittis ka flottan, en ä r dPn procentuella hir.sb1rkninP:<'!

1 

är så mycket s törre i förra falld. 
(United Services Revirw elen 30 SPpic' mh<' r t \}::)7.) 

De siörre sjömakterna. 
. s\ nk o 

En oftic iell. bNäkning av cle stör re sjömakternas rt·l nt 1 '' ~ • k· 
giver vid handen, att Sto rbritannien s tår långt Iranifö r öniga m~nr 
t er. D<'sS flotta räknar nu 28!) fartyg på 1,216,398 ton och man 
under byggnad 1)6 fartyg på 3'11,000 ton. _ . . ,·g p:l 

Förrn ta Staterna kommer däruäst. Där 1:inn as :\:2.J fal\ E7 
1,083,330 ton (212 överåri ga Jart,·g på 214,000 ton i11 :i knaclr · 
fartyg på 335,565 ton äro uneler byggnad. 
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Di.irefter komma: 

~==========~~~==~====== Färdiga Under byggnad 

Antal! Ton Antal! Ton 
,~·--~-----------T~ --~--~L__l __ ___ 
J~pan .. ....................................... . 23 79,272 

l 

fr11ukrike ........... . ....................... . 

Tltya~i::~~:: : :::::::::::: ::· ..................... 
1 .................. .... 

Närmarc specificerat ä r lägPt 
(F o-= färdiga, I3 == under byggnad). 

200 

162 

206 

77 

745,604 

469,346 

396,683 

147,632 

42 

67 

174,143 

147,500 

38 t 262,482 
för dc tre s törsta sjömakterna 

-= 

l 
Stor- u. s. brittannien A. Japan 

t 

F . l B. F. l B. F. l B. 

l Slagskepp ........................... 15 5 15 2 9 -
Han garfartyg . .. .. ......... ..... .. 6 5 3 3 4-
Tunga kryssar e ·················· 15 - 17 l 12 
Lätta kryssare ·················· 40 21 10 9 20 
Jagare ····· ······· ····· ·· ········ ... 156 46 197 55 98 
Db åtar ........ ......... ... .... ...... 53 19 l 64 17 57 l 

(U. S. Naval Institute Proce<'clings, september 11)37.) 

Faran från luften. 

2 

-
4 

14 

3 

1·apn ~t 1~_ans:(e mest anmärkningsvärda hittills är kinesiska flyg
ttanse oformaga att sänka eller skada japanernas örloo·sfartyo· ;el Port ångare \" , f" ... 1_ J . "' · o " 

1 

flaggsl · JSSa orso' 1a gJorts att bombarelera det japanska 
:ullst" cel~pet t: tanför :Shanghai på Whangpoo-flodcn men de l1a an(] o·t l l t M ' :"Sisk . " miss .yc m s. ~ ' an måste dra den slutsatsen att det ]·i. afl vO' tll''t · · ' '· 1aste be,] o~ vapne J lVl sorgl.Jgt nnssgynna t ifråga om sina vikti-

lov samt att bombtramngen varit försummad. 
(United Services Review elen 16 septrmber 1937.) 
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Do mera f ullstäncli g a uppgifter, som man nu erh<i Il i t 011 .. 

delsc rna i Shanghai, fönmleda vissa reflektioner ifrå g-a 01n k~i han: 

Juften. \i i~ser~igcn känna vi ick~ närmare till_ de' ki ~, .. ; i;;ka a\~:~ö~ 
rernas utb1ldmng, m en den allmanna uppfattmng<n dl , att de .. 

,, pretty goucl airm en , , Själva m åste de' dock fått el d in trycket aaro 
[ l . t t• ll l v 

sina kraftiga raider mot det utan: ör c en. ll1 e rna l011l' a .\.on cessionen 

ankrade japanska flaggskeppet, att det ar :11ycket lat_t a tt ~ikta llå en 

sak och få träH på en annan. U neler tva dagar gJ ord e' upprepade 

anfall, och clet blev nedslag litet varstans r unt ~artygPt men ingen 

träff. Däremot bl ev det träff i konc<essioncn, v1lket i ·~· ;rarna Yoro 

särdeles angel;ig na om att undvik a. Man tycker annars, att ett far

ty g, förankrat på PH flod, skulle vara som hittat i m åJn ,·;;cenclc. 

Man börjar hysa 0n växanek misstanke, att en aY~<' Yiircl del av 

förluste rna i mtinnskoliv vid bombraiderna be rott p å lu f!Y ii rnsartille

rict. Detta är en f m· a, till vilken vederbörlig hänsyn hitt ills icke 

tagits vid luftförsvaret av tätt befolkade områden, Att 1\lla luften 

med exploderand e g ranater ].;:an förvisso göra det sv årt fii r flygama, 

men a lla de sprängsi.~'cken efter 7,5 och 10,5 cm. projdd ii ·r. som faiL1 

ned från hög höjd, kunna också, även om de äro små , t i llfoga all

varliga blPssyn•r. Det lir al ltså fråga om. skydd icke blc.t t mot bom

berna utan ävPn mot luftvärnsartilleriets 11roj ektilor . 

(l:J,itcd Services R eview el en 16 septcml 11 r 1937. ) 

Att pastl't att. försvarsmedlen alldeles tagit överk:1 1 f~ i_stridcn 

m ellan försvars- och an:lallsmcdel i luftkriget skulle var,t l hog gJad 

vilseledande. Anfall fr å n luften m åste fortfarande l" t raktas __ 80111 

en myckc·t allvarlig fara. Mc-n försvarsmedl en u tvec klas al\t_Jam\ 
· · · ·· l åll f .. · t t det ar et. 

Numera höra v1 1ekc ens ytterh ghetsamncn J, a OLE', n ~l 

sjä lvmörd ande slöseri med pengar att bygga stora far t,\·g so m m 

för flyget. . 1 , 1 fl ,• ganfall 
Um\pr det sis ta å ret h a vi få.tt be•nttna en he ' ·' . J -·d ·e 

. J l t t l . \· ' yard 't aJ 
mot ör] oo-s- och auclra fartyg, oc l r csu a en 1a J C ' ' t nu 

uppmunt~nnclc för ·f\y gcn t usiaste rna. .Ma n får h oppU '· att dte ·nas 
. F.. ta Sta ei 

är slut m ed dc h ögst överdrivna experim enten av ' orC''L ' ty 

l f .. 1·· f l t ·sl·a ,· Ja gskePJl, 
fl yg mot orörliga och tota. t . o rsYa rs o.sa . c . J ' •· 

därav k an m an ej erhålla några riktiga erfar enheter. o"' 

93 t 1 er 19o1-l 
(United Services 11-eview den - sep em J 

· . so01 30 

Dt>t finns inge n anle_clning att y·~. att d~ fly~l~0 11 ' 1.:0 1

1;ågot säll 

vändas av båda parterna 1 spanska mbordesknget ar o ' ' 
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uJiclerlägsnn andra 11<1t~oners .. Därför är clet nyttig t a tt stuel era dc 

jS!acll<~n:n ~ sl~nclorna for att få en uppfattning om faran från luften 

fÖl bn ttls:,a. otlogs- och h andelsskepp i händelse av krig. 

1Jppnktlgt sagt _ha _bomberna icke visat s ig på långt när s!\. 

1,rliga som n~ ' ng~ manmskor, även de mes t konser vativa, för estälJt 

,1·g. Ingen stoq·c orlogsman har blivit allvarligt skadad ocl t 
· • t 1 - , 1 . o. m. 
kM10nh8 ar oc,1 Jagare hava mot tagit direkta t räffa r på ett sätt 

,o!ll man trodde vara omöjligt. ' 

Fyrtio bomber fä lld es mot ett bri ttiskt tan]-·[a1·tva t'll ... 1 
•• . . . ' • · ' · J b l . SJOSS, OC.l 

jnte en enda truifac!P, tro ts låg fart och absolu t ofo··1.111 a· o·a att , 
·•tt f. . å b b ' p,L 

något 3a orsv~ ra ombernas inriktnine·. 

Tankfartyget StnnlJI·idge, som va r '~tt omtyckt m å l i Gijon, 

bombarderades under tro dagar, medan oljelast en lossado" Hon er-

höll sex clirck t::t tdffar , och en t räff alldeles' intill s icl;·1 SJ· 1 , 
d . r !. ,ac,ol 

uppsto o v1sser J_gen, me,n de kunde inte hindra henne att avgå till 

fransk ha1nn~ nar la~ten var lossad. I ngen eldsvåda uppst od. 

Det ar lde,t tv1vel om att, åtminstone hittills·, f lygbomber äro 

arsevärt mindre farliga än m cdelsYåra artilleriprojektiler. 

(Nav. Cluonicle den 24 sop ternber 1937.) 

I en a rt ikel "Air attack on merchant ships >> framhålles bl. a . 

l Spamen, clär båda parterna gjort sitt yttersta för att vidmal'~~ 
hålla e "t .·· fY bl J- ' ' 

n, 1an b oc, nd av varandras hamna r samt haft ett stort 

a_ntal ilygplan ocli. till synes outtömliga förråd av flygbomber till 

·~rf?gande, __ han1 r esultaten av fl yganfallen varit sydnedigen obe

l)tdhga. Nar man erhållit t räffar ha d0 varit fåtaliga och nästan 
Ueslutancle p ' f ·t . 1 . 

a ilt yg, som sa mat vane medel att skydda sig vari-

1:~om f,l.ygpl~n en kunnat gå n ed på my cket l åga höjder. Sk~dorna 
·J· akvaut yth ga, och fartyg, som man med säkerhet förmodat sl-ulle 
u n a h . •' t t . l . o • ' 

' a ga l 1amn med nnga svanghet och små förluster. 

;!radS!cla~a - misslyckanden kunna naturligtvis framkalla en omot i

~ar PhmJsm, sc m kan var a hka farlig som en överskattning a , 
an från l f . D t .. . ' 

'riff .. u t en. e ar 1ngen t vekan om att en stor bomb som 
ar r a t t l .. . o ' ' 

i ä ' Jor var a 1 stand att sänka e tt handelsfartya vars däck 
ro konst· · l f ... · " l ·· b' 

·:uJsprutee 1 u m a c e ~1 sa cana :raffar, och en stor far a utgör också 

'lsfar Iden, mot vilken det ar svårt att skydda ett vanligt han-
tygs brygga och styrhytt». 

(The N a vy, september 1937). 
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Nya flottoi: i Kina. och Uysslaud. 

Två o ny a, slora flott~r äro ~ varc:anc:":· Annu l>l'l'inna de . 
e nelast ·p a planernas stacllUm. Men p a SJOl.::ngets on t r;\tle l· Stg 
det att .. väcka s:ö rsta .. u1Jpmärk~a~11het .. så snar t som J{ina oe~o;~~~~e,r 
land gora ve rkhga forsak att bh va forsta rangens SJotnakte r. · 'iS· 

Kinas planer hado gjort vissa framsteg strax innan det 
var ande kriget utbröt, men de nuvarande förhålla n<lt·na o·ö nu. 
definitivt försök svårt, om ej omöjligt. Sun-Yat-Sen J'iirl't ocl"b~~ ett 

l ] o l l' J l . l lOYet av en stark flotta men cunc.e pa grunc av o ~. ~a nnc <'r t'j förverk. 
liga sina ideer . Chiang-Kai-Oheks planer på SJ~mal~t iiro lika starka 
som Suns, men om han skall lyckas s kapa en kmes1sk ::;jömakt beror 
på de nuvarancle händelsernas utveck ling. J apans fl o i! a har i icke 
ringa mån byggts just för att helt kunna behärska FjtitTan östern. 
Att se en kinesisk flotta växa upp skull e ej vara beh agl igt fö r Ja. 
paus statsmän. Jap :m kommer dä rför att lägga all a JHöjliga hinder 
i vägen, mPn detta kommer ej att hindra kineserna nit börja up p. 
hyggnadcm så snart som förhållandena medgiva. 

Man räknar med att k unna e rhålla ett lån på 100 mil j. pund 
(nära 2,000 milj. kr.) på amerikansk eller brittisk nHtrknacl eller 
båda. Det kan oj förnek as, att ett obe roende och J r n lllii tskriclande 
Kina har stor::t sy mpatier i Förenta Staterna, och ett sjölö rsvarslån 
s kulle troligen hli populärt i Wall Street. 

Bäst byggas fartygen på brittiska och amerika nska Y::t rY, och 
utan tvivel är det ocksä bäst att bygga dem i de HimlPr, varifrån 
man få r penga rn a. 

J\{eclan elen kinesiska flottan ännu så länge enelast planeras, fin· 
n es redan elen ryska, Från brittisk sjömaktsståndpunkt iir elen t. "· 
.e j så mycket att räkna me{l, mon don kommer, och ckn kommer me· 
tocliskt, och man har sto ra vyer. 

När Jlottan nätt elen storlek som elen ryske diktatorn aYser, 
komm er den att bli mäktigare än ~1ågon flotta, som s1ntt uneler tsa
ristiskt befäl. Sta lin säges vara trött på att Sovjet ],;11las ,,en n~ 
tion av landkrabban. Det må vara sant, att man r ukuar Ryssla~c t 
soldater i miljoner och dess matroser ondast i huntlradcn, men e 
f inns, anser Stalin, ott botemedel. om kan 

Detta botemedel är en plan att bygga upp en Jlotta, s 1 Ja· 
tävla åtminstone med Italiens och möjligen, så småningom, nlec den 
pans. Att genomföra denna plan blir kanske det svåraste, som 
nuvarande härskaren i Kreml hittills försökt sig på. g") 

(Nav. Ohronicle den 17 september i!J /. 
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Holländskt flottprogram på 63 nya fartyg. 

fullstäncliganclet av byggnadsprog rammet för kolonialflottan in-
bii r ytterligare 3 kryssare, 12 jagare, 18 ubåtar och 72 fl yg plan. 

11etta offentli ggjordes i budgeten i dag (21 sept.) . 
de A-nslag beräknas också för 6 ubåtar, 3 f lottiljledare och 12 min
,repare för att förstärka hemJ lottan. Här räknas också med en 
~ryssat:e av större ~en bätt re typ än De Ru yt cr, 6,100 ton. 

T1llsammans faresl ås 63 nya fartyg för hem- och kolonialflot-

torna. 
För första gången upptager försvarsbuclgPten anslag för beväp-

ning· av h andel sfartyg, avsedela för kustskydclet. 
(Da ily Telegraph den 22 septem.ber 1937.) 

Den holländska flottan i hemfarv attnen sk all fö rstärkas med 
1 kryssare, 3 flottiljleda re, vilka riktigare borde betecknas som lätta 
kryssare, 6 ubå tar, 8 minläggare och 12 minsvepare'. Ostindiska flot
tan förstärkes med 3 kryssare, 18 u-båtar, 12 jagare och ett sto rt an
tal fl ygplan. 

Aven uneler nuvarand e goda tider innebär detta stora utgifter, 
men den glädje, varmed man bär bördorna, visar a tt holländarna 
förstå sitt ömtåliga läge. 

(N av. Chronicl c elen 1 oktober J937.) 

Kryssarnybyggnader. 

Nedanstående ö1versikt visar tendonserna inom de stöne s.Jo
makternas kryssarnybyggnader. (För järn :lörolse medtages den förc
slagna svenska typen.) -

~m:·::::) ('tat) .......... . 
l Lrooklyn (För. St.) ....... .. 

F..a Gal!isoniere (Frankr.) .. . 

l 
}l~g. di Savoia (Ital. ) .... .. 
A.llrnberg (Tyskl.) ........ .. .. 
s:Phion (Storbrit.) ....... .. 
1'~l1skt för slag .. .... ....... .. 
!dskrift i Sjöväsendet. 

Artilleri 
Depl. 1------.~-----
(ton) Flackb. Fjärrluftv. 

Fart 

8,50015 st. 15 cm. 8 st. 12,7 cm· 33 knop 
10,000 15 st. 15 cm. 8 st. 12,7 cm. 32,5 » 

7,600 9 st. 15 cm. 8 st. 9 cm. 32,5 >> 

6,79 1 8 st. 15 cm. 6 st. 10 cm. 36,5 » 

6,000 9 st. 15 cm. 8 st. 8,8 cm. 32,0 , 
7,000 8 st. 15 cm. 4 st. 10 cm. 32,5 » 

8,000 6 st. 21 cm. 8 st. 12 cm. 28 » 

45 
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Mogami utm i1rker sig för ovanlig längd (195 m.) och rinn- . 
gående (4 5 m.). Motsvarande siffror fö r Ja Gallissonil're (·· "'a dJup. 

' .. . . . . . son1 f ... 
betecknar som det. bas~_a fartyg Franknke lu_thllso konstru0 rat) 0

l_f. 

184 res p, G,3 m. V1d SJOgång komm er :Moganu att rulla ha :; t i t ar a 
l.;:raftigt. Medan de franska och brittiska kryssarna förete 01~ t'oeh 
ligen ren och klar silhuett äro på Mogami bryggor, el(llrduings ~lll
se r , str älkastarbryggor och andra däcksb;vggnader blandade 0111 P_at. 
andra. Det_ jätteloika kom:11andotornet. förefaller va ra mycket ~:::: 
bart m en skankcr a andra s1dan e,Jdl ecl mng en en stark och sk·•l· r1· 

• n\ lng•. 
fri plattform. " 

(Kieler N. Nachrichten elen 21 septemlwr1937.) 

Motortorpedbåtar. 

Italien synes ha u tvecklat motortorpedbåtarna i högre grad än 
anch·a l änder , Där finnas nu omkring 50 sådana båtar på 13--!7 
ton m ed farter m ellan 26 och 55 knop. Bes tyckningn1 utgöres av 
2 ell e r 4 s t. 45-48 cm. torpedt uber. 

De senaste franska båtarna mäta 23 ton, göra 46-30 knop och 
föra 2. s t. 45 cm. tuber. 

Tyskland använder, trots s in förkä rl ek för »pockd editions», 
större t yper. De nyaste mäta 5{}---70 ton, göra 32'----33 knop och föra 
2 st. 53 cm. torpedtuber (4 torpeder) samt gott luf vlimsar t illeri. 

R yssland förmodas ha ett antal motortorpedbåtar aY it aliensk 
modell. F arten uppgives till 40 knop. Uppgifterna om antal, stor
lek och bestyckning äro osäkra. 

Dc britti ska motortorpedbåtarn a n :r 1-6 mäta F> ton och göra 
över 40 kn0p. De äro bes1:.yckacle m ed 2 s t . 45 cm. tube r och kul
sprutor samt kunna medföra s junkbomber. Ytterligare t re li knande 
f lottiljer äro beställda. Varj e båt kostar över 23,000 pund (446,000

1 .. l 11. E . C , . ]' oustruerac kr.). Andra typer aro une er utvec' mg. 'n 1 O\\ P., ' 1 
båt ä r betydlig t 'större än de nyssnämnda och kostar 33,000 p une 

. . l ~~ 
(679,000 kr.) , En annan typ är uncle·r byggnad 1 P ortsJuout 1· . eder 
beräknas till 50 kno·p och elen lwstyckas mod 2 st. :J;' e n~ . to rP tor· 
m ed omkring dubbelt så stor förstörande verkan som 4 !J cnr. 

pederna. 1 sjö-
I motsat.;; till världskrigsbåta rn a äro de nya t ypern a go~ ~~d•n 

båtar, som kunna hålla hygglig f a r t äwn i hårt Ya der. VlC åta rna 
av elen ursprungliga uppgiften att avfy ra torpeder kunna lJ,I åW 

)11. f . 
användas fö r kon voj -, övnings-, dimbildnings-, antiubåts-
damåL 

(N el · l sept.er1rl .er 1937·) r av. Hon1c e, 
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Tysk sjökrigföring. 

Ett in t ressant vittnesbörd om hur man på tyskt hå ll tänke·r 
;ii viss _del av el en f r~m1icla s jökrigföringen Prh å ll es i en artikel 
;l" den rkande tys:'"' _amHal en Met~rer,_~om framh åll er bl. a. följande: 

, }\am]-•en m " t ovPr makten t1ll SJOSS kommer emell ertid i fram
tiden liksom un~ler världskriget att från Tysklands sida fö ras över-
1ägand~ st r: a tegr~kt, el. v. s. som l1 andel.skrig. F 'ör det ta slag a v 
,rigfönng ar ulJai:en u1rnärkt väl l ämpad på grund av s in stora ak
tionsradi e och sin förmåga att dyka, när fienden siktas. Men av 

1arJdskri~et l1ar man också lärt, att syste met mell krigsonuåden, på 
,iJka val']e hande lsf a rtyg sä_nkte•s utan föreg ående varnin g, väl knap
p:ISt kommer att upprepas 1 denna form, emedan den plikt att föra 
.andelskrigeot e_nli.gt_ p ri~regle m e.nlct, vilkE-n fö rdragse nlig t åligger u
äten, ar svarforcnbg da rmed och skulle framkalla ännu flera vrecl

:ade prote.si.E'r från dc neutrah i framtiden. Man blir väl därför 
·rungen att ÖYerga till elen folkrättsligt korrek ta officiella förlda
:ingen av ubåtsb lockad mot bestämda fientliga hamnar och kustom
:åden. Däremot kan ingen n eutral makt inlägga protest. _ 

Först_ som hancl els1 örstörare kan en ubåt utnyttja alla sitt va
pens moJhgh et-e r och kan, om elen får göra en riktig insats, tvinga 
•ren ~~ stark motståndare·, som är myeket beroend e av tillförseln 
!rån SJOn, på knä. » 

(Berliner Lo·kal-Anzeiger den 28 augusti 1937.) 

Byggnadskostnad e~·. 

. Upgifterna om an buden på de två ny a ame r ikansk a slagskep
,,~ .. lllne,hålla för vånande s iffror. Utom pansar och artilleri, som 
raknats Jr ot 20 "l' l 11 f .,ris f". ' 0

v a · ' n111 J. c o · pr artyg, räknade kongressen med ett 
til' 01 skrov och rnaskmeri på 40 m i lj. cloU. , e.Uer tillsammans 60 

J-doll. (c:a :284 milj. kr.). 
Det l " t . . 

•0 ags a ll •lbucl et f rån et t pnvat varv - N. Y. Shipbuilcling 
f, :~j.-- som förut byggt f le ra s lagskepp, uppg ick em ellertid till 
<de 

1 
J. do-11. , pansar och artjlJeri oräknade. I cke desto mindre öns-

va r vet m l · · l tt l .. · · 'JSt ecg1 vanc e a lOJa pnset, därest arbets- och materiel-
, Uader s l ll t. l . ~rks .. . m e s tga une er byggnadsbclen. Phila clelphias och New 
~.2.) ~~~ogsvanc ha däremo t icke räknat med m e ra än 36 5 r esp. 

llll1J. doll ' D . . 
n ly~: skulle var a sy nn erligen intressant att veta, hur örlogsvar

i<lskost'ats komm~ ±.ram till dessa låga siffror. HittiLls ha bygg
naderna pa orl ogsva rven på båda sidor om Atl anten alltid 
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ställt sig betvclligt högre än på de privata van-en. Det ntorst·\
1
, 

·~ J 
" att 

se, om priserna kunna hållas ell e r om man kommer a tt hl'gära dry. 

ga fyllnaclsa nslag. 
(Na v. ChroniclE' elen 24 septPmh<'r 1\)37.) 

Byggnadsprogram och budgeter, uppgifter angående 

personal och materiel m. m. 

Storbritannien. 

En förteckning över brittiska flottans nybyggnarl.·r mod upp. 

g ifter 0111 program, namn, data för påbörjande, sjösättn_ing och be

räknat färdigställande, deplacement, fart och bestycknt ng å tC'd in

nes i N or sk Tidskrift fo r Sj0vesen, sept. 1\:137 (jfr. ä ven L'FM 8137). 

Oavsett den betydligt högre hästkraftstyrkan hos d" Tra nska och 

italienska jagarna, tinnes anledning t ro, att dc nya briti i.-;ka :i agarna 

av Tribal-typen komma att i allm,än tjänstedugl ighet l>li \·a öwr

lägsna var je annan hittills konst ruerad, jämförli~· ja gnrty]l. Der~s 

deplacement på 1,850 ton medgiver mycket god SJodugh p:bC't. De SJU 

12 cm. kanonerna prestera mycket störi·e eldvolym än ck f<' lll franska 
']l ·· l 1·· · } ·oJ"eJ-tilvil t<'n Farten 

14 cm. kanonerna, Yl 'et uppvager c en agte I t ' .' · ... 

beräkn as till 3C knop vid 40,000 hkr., men det sku lle trkl' _Jor:·åna, 

om denna beräkning i praktiken visar sig ha varit myrl-d f_o;stkhg. 

(U ni te d Services Review den 9 septem ht•r Hl3 r. ) 

. l 1 o·it rekord 
Den 19;3() färdigställda kryssaren _Ampluon _1ar s n, , Mo-

n·enom att tillryggalägga den 1,000 sjönnl långa st rac kan md lan fa rt 

"' 1 · J D ban IJa0 37 tt' t11 trlar, vilket motsYarar ·n medel 
7.am ) tque oc t ur , 
a v 30,2 knop. 

(Kieler N. Nach t-. llen 19 septeml,.•r 1937.) 

Förenta staterna. 
terami· 

t . l l "1"
0

1 ko n ']l 
Chefen fö r marindepartementets aeronau rs 'a J~ ' '. fte l' ti 

·1 1 · fl, · o·stritbkra d~ 
ral Cook meddelar att amen 'ans 'a mannens . J "' 1113 

' . D· k~ 
1939 skola utvidgas till att omfa tta 2,0(J0 flygplan . 
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tt omfatta 68 st.riclse.sk adrar, av vilka 39 be.s tå av hydroplan medan 

~4 sta t ioner as om bord på sex hangarfartyg och övriga ombord på 

•1 o-ske·PP och kryssare. 
s Bo 

(Dagspressen (T. T.), september 193'7.) 

Sträng censur på fo t ografier och andra bilde r har in fö rts av 

J11arinclepartementet. Il rott mot bestämm elserna medför å tal enligt 

spionla gen. E t t sys tem av officiel.ia g r anskare har organserats, och 

endast av dessa granskare godkända bilder få publ ice ras. 

(Editor and Publisher den 4 september 1937.) 

H angarfartyge t York town (19,900 ton) befinner sig seelan slutet 

av juni på provturer. Under provturerna (uppnådd f art 32,5 knop) 

upptäckte.;; vissa fe laktigheter , vilkas avhjä lpande torde komma att 

försena lever ansen t ill medio av år 1938. 

Yorktown erh it ller 72 fl ygplan, näml igen 1 jakt-, 1 spanings-, 

1 torped- och l Lom bflottilj , vard era på 1.8 plan. 

(Marine· Rundschau, september 1937.) 

Den nya 10,000-tonkryssa ren Brooklyn trädde i tjänst den 1 ok

tober. FartygPt, vars huvudbestycknin g u tgöres av 15 em:s kanoner, 

är ut rustat m ed ett fl r: rtal fö r ai11erikanska fartyg helt nya anorcl

I, ingar. I det fyrkantiga akterskt>ppet äro hanga rer inbyggda. 

(Kiel. N. Nrwhri chten den 3 oktober 1937.) 

Japan. 

Marinmyndigh l'te rna vilj a va rken bekräfta elle r fö rn eka ryktet 

~tt man ]1 1anera r 2 slagskepp på öO,OOU ton med en kanonkalibet: 
overstigande 40 cm. 

.. P å 32-årsdagen av Tsushima-slaget spred flottan en broschvr 

over landeL, som undershök nödvändigbeten av en avsevärd marin 
anstr" · 
ie angnmg. l!cn ry~ka fa ran angavs som överhängande; om Sov-

Pr~ styrka och möjlighet er till ma rin koncentration via Ishavet 

tiksenterades imponerande, starkt överdrivna och uteslutande tcore-
s a siffror. 

(Proceedings, september 19'37.) 
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Nyheterna från Japan ä ro fortfarand e sparsamma, men 
ning finnes förmoda, att dc två slagskc·ppen i det löpa!ll ]p Pr Un]0d

met redan äro påbörjade eller inom kort komma att påhilrj as ~g;·_a,n . 
resp. Yokosuka. Ytterligare två äro plane rad e och kom lila t \Ure 

rolig0n 
att byggas av Kawasaki- och MitsubishikonC('rncrna. F rttlt an ar 

dessa fartyg komma att överskrida 35,000 ton. l varj e l'nll ar 1'1.1°111 

om 50,000 to n mera sensationellt iin trovärdigt. · '\et 

· (The Navy, se<ptcmlwr 1937.) 

Frankrike. 

För 15 år sedan, vid \Vas hington-konferensen, g j(mle Italien 

hnspråk på paritet med Frankrike. I dag går Italien, Jii r att bcl"isa 

fascismens öve rlägsenhet över demokratin, sensatimwll t fra måt. Så. 

väl sjö.sättandct i snabb föl jd av de båda 35,000 tons .-;l ags kcppen 

Veneto Vittario och Littoria som det förkrossande och Jii rödmjukan

de nederlaget i Paris-Damastävlingen ha va bid ragit att Yiicka Frank

rike ur dess dvala. 
Det är ännu för tidigt att förkunna italienska Jl o1 tans cldini· 

tiva överlägsenhet, särskilt icke vad beträffar slagskl'lll'''il. Det är 

icke n ågot så särskilt märkvä rdigt med hyggnadstaktl'n fö r dc ita· 

lienska slagslwp1wn, eftersom de påbörjades redan år :JQ:14. Det är 

ingalunda omöjligt, att deras franska rival e r Richelien och JPa n l3art, 

som nu bygg:J s i Brest, resp. St. Nazairc, kunna forcera.:;~'\ at t de bli 

:färdiga snart nog efter italienarna. Tack vare nya kPJJst nddions· 

metoder kan man n uu1:E>ra arbet..a mycket. snabbare, särsk ilt i St. Na
zairc. Do moderniserade slagskeppen, Ccsarc och Can)Ur på 24,000 

ton, k unna icke m>ita sig i striclsYärde med det helt nya slagskeppet 

Dunke rqu e, som iir öve rlägset i artilleri, skyeld och rart. SJ·ster· 

skeppet Strasbourg beräknas klart J'ör provture·r på v ån·~> HJ38. 
De tre mod erniserade 24,000 tons-slagskeppen Brctac:·w, rroven

ce och Lorrainc iiro utom ifråg•·a om farten övt>rlä"'sna ,le modenw 
' ' ' 

0 le 
seracle italienska. Deras huvudartilleri är grövre (34,0 ('lll.) och c 

l tt .. 1,, .. t"· t l t f'" t t .. [' ff. . < o t · ·t .01n cl j){tJD 1a c . va ·wr Jan . ry c e · or s or .ra·· ormaga pa s ora a,,, ' · . 

övervä.,.c r vidare att i vissa avseendPn modernisera dc k raftigt ]Jygtg) 
"' . · Bar · 

da 23,000 tons-skEppen Courbcrt, Paris oc lt Ocean (f. rl . .lea n ed 
l t"([io'fL i1l 

som äro bestyckade med 12 st. 30,5 cm. kanon<'r oc t sam 1 .. ~' :·ttr:l 

I l . C Så t .. f' .. ·1· l t tt to rb '1 
ta 1ens a von r-typ. · a t annu ·1nnas lllOJ tg ll' er a 

läget. 
CL'nited Services l:Pvie,,· elen 23 sept<'Jll k r 193l.) 
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Medan ursprungligen för år 1937 s kulle antagas 65 sjö- och 22 

. crenjörkaclettcr, har detta an tal nu höj t.s till l0'3 resp. 30. För sjö

:~fjcersbanan f~relågo 428 a_nsökning~1 r , . av Yi lka 191 upptogas till 

-rövning och :1 0b antogos. Vtcl mvalet skul1 e särskilt a vseo nde fästas 

~·i d fysiska färclighete·r, vi lket g ivit fackpressen anl edning att varna 

fö r att låta en eller annan sekunds överlägsenhet i 100-meterslöpning 
uppväga tydlig obegåvning. 

(.Marine Rundschau, september 1937.) 

Italien. 

Det fö rsta fartyget i en ny klass av spanare (»scouts >> ) har ny

ligen s jösatts .och e rh ållit namnet Camicia Nera (Svartskjortan). 

Tolv sådana skola byggas. Deplacement 2.,000 ton, 5 st. 12 cm. kan., 
fa rt c :a 40 knop. 

Denna nya typ avses tydli gen vara et t svar på de franska stora 

jagarna, ehuru dessa underfägsen i storlek, fart och artilleri. I 
själva verket äro do franska fartygen snabba lätta kryssare, och der as 

huvuclbestyckning, 5 s t. 14 cm .kan. svarar också mot fordringarna 
pä denna kategori. 

De nya italienska fartygen synas närmast kunna karaktäriseras 

som flottil jleclare. Men clå do också skola kunna taga ombord minor, 

få!- man antaga aH dc äro avseelda äve n för uppdrag vid siclan av 
uppgiften att vara enhete r i jagarflottilje r. 

(United Services H.c·vic"· elen 9 september 1937.) 

Tyskland. 

k Utom att de få ett deplacement p å :1.0,000 ton och 8 st. 20,3 cm. 

n~~Oner, ha r officic 11 t mycket J j tC't meddelats om dc nya kryssarna 

DUcher och Admiral H ipper, som f. n. l,yggas i Kiel och Hamburg. 

1,:1
1:e:·äknas fä rdig a nästa år. Ett tredj e fa rtyg i elen n a kl aS'S, som 

lOrJacles i fjol, får antagligen namnet Ltitzo\1". 

(The Navy, september 1937.) 
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Sov jet-Ryssland. 

Enligt ry·sk källa kommer den 4 oktober vid ett S\ a rtaha y 
. . . ' svar" att sjösättas ett hangarfartyg, som crhå.llet namne~ »Sta l111 , . -::i är. 

maro meclcl elandcr.. saknas, men det uppglVes, att far t~ g"t skall l· 
na ombordtaga ~2 flygplan. Det sk_ull e i så fall. v.ar a fr åg a om'~1;~ 
relativt litet fartyg, enär exempclv1s do nya bntttska ha ngarfarty~ 
gen på 22,000 ton kunna ombordtaga 70 flygplan. · 

(E.iel8'r N. N achr. den 2.3 scptcm lwr 1937.) 

Med hän yn till bristen på stål och Förenta Statcrnas egna, sto. 
ra byggnaclsprogram, fö refaller det icko sannolikt, at det fö rsta slag. 
skeppet kan påbörjas förrän tidigast nästa år. 

Det meddel as att 3 eller 4 kryssare på 8,000 ton lw~tyckade med 
18 cm. kanoner äro under byggnad på sovjetryska van. 

Den nYa flotti ljledaren Leningrad på 2.,900 ton UJ 1J> gives haYa 
överskridit ·36 knops fart på sina provturer. Jä1-r:tc systcrfartyge~ 
Minsk rapporteras ytterligare sex fartyg av Lenmgratl3 typ nra 

under byggnad. .. . .. . 
Ubåtsbyggnaderna fortsättas energiskt._ Det ar 1 ."J alYa verk t. 

möjligt, att antalet ubåtar snart kan mäta s1g med Italwns, som f. n. 
är elen lcclanclo u b å tsmaldcn. 

(The N a vy, septemuer 1\J37.) 

I Leningrad har nyligen världens största ish r:--rarc löpt av 

stapeln och få t t namnet »Joseph St.alin>>. . t dop! a· 
:Fartyget är 106 m. långt samt 23 m. brott o~h ha r et 

0000 
cement av 11000 ton. 3 ångmaskiner finnas på ttllsamma~s 1

1
. ' op 

· ' · 1 ... J· , , 1 l i 1o 5 dl · hh· och 9 än"·pannor. Farten 1 lugnt vatten )el adla" 1 ' f ·t)·· 
' . ,., . ' d t Jt ·r hela aJ Siclospanten äro placerade på 30 cm. avstan u e· t . t atta 

.. 1 ' ·l' : J"l·a lt u s gcts längcl. De partier av skrovet som bera mas u 1 Sd ·" 

j: ör is äro täckta med öO mm. tjocka stå lplåtar. 4 000 ton 
Pannorna eldas med kol , och sammanlagt Jnl!lnrt, 'a turer 

f .. ' 1 t .. l t stot·t så att lang bunkras. Färskvatten orrac c ar my c ;;:c , ' , Gcno!l1 sy· 
kunna o·öras oberoende av om nyi.t vatten kan erhåll a;:,. ..

11
. 

0 50u1 
" . .. . . l· l os 'l ,e stcm av ballasttankar k an v1kten okas el ler nuns ,as 1 fartyget 

helst del av skrovet, varv id rullning åstadkommes, så at t 
kan lösgöra sig om det skulle fastna i i.!3en. 

Förstäven väger 21 ton, akterstäven 36 
tre propellrarna 17,5 ton. I maskinrummet 
par med en kapacitet av 1,500 ton pr timme. 

av dP 
och va r oc h e~aJpUI>l' 
finnas cc·Iil n[u, 

-713-

p å ald;ercläckct monteras en katapult, och dessutom finnes där 
ts för 1 stort hydroplan samt 2 mindre lanclmaski.ner. Antalet 

P.1~dningsbåtar blir 4, vil ka rymma 38 m an var, dessutom komma 
~~å motorbåtar att finnas samt en motordriven pråm . 
1
' R-adioanläggningen blir naturligtvis mycket fullständig och 
ansportaLla elylika skola finnas att användas vid expeditione r. För 

~oderhållningcn kanuner även att inm.cmteras en talfilmapparat 
mässen. 

(Dagens Nyheter elen 2 oktober 1937.) 

Krigskommissaric Vorosjilov har låtit entlediga överbefälhava
reD för öster.sjöflottan, ami r al Sjiskov fr ån dennes befattning. Kort 
diirpå häktades Sjisko·v. I Sjiskovs ställe utnämndes till 'överbefäl
havare för ö stersjöflottan generalstabschefen för maritima angelä
genheter , kapten Isakov, som samtidigt befordrats till amiral. Sjiskov 
har endast beklätt sin befattning kort tid. Han utnämndes i början 
av innevar ande il r. Amiral Sj iskovs bror är mi litärattache i London. 

(Hufvustaclsbl a det elen 18 september 1937.) 

Från Tallinn uppges ait ami ral I vanov, som förde befälet på 
slagskeppet Marat, vilket representerade Sovjetryss'land vid flottpa
raden för cmgc.Jske kungen i Spithe,ad i början av sommaren, blivit 
>tälld inför krigsrätt och skjuten för att ha >> demoraliserat rnatroser 
ur den röda f lottan >> . 

Amir al Ivanovs värsta brott var, att han til låtit matroserna på 
hemresan från Engl and att gå i land med pengar på fickan i dc 
baltiska hamnarna Memcl, Licpaja och Tallinn, där do inköpt före
mål, som finnas till ."alu i >>borgerliga butikei» och även rysksprå
kiga men icke sovjetryska tidningar, vilket allt grumLade deras upp
fa ttning om de verkliga levnadsförhållandena i kapitalistiska länder. 

(Sv. Dagbladet elen 25 september 1937.) 

Frän Moskwa telegraferas, att högste chefen för ryska kust
~ttau, amiral och vicekommissarie för flottan Vasili Orlov avskc
. U; från sin post. Detta meddelande är en bekräftelse på de svå
~gheter, som amiral Orlov seelan en längre tid tillbaka måst kämpa 
/ d. Från välunderrättat håll i Moskva uppges, att hans arrestetng v .. 
h antas när som helst , och att hans sak senare kommer att be-
and)a.s av högsta krigsdomstolen. 

c;Je Inom marinen har man uneler senare tid avslöjat en hel del 
lllent, som dels tillhört elen nat ionena opposition en, dels trotskis-
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te rna. Vid en kontroll, so m verkställts av den nye pol it i.'kr konlm· 

sarien i röda armen Smirnov, har konstaterats, att m ånga ay de 18• 

soner som beklätt höga poster inom flottan, t idigan' tj änat i ts~l~t-
' . f f . 1 ''l l iS. 

tiska flottan. Over 300 dylika ha vant o . 1ce·raro S< Ya i östers· .. 

flottan Svartahavsflo-ttan som flottan i Fjärran OstE>rn, n"h de ha Jo-
' o l ... l r .. t nu 

avskedats tillsammans med Orlov. rov va r SJ<l v_ OJ. nan t i tsatis. 

tiska flottan, och det lär vara han, som seelan utnamnt al la de f. d 

tsaristiska officerarna. 
I stället för Orlov har chefen för de ryska sjösirid.'kratterua i 

Fjärran östern, nmiral Viktomv utnämnts till högste chd ior hel a 

flottan. Amiral Viktorov, som också blivit utsatt för misstankar 

~ch för tre w~mader sedan t . o. m. satt åtta dagar i arn·st, har icke 

blott fullständigt kunnat rehabili tera sig utan även hl'Yisa, att det 

var han som först fäste uppmärksamheten på Orl oYs opålitl ighet. 

(Stockholms-Tidningen den 2 oktoher 1937.) 

Sovj etmyndigheterna bekräfta nu officiel~t, att a1,1i ra l Orlov 

avlägsnats fr1m överbefäl et för So vjetuuioncns SJÖStndskraltPr. Ami

ralens öde ä r forHarand e okäut. 
(Svenska Dagbladet den 6 oktohvr 1937.) 

Finland. 

S J. t b .. o 1·g· 01nl·r·1·r1o· 90 okt. ut P ~ 
Skolskeppet uomcn ou sen ege1 v ' o - . . 

l .. bl 11:ad<'1 PI :Mon te· 
Sin SJ·undc ocoankryssning. Skeppet an oper . a. " ' ' ·· :l 

"l sl·e 't' 
video Kapstaden och Pernambuco. Aterkomsten bera enas ' . 

' . .. l l tt J . Hic '!"- och stam 
månadsskiftet april-maJ. Officers-, cac e -, unc.ew t ~ n· 

l el f bl . f tf ar lll'l" ko mme 
manskapskurs skol a pågå omborc. 1c · 1r · or · ' ' 

dörkapten J. Konkol a. 93~) (Hufvuclstaclsblaclet den 12 se.ptemlwr 1 1· 

l U!Wrät· 
f .. l f" .. t o • ·fo"resl ås h a. I reo·e,rin o·nls budo·et ors ag ·or nas a a r · · ellan 

b b o ~ .. . t f". . ,·erka n 111 
t andct av en IJ rcsslwra 1 fo rsvarsclepartemente · m sa m .. 

9
,- 1 

J l· 11 tf!·o ras ' 
nvhctsförmcdlingE'n och försvare t. Persona len s ,u l' u 

b; råchE'f och 1 sekreterare. . . , . 
19

37.) 
(N ors k Tids kr. f. SJOV., septen1 bl r 
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Danmark. 

Till konteramiral har utnämnts kommendör Driand de Creve-

eur och till kommendör kommendörkapten Evers. Till chef for 

coarinstaben efter kon teram i r al Topsoe-Jensen har förordna 1Js kom

J]leudör Hammeric!t. 

!Il (Derlingske Tidende den 25 september 1937.) 

Norge. 

Norske generals tabschefen, överste l1uge, har i ett fö-redrag ut

talat bl. a. : »De t finns ingen orsak att dölja, att vår a rme iir elen 

sämst utbildade och utrustade i Europa, och nwd sjöförsva ret är det 

likadant.» 

(Dagspressen, oktober 1937.) 

Argentina. 

Jagarna Buenos Aires, Co rrientes och Entre Rios hava samtidig t 

sjösatts hos Vi ckers Arms trongs. Man antager att de i huvudsak lik

na brittiska G-klassen, som har ett dep lacement på 1,350 ton, 4 st. 

12 cm. kanonE>·r, 8 torpedtuber och 3:) 1/ , knops fart. Det är emeller

tid beklagligt, att man icke sHippt ut några officiella uppgifte r om 

fa rtygen. Ovordri,·en hcmlighcts.fullhet i marina angelägenbeter har 

gång på gång visat sig motvl'rka sitt eget ändamål och t vingar E' ll 

~v. fiende att skaffa sig fullständigar E' upplysningar än han a nnars 

skulle göra. Den är särskilt farlig i SyJamcrika, där man alltid är 

\Jiycket misstänksam, och Clär rivaLitE't och avundsjuka kan Ilamma 
Upp oroväckande hastigt. 

(Nav. Chroni c!c d<'ll 1 okto ber 1937. ) 
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Litteratur. 

BRITAIN IN DANGER av Captnin Bernanl 
Acworth. E yr e och Spottiswoodes l'lirlag:, London 
1837. 288 sido r. 8 sl1. 6 el. 

Kri sc> n i }ledclhavet höstPn 1833 ådagalade bl. a. att elen engelska 
·1 tt t ' cllt o'"t" u11clercrått en for im periets bestå nd i adig vär-1 o an n1a .cr1 . .v..: l, . oc:. , . .. 

l · 1'- · · ·1 lecl 11r'no·o r·na härtill voro f lera : kngstroltl1d<'n efter cem rns~nrng. ·"-n ,u . . . 
1818 bes p a ring;;s trä vanden och en över el r i ven. t 1lltro t 1ll lly g,·apncts 
.. .. ' o . t· ''i ·t· ·' l tt 1· f'o .. 1·sta iö rsYarsHnJen. I elen n n lll ·~·clsamma rormaga at . crsa . a .1 o an · . . _ . .... . _ 
,;ituation startade John Bull en upprustmn g utan hlcE',_ ~lllll lm flat 
' 1 l · '" . ·ttt f 11 168 fa rt yo· st å 11å stapeln till <'n kostnad 1ans cc rnneu<>~, · · · · ·"' o "· 6() enbart för år 1\f27 av 105 miljoner pund, d. v. s. en arsl.;sot som ar . 

, fl tt l s räl·nat eltl' r clarren~ O' å J• o·cr större än den dc Champ.sKa .. o p an en ' ' ' . . fl tt-"' , . . :neuro sr, dyr t står det cngc•lsmännen att repar(']' Il ol!1a o 
V <IX , . , o t'll .. . '/ lti l; ton varav i'örsummclser! H.ela programm et uppgar 1 ovc1 2 l J· ' 

rncr än häHtcn utgör capital ships. . t t ]·on-
Vid behandlingen av clm1na imperie ts livsf r åga 1 parJamen e f~ .. . . . s· . s el }loarc Jdi11 centrerades diskussron2n omknng trenne av. ll ~m u . . . 2 What 

l-astade IJl'inci,)frågor: Are wc building the ng h t km d of u~\~ . . the ' " .. t' ? \\lta tiS j • the policy be hind this programme of construc wn · ' 
futu rc of naYal armamcnts? . . O'J·ort sig 

r · l tlc1J o·are arbl't<'ll " F ör sin del br."varar fön., som l en rac o . 1 . , storlek 
o J f " l l J 1 c' c f artyg· a v IH 111uc J·änd b l a som fö respr a 'are · or 'o e c a ' · · .. nande 

' • ' . . o l · E 1lio-t h ans JO L'I118 
och lägre fnrt, den första fragan mec n eJ. I. " . . f(i rbindclset~ 
vore elen n,·a flottan föga ägnad att trygga rmpeneis tal (4J , " . l tt tön·e an ' 1D rför skull e kr ävas en slagflotta, omfa tanc e e s 34 c!l1· J;.) 

l
. st för 15) väl skydelade och s ta rkt bestyckade skepp (6 st. 118d en 

•• .. o 3- 000 ton - 1 
-om 12- 17,500 t on - dc som nn byggas uro pa o, · 93 knoP~ 

fart a v cirka 11 knop, 25 st. 6,000 tons kn·s.sare 1
:

1
' d 01~ med Z1 

fart och 6 s t. 20,3 rm. k., 70 st. lätta kn·ssarc om. 3,6.J(:. 1:-:is tnän1nd~ 
knops fa rt och 6 st. 15 cm. k. men uta n torpecle1. D 
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ssarna skola e rsätta de nu avsedela »Ocean g reyhounds» i hanclels
~~~cldet, som al l tfort bö r bygga på konvojsystemet. I stä llet för de 
:~~- escort ves.se,ls (c :a 1,000 ton) töreslås en tredje typ koleldad e pro
. ted cnusers om 2,000 ton med 18 knops fart och 4 st. 15 cm. ka
te0008r till ett an tal av 75. Son1. jämförelse angives att de n engelsk& 
n]ottan å r 1!l00 räknade 42 slagskepp och l 56 kryssare. Att i brist 
:,11 kryssare låta hand elsfartygen skyelda sig själva kan icke vara 
iktigt lika litet som att bygga handelsskyddet på flygplan. 

r :Med skärpa hävdas att fLottan måste göra sig o·bcrocncle av en 
i krig in galunda säke r tillgång på im porterad olja, i varje fall ä r 
det mer än ovisst om elen f lotta som nu bygges kan garantera t ill
förseln av sitt e-get olj ebehov. 85 % av Englands fredstida oljeimport 
kommer f r ån h amnar utom imperi et, vars oljrkällor enelast bidraga 
med 1,6 % av världs•procluktionen. Till stöd fö r sin politik med kol
eldning, helt eller delvis, n ämner fö rf. att japanerna gått in för 
blancl ad eldning med 1 /o kol som reserv. 

Enligt förf. har fartygsbygget i v<irlcl en råkat i en åte rvänels
gränd p. g. a. överdr ivna krav på enheternas storl ek, fart, uthållig
het, flygut rustning och komfo rt. Be-boeligheten måste ses uteslutan
de ur synpunkten att fa rtyget ä r ett kampmedeL I flera kapitel på
risas att bombfaran är betydligt överdriven och att alltför stor hä n
syn tagits hä r t ill vid konstruktio-nerna (16-20 % av deplac-ementet). 
Det verkar n ästan som cm man glömt ub.-faran. 

Ur försö rj ningssynpunkt anses handelsflottans u tveckling ogynn
sam. Rationali.set·irrgen har clel.s medfört en förl ustbringande r ealisa
tion av inom l ande-t förut bcfintlgt tonnage, dels fö rsvå rat för na
tionen att hål la handeln i gång under ett europeiskt krig. F artygen 
hava blivit stöue och antalet fa r tyg har katas troJal neclgått. Den 
allmänna övergången till olj eeldning h ar skapat en allt större k ate
gori specialfar tyg som enelast ].;:unna användas för bränsletransport 
i motsats till äldre ticlers kolångare, vilka på utgående togo kol och 
återvände hem med livsmedel. Den engelska handelsflottan räknade 
år 1936 2,873 fa r tyg över 2,000 ton, varav 442 voro tankångar e, el. v, s. 
l5 %. Samma år uppgick väddstanktonnaget till 10,2 mil j. ton 
eller cirka 15 % av totaltonnaget. En glands freclsticla oljeimport upp
går f. n. till 11 mil j. ton, som anses u tgöra en bråkdel :w Yacl i krig 
;rfordras för flotta, s jöfart, f lygvapen och motoriserad arme m. n. 
Intressen ter. 

1
.. Aven om m an i flera avsee nelen icke utan vidare kan acceptera 
Orf:s argumentering rrbjucle r hans senaste hok myckrt av intresse. 

H. H-n. 
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Innehåll åtskilliga maritima och krigsveten. 
skapliga tidskrifter. 

N:r 3/1937. 

Isbrytarfrågor. 

Om Isbrydnin g i danske Farvancle. D. T. f_ S. apr. - 37, ~i·~· 181~213. 

O l l t · A II Lind Omfattar fölJanelEJ avsmt t : r ogs .;:ap aJn . - -
I nledni n g. 
Isens fö rek omst i dc dansk a f arvattnen i allm änlwt - och 

år 1929. 
Faran för f a rt yg att f ärdas i is. 
N aviger ingssvår ighet en un el er isförh ållanden. 
Materi eL 
P ersonal. 
U ppgifte rn a och deras lösnin g. 
Is bry tni ogens betydelse för s jöförsvaret. 

Jämförelse mellan marine•rna. 

Sea P owc r to date. R ussell . U SR n :r 2G, m ars -37, sid. 1:\. 

över storm ak ternas flo t tor. 

Jämförelser mellan försY aJrsaustalter i allmänhet. 

ÖYC!'Sik \ 

KRYA· 
· 1 · 1- t O erst e E Björk. Årsbe rättelsE' av föredragande 1 zn gs -..ons · v · ·l- . ]cu Plln 

H O 'f n·r 1 J·an. - 37. Påpekar bl. a. hur lants:t d.
1 
.. 

1
.e

111
ot 

. . . . ' ... .. t" J- J n g ( a . 
sväll a ut vid krig. Betr äffand e SJO.St rkr. a r en u 0 d~ . ·' l'. r tJI-

J" · ,. re f ar tv got,pl Il utesluten med undantag or vJssa .. sm_ar - .. . " .'.i .. · HimJigc 
gången på strkr i f redstid r cpr. darfor ett f 01 kl ~ 
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konstant u tgå n gsvärclc. Fordrar hö g bere-dskap-bemanning och 
övn. - vilket även ti ll s tor del gäll er kusta r t. o. flyge t. Sjö
strkr. .sa mt dela r av motor t rupper utgöra jämte luftvärn och 
gränsskydd den del av samlade strk r. som fra mställer stö rsta 
kravet p å sna bb t genomförd k rigsberedska p och mobil. och som 
i stor uts träcknin g fordra r m at er iel, som är t idsöclando a tt fram
ställ a. U n eler skydd av de nyssn~imnda ofta fö r e och a llt id 
snabbare än öv r. de·la r mobi l. stl·k r . f ortgå r fälthärens mobiL 

Talar dä rjämte om krigshushåll n ing och s jä lvförsörj ning 
samt betydelsen av at t ta g a vetenskapen i anspråk vid förber e
delsen för kri g - allt med exem pel utif r ån. 

H:wets frihet. 

J)ie Freihoit der Meerc. Kurt Siewert. MR apr. --37, sid. 188-92. 
Unelersöknin g av denn a f r ågas ut veekling sed an äldst a t ider. 
Läsvärd. 

Jus angarre. L ieutenant-commander T. IV. Sheri dan, U. S. N av. Res. 
USNIP, febr. -37, sid. 159'--63. K rigförande staters rek visition 
av neutral a s taters han delsfartyg un eler krig. 

Artilleri tjänsten. 

The Guns of 1937. Navy, m aj -37, sid. 123. J ämfö rc] e mellan stor
maktern as grova och msv. kanoner. L äsvär d. 

Liisning av inre b a.llis tikE'ns huvudproblem genom ste•gvis k alkyl på 
grundval av förbr änningsförsök i tryck mätningsk ä rL V . Ne
nonen. Art_ T. 1 o. 2 h äft . 1937, sid. 1-29. E tt fö rsök att giva 
en möjlig>,s t fulls tandig lösn ing av inre ballistikens huvud
problem. 

F ör tydligas av formler , f igur e r och t abell er. 

Ubåtstjänsteu. 

The Submarin e. Russell . USR n :r 8, apr. -37, sid. 13. Mestadels 
ett r ef er at av en tysk ub. -off . Bosturbachs bok om ub. l ut res
san t översikt. 

Katapulter. 

Av katapul tens historie•. E . Einang. NTS apr. -37, sid. 173-79. 
Ratapultcn .> utveckling efter en a rtikel av H . J . C. Harper i 
l> Journal of the R oyal U ni te d Service Institution». 
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Radiotjänsten. 

Radio og luftfa r t . Ingeniör Georg I-Ierzog. NS n:r 2, Jebr 

si d. 21-23. En kort f ramställning av olika radiostation~t :-37, 

utnyttj ande i luftfa r tens tj ä nst. Mycket summar isk. .\!lers 

Ett nytt och modernare antennsystem. Ingeniör A. Bruun. Ns 

3, mars -37, s1cl. 33. En kortfattad beskrivning av <li neril· n:r 

antenn som utgores av en f ristående jä rn konstruktiou utan '~~~sk 

ning, som löser det gamla problemet om en fl'ist äcnr]p Wt· tii~g

antenn. Såväl mast som isolatorer komma att tillverkas i "N ' 81 

In tressan t. ~ o t· ge. 

Le chiffre do ~f. D'Ar ge nson. 

sid. 62.1. Chifferc-xempel 

ceras i följande nununer. 

Chiffer. 

L. Bouillicr. RM n :r 201), maj -3! 

med ett problem, var a lösni ng publi: 

N avigeringstjänsten. 

Longitude by I-I. C. 208 and the eclipse. Ensign Richanl W. 1Iindt~. 

U. S. Nav. Res. USNI P, febr. -37, sid. 193-34. HPclogörelse 

för erfarenheter vid en r esa till Chefoo, China, elen 1U juni 1936. 

1\'leteorologi. 

Die Temperaturznnahmo in der Arktis. Dr. R. Scherhag. ~lR apr. 37. 

sid . 201-203. Tomperaturräkningcn i Ishavet och d<·ss inverkan 

på klimatet. 
The structure of tro~J ical cyclones. Lientenant Arnold R True, U. 

S . .N. USNIP, mars -87, sid. 329-34. FörtycHigas av figurer. 

»Gennanische I-Iimmelskunde» von Otto Siegfricl RPut0r une! che 

Nautik der vVikingcr. H einrich Winter, Berlin-Fri<·<knau. :MR. 

apr. -37, sid. 206-13. Recension och kommentatTr t ill ovan· 

nämnda bok. 
(Fo rts.) 




