
1937.
100:e årgången.

Häfte N:r 4
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Arsberättelse i flygväsende. 
, . ~iven av ledamoten Tlamma1·gren och uppläst vid Orlogsmannasäll-;\\ o 

skapets sammanträde den 3 februari 1937. 

(Forts. från häft. 3, sid. 149.) 

Det svenska flygvapnets utbyggnad - en redogörelse 
och en granskning. 

Innebörelen a v l 936 år s försvarsbeslut är för flygvapnets 
delnärmast ett fullföljande av 1925 års försvarsano'l.·dning, men 
samtidigt en genomgripande omgestaltning av det nu beståen
de. Det föPestående effektiviseringsarbetet faller i stort sett 
inom organisato·riska och tekniska områden. Samtidigt på
kalla personal- och utbildningsfrågor ökad uppmärksamhet. 
KontureTna av detta n ydaningsai'bete skola här i korhet anty
das med ledning av omstående principschema över den fullt 
utbyggda organisationen och av några planer över persona
lens successiva utökning och fördelning å förbanden. 

Flygledningen har rationaliserats. Chefen fö.r flygvapnet 
har fått e tt utformat stabsorgan omfattande en organisations
Och Utbildningsavdelning jämte expedition. I praktiken har ju 
flygstaben sedan flera år varit en realitet, som emellertid först 
nu blivit stadfäst. 6. övergångsåret tillsättes en eskaderche f, 
:
1
\'erste i lön egrad 0.7, med s tab för att planlägga flygförban-
1~11S övningar och operationer, m. a. o. förbereda deras an
·•nct · 11111g i krig . Und er dc första 6 åren skötes denna plan-
Tidshrift i Sjii1'(·isendct. 13 
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plan för personalens utökning uneler övergångsperioden. 

~ ~'O Ö kn i ng 'O oo~> Gco> 
]kategori 

w,.,~ 

1936 - 11937 -l l9R8 - 11939-I l940- 11941-11942-
~ ~ l:$ CllOrr 
"-' O rr persona - =' "' 1937 1938 1939 1940 1941 1942 1943 -;p: :::: so ~ ~~ ev e:. ........ 

-----f f" r flygvapnet l - - - - - -· - l che o . 3 - l 2 - l l l 9 Ö"erstar ·· · ... ·· · .. 
3 l - l l 2 2 l 11 .. stelöjtnanter. · over s 3 2 2 l -· 2 2 15 }Jajorer .. · · · .. · · · .. · · · 

24 18 13 8 8 9 12 13 105 ]\ap ten er ······· ··· ·· 
Löjtnanter ···· ····· 32 30 H - - 5 3 3 81 
Fänrikar ... ·· · . . ... . - - JO 10 10 3 - - 33 
Förrådsförvaltare .. lO 2 - 4 - 2 - - 18 
Fanjunkare ········· 16 4 5 8 7 7 7 9 63 
Sergeanter ......... 22 10 21 13 6 8 8 6 94 
Furirer ···· ··· ····· ··· 53 38 39 40 40 40 50 54 354 
Korpraler ........... . 49 18 13 20 20 20 20 30 200 
\icekorpral er . . . ... 57 13 30 30 40 30 8 l 209 
}[eniga ... ······ · ·· · · 11 8 14 48 15 22 - - - 252 
Cirilmilitärer ·· ···· 43 24 17 14 8 9 8 8 126*) 
Reservoffi cerare ... 70 - lO 40 40 40 40 40 260 
\ärnpliktiga ..... . ... 1000 333 G l 555 - 220 5 250 2425 

l 1504 l - l - l -· l - l - l - l - l 4256 
*) Därav 40 ingenjörer och \l Jl.'' ghikare. 

Person al vid fly gför ban de n . 

Officerare och under - Fast anställt 
officerare manskap 

F ö r b o~ 
P'i ~ 1-xj w ~ :.;--a n d ""(l) 2'. "'J "' (l) "'J 8.-.,q ~ ~~ ;o "'' 2. .., o 

'O ~ (!'? .:: .d (l) ~ .:: (O .., "O ~ 
~ ~ 

n-

"" ;:1. :l 

"" 
::;· "' .., " ~-(l) ;::. "'" ~ "" E..Cf> ::l ... (l) (!'? ~~ (l) "" "" 

,..,. .., l--' 
(l) p (l) --- <t 'f "' 

(l) .., .., (l) .., "' "' (l) .., 
Porsta 
Andr medeltun g a bflJ. .. . . ..... 2 11 7 5 13 17 58 33 34 41 
Pors a Inecl eltunga b fl j. .... ....... 3 12 7 5 12 16 51 29 29 37 A ta !åtta bfl ' 

2 8 lO 5 7 Il 41 23 26 29 ndra J-- J. .. . ... . ... ...... 
·laktflot:-~ta bflJ. .. ... ...... .. .. 3 s Il 5 7 12 41 23 26 29 -\r l Jen 2 3 s 5 6 lO 35 20 20 ')~ lllefl f .. .. ..... .. ..... . ....... .. -D ~.latin f~ g flotti_IJ en ............ . ........ 2 8 G 3 6 lO 40 22 23 28 
~ien . ............ . . . . ... . 2 9 8 5 6 10 RS 21 22 26 

sskolan . .... .................. 3 ll 23 - G s 50 29 29 37 
l 19 l 75 l 80 l 33 l G3 l 94 1354 1200 1209 1%:3 
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läggning av en i flygstaben ingående operationsavdelnin g. Et 
ter denna tid blir flygstabens uppgift huvudsakligen organisa. 
tion och utbildning. Övriga stabsärenden avses handläggas i 
försvarss taben, rs011n riktas med 1 regententsorfficer och 10 k 0111• 

paniofficerare från flygvapnet. En egen kommcmdoexp rcl ition 

fungerar redan. 
Flygstyrelsen - en benämning som nu försvinner -- har 

som bekant länge ansells vara i behov av omorgani:sation, och 
många olika förslag härtill hava varit uppe. 

Vid utformandet av den nu heslutade flygj'örvctltnin gen har 
man framförallt tagit sikte på att denna snabbt och effektivt 
skulle kunna genomföra den betydande flygplm1sanskaff ning. 
en. Till chefens för flygvapnet förfogande ställers en souschef 
vid flygförvaltningen, smn äger beslutanderätt i ärenden av lö
pande natur. Då flygchefens arrhetsbörda förutsättes successivt 
ökad, överväges redan nu att så småningom göra souschefen 

till chef för flygförvaltningen. 
Den nyskapade materielavdelningen, som innebär en sam

manslagning av de nuvarande militär- och tekniska byråerna, 
har uppdelats på en militärteknisk byrå med försök scentral, 
en industribyrå och en kontrollbyrå, med flygntaterielcns an· 

skaffning och utrustning till uppgift. 
De båda centrala flygverkstäderna hava bibehållits. För· 

sökscentralen är f. IL knuten till flygverkstaden å M n lmen. 
En naturlig åtgärd har varit att tillföra flygvapnet ett stort an· 
tal civilmilitära flygingenjörer för att tillvarataga de t ekniska 
utvecklinosmö]'li«heterna och söka inrikta och specialisera den 

b . ;:"") 

svenska industrien på flygmaterielleveranser såväl i fred S
0111 

vid kriastillfälle - då främst i form av s. k . deltillverkning. 
In;enclenturcwdelningen bandhar som hittills uppban dl in,g· 

ar och kassaärenden. I byggnadsavdelningen tjänstgö ra fr
311 

fortifikationen kommenderade officerare som byggnacls tc!z?I· 
o . • • o o • ' [b!Jl'[l[l· 

ska experter. Juridiska fragor och revrswner ga pa cwi · ·fr 
Or"anisationen förutsätter väsentligt utökade k ad n ·r (J 

t> . • f "rs t ~ 
bifogad plan) och egen officersrekrylermg. Under dc 0 

.· 1. .. f" . f jyoLl· 
~t r en ::n >e s officersbehovet fyllas gen om over orm g :w - " 
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']dade arme- och marinofficerare och egna reservofficerares 
~1 

ta"ande på stat efter kompletterande utbildning. Ifrågava-
IJl 

0 t l el b.. . f"' fl el l . nde övertranspor er 1a re an or.Jat, or ottans ·e upp-
ra 3 ff' d o aående till l o 1cerare un er ar 1936. Den egna officersut-
~ildningen h ar startat å Ljungbyhed hösten 1936, vadan de 
första flygfänrikarna kunna emotses 1938-1939. I första årets 
kurs räknar man 60 elever, och för de följande 74 . Två kur
ser _ en yngre och en äldre - beräknas vara igång varje år 

1 no•v. till 15 april. 
Av 1925 års mycket förstunmade flygvapen framstår elen 

uågoduncla väl tillgodosedela flygskolan i Ljungbyhed som en 
ljusglimt, sanaolikt en av de bästa flygskolor i världen. Det 
är därför naturligt alt denna utbygges till utbildningscentral 
av stora mått, omfattande icke blott som hittills den grundläg
gande flygutbildningen (flygskolan) och 1nanskapsutbildning 
(truppavdelningen) utan även förberedande kadettskola för 
underbefäl, rsom uttagits till officersutbildning vid den ovan
nämnda kadettskolan. 

F.lygvapnet har hittills saknat en egen krigshögskola, en 
brist som nu avhjälpes, såvitt bekant dock först under 6. Ö·veT
gångsåret. Det ökade behovet av kvalificerad pe1·sonal för vap
nets uppsättning synes dessförinnan framtvinga flera kommen
deringar av flygofficerare till krigs- ooh sjökrigshögskolorna 
än tidigare varit vanligt. 

Underofficersutbildning en, som hittills skett vid 1. flyg
kåren i Västerås, förlägges nu till 1. lätta bombflottiljen i Karl
stad. Bomb- och skjututbildningen, som tidigare enelast kun
nat anordnas sporadiskt i Rinkaby och Fårösuncl, kom
Iller nu att givas fastare former och hedrivas vid en särskild 
skola i Karlsborg, ingående i därstädes förlagd flygflottilj ; en 
~tor fördel är härvidlag, att artirUeriets skjutfält kan utnyttjas 

F~~ samarbete etableras med luftvärnsregementet på platsen. 
ti o~:uto111 här nämnd specialutbildning avses ständigt pågående 

lla111pacl utbildning äga rum vid förbanden. 
e De förutvarande flygkårerna, som i regel endaJSt omfattat 
n flygdivision, ombildas nu till flottil.f er, vardera om tre flyg-
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divisioner. Antalet flo ttiljer ökas från fyra t ill .sju och antalet 
divsioner från sju till tjugoen, d. v. s. en tredUJbbling. [ Och 
m.ed att förläggningen sker flotti ljvis, upphör kårbegreppet 

En strävan har varit att få största möjliga överensstä111• 

melse mellan freds- och krigsorganisationen. Med hän s ~ n till 
fredsutbildningen är det emellertid ogörligt att hålla hela flot. 
1iljerna rustade året runt. På motsvarande sätt som vid fl ottan 
avses under vinterha.ivåret endast en mindre del - -en divj. 
sion - av varje flottilj vara rustad, medan övningarna under 
större delen av sommm"halvåret skola bedrivas med tva divj. 
sioner per flottilj samt slutligen under en månad p er a r med 
hela flottiljerna. Ur alhnän krigsberedskapssynpunkt k an det 
yara av intresse diskutera den lämpligaste tidsförskjutni ngen 
över år-ets månader mellan flottans och flygvapnets m axi ma 
och minima i stridsvärde (rustningsgrad) . 

Systemet för flygförbandens successiva uppsättning !'ram
går av principschemat I jämn takt härmed fö ljer flygm aln icl
anskaffningen genorn årlig anslagsfördelning enligt en av K 
M:t på förslag av chefen för flygvapnet fastställd plan . Det 
har uttrvcklirren ifrånsao·ts att inhemsk anskaffning, sedun be-

J ;:-, t) 

tryggand-c erfarenheter rörande fl ygplansbyggnad vunm ts _in-

om landet, skall premieras. Vid fullt uppsatt flygvap r n rak
nas med ett årligt ersättn ingshyggnadsanslag av 13,6 m ilj. kr.. 
d. v . ·s. inemot 50 % av totala årsanslaget (jfr. nrot svara nde 
proportion inom flottan!) Under de sex första överg~tn gsa~·en 
utgår vid sidan av ovanstående ett engångsanslag t ill m ntcl'lel
anskaffning på i nmt tol 15 mil_ioner J.:r. per år. 

I 1925 års flygvapen tilbni:ittes sanwerkan med arme och 
marin relativt 1stor betydelse; 1936 års flygvapen har di nlcn· 

• • o k "'l t " dinU sionerats huvudsakligen med tanke pa cle s. . S.Ja vs ,lll o 

uppgifterna, varigenom kraven på flygstridskrafter för sal~: 
verkan eftersatts. Man kan fd'tga .sig ont denna åsiktspen 

1 
ling mellan två ytterlägen är berättigad, eller om. flygvnP11 ~
inpassats på fel sätt i riksförsvaret . För att förrstå dc del~• : 

l o l f" l •·tl g olika utgångspunkter , som härvid ag mas te 1ava · o re<:~· . - ·a-
det nödvändigt att något litet känna till vad försvarskm11J7l 1851 
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soUl ägnat flygstridskrafterna ooh deras ve.I'knim!smöJ'lie--nen, . .. ~ v 

]l eter särsk ild ~ppmark~amhet och vars. huvudfö,rslag angåen-
de flygvapnet JU praktiskt taget blev nksdagens beslut, haft 
för inställning. Känt är hurusom kommissionen icke varit 
obenägen att i flygvapnet finna ·en ersättare för flottan, sam
tidigt som den understrukit det inbördes beroendet av lant
och flygstridskrafter liksom cle förras immunitet mot luftfa
ran. Det vill synas som om kommissionen påverkats av inga
lunda bestyrkta katastrofteorier om krigsfartygs hjälplöshet 
rid luftanfall, och detta trots att takten i krigsfartygsbygget 
"ärlden öv-er var und er oerhörd stegring just vid elen tid då 
kommissionen gick att fatta sina principavgöranden. Det 
hjälpte h är vid föga att den närmast berörda sjöstrategiska och 
marintekniska sakkunskapen presterade den mest utförliga 
motbevisning, som senare ytterligare bestyrkts av utländska 
försök (nu senast i Danmark 111-ot pansarskeppet »Olfert Fi-
5chen) och utredningar, varibland må nämnas en i början av 
november 1936 offentliggjord rapport från The Imperial De
fcnce Connnith~e rörande slagskepps sårbarhet för luftanfall. 
Denna utredning har verkställts av en inom den imperiella för
svarskommi~sionen för ändamålet tillsatt underkommitte, be
>tående av fyra civila , opartiska ministrar med sakkunniga bi
träden från flottan och flygvapnet och under ledning av den 
brittiske försva11skoordinalören Sir Thomas Insrkip. Arbetsre
sultatet överensstämmer på ett slående sätt med vad den sjö-
militära e t' · ' f" l · · f , , xper •sen 1 var egen orsvars wn1n11rSSIOn e ter ars-
langa utredningar konnnit fram till ooh hävdat beträffande 
Pansarskeppen. 

h' D~n _sjömilitäre reservemten i försvarskommissionen fram
h aller l sm reservation att de svenska flygstridskrafterna i krig 
:''Udsakligen konnna att uppträda över havet och därvid 

~ o la kunna sam verka med marinen och därför i fred böra övas 

f
o_:h utrustas med tanke härpå. För den direkta samverkan 
or l' 
, de Igg-er ett minimibehov av 2 marinflygflottiljer, den ena av-
oe d f" . 
ty or samverkan med kustflottan och bestående av en far-

gsbaserad d ( spauings ivision 12 flygplan) och två kustbase-
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rade torped- och fjärrspaningsdivisioner om vardera 12 flyo, 

plan, den andra avsedd fö·r samverkan med marindislrikt: 
. '" n 

och bestående av tre div:i:sioner om vardera 12 S.JOSpanings. 

flygplan. För att icke alltför mycket avvika från huvudför. 

slagets kostnadsram föranledde den ofrånkomliga utökningen 

av marinflygstridskrafterna med 40 flygplan reservanten att i 

organisationen inpassa armeflygflottiljen jämväl i dess egen. 

skap av lätt bombflottilj -båda slagen av flottiljer hade nä111, 

ligen enligt huvudförslag·et samma utrustning - varigenoru 

antalet lätta bombflottiljer icke behövde rubbas. Sistnämnda 

förfarande ansågs motiverat av att några egentliga flyguppgif. 

ter i samverkan med armen kunde ifrågakomma först i ett se. 

nare krigsskede. 
Fråo·an "äller emellertid icke bara flygplan för sjöstrids. 

o o 
krafternas direkta behov utan lika 1nycket samverkan i vidare 

strategisk mening mellan sjö- och flygstridskrafter. 
De medeltunga bombflottiljerna borde därför - enlig! 

den sjömilitäre reservanten - utrustas och utbildas så att de 

bleve fullt användbara för operationer till sjöss. 
Försvarskommissionens antagande att direkt samverkande 

eller för samoperationer avsedda flygstridskrafter under vissa 

tidsperioder icke erfordras kan vara riktigt beträffande armen, 

åtminstone intill dess krig·et förts in på svenskt område, men 

då det gäller marinen är icke blott direkt samverkan utan även 

kombinerade operationer ofrånkomliga alltifrån krigets förs~a 
dag, främst just för att hindra att svenskt land blir k rigsska 

deplats. 
o 'l' " f' k l" " o <~ o d t att del Vart m1 1targeogra ·1s a age ar nu ·en gan0 sa an , 

i första hand blir mellan flottan, de marina flygsti-idskrafterna 
och bombförbanden som en direkt och indirekt operativ sanJ· 

verkan måste kunna etableras. Dessa stridskrafters operations· 

områden sammanfalla nämligen i stor utsträckning och de ope· 

rera därför ot'ta mot samma mål, sida vid sida. För de opera· 

tiva flygstridskrafternas del fordras härvidlag såväl spaning~: 
som angreppsförmåga, men både spaning och anfall ske ~d· 
vudsakligen över hav. Ett riksförsvarsintresse av första 

01 

-205-

ningen blir då att kombinera sjö- och luftkrigföringen, ett för

hållande som med natmnödvändighet måste sälta sin prägel 
å de operativa flygstridskrafterna. Det är icke tvivel under

~asta t , att flygvapnet skänkt flottan en hittills ouppnåelig ef

fekt ; vinsterna av teknikens utveckling böra skördas där ut

vecklingen i flygvapnets slagkraft och räckvidd skarpast fram

träder , nämligen i dess förmåga att medverka i försvaret utan 

för rikets kuster. 
Den nära samhörigheten i flera väsentliga avs·eenden mel

lan de opera t i va och marinsam verkande flygstridskrafterna 
bar icke fått sin organ isaloriska motsvarighet. 

Ur synpunk~en av effektiv samverkan i kri" - och övnin<" r, t'"> 

och u tbi ldn ing härför i fred - mellan SJ·Ö- marinflyo·_ och 
. ' o 

operativa flygstridskrafter är det UI)l)enbarliaen fördelaktiot o b 

att kustflottans flygplan , som ju icke blott skola kunna fälla 

torpeder utan även fälla bomber och fjärrspana, äro av smn

ma typ som dc medeltunga bombflottiljernas. Torped- och 

bombförbanden kunna härigenom i mån av behov repliera på 

varandra , vilket måste belraklas som en stor fördel ur kraft 

ekonomisk synpunkt. I det marina accepterandet av den star

ka begränsningen av antalet torpedplan ligger även - att dö

ma av det enhälliga stöd de mai'ina mvndig-heterna aivit den 
~ J (J b 

sjömilitäre reservanten i försvarskommissionen - ett tyst 

förbehåll, att de m edeltunga bombflottiljerna så utrustas och 
utbildas, att de jämväl bliva användbara i kri()'fö·rinO'en icke 

. b b 

blott på andra sidan av utan även över havet i mer eller mind-

re intim samverkan med sjöstridskrafterna mot fientliga strids

krafter för att hindra dessa att dominera os.s omgivande vatten. 

Ch efen för Mar instaben har i sitt remissyttrande över för
svarskommissionens betänkande Q'].Ort en skarn vidräknina 

L1• · 1_, t) 

ll1ed dess strategiska uppläggning och klart påvisat riskerna 

av att icke göra riksförsvaret dugligt till alla dess delar, enär 
det är p o h .. l k t' a srun- oc vaxe veT an mellan dessa som den opera-
Iva tanken i modern kriaförinO' bv<~aer b t> • bl:') • 

lnf ? tan att förringa betydelsen av flygvapnets uppgifter i 
Horsvaret få dessa uppgifter icke renodlas därhän att de 
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operativa flygstridskrafterna icke kunna fr igöras för a tt bi. 

träda vid avvisandet av andra, måhända lika farliga anfalls. 

förelag mot vårt land. All tför stora förhoppningar synas hava 

fästs vid den s trategiskt offensivbetonade verksamhet som p lä . 

gar benämnas flygbasbekämpning , vilken 1ner än som ~ kct t 

till s in verkan bör bedömas efter basernas sårbarhet och luft

värnsstyrka och efter det r elativa styrkclörh~tllandet i l u ften. 

Ett av de många spörsmål försvarskommiss ionen lil lllnat 

öppna är fr ågan om flygstridsk rafternas lämpligaste baS\'r ing 

m ed hällSyn till bibehållen operationsfribet och operativ följ

sam het i utnyttjandet Evad det gäller att alltcft.er stridsl iigcts 

växlingar snabbt: kunna följa fiendens eller egna stridskrafters 

rörelser, är det tydligt att ju närmare händelsernas cen t r um 

flygplanen kunna baseras, desto stön-e blir lidsvinsten vi d de

ras insättande och säkerheten vid deras utnyttjande. Jiitmäl 

ur synpunklen att n å en mot fientliga flyganfall så vitt m ii jl igt 

okänslig basering falla våra vidsträckta tskärgårdsområden och 

talrika sjöar närmast i åtanke, så mvckct hellre som våra to

pografiska förhållanden icke äro gynnsamma för Jandhas\'l' ing 

i stor skala. Förefintligheten av vissa förd elar m ed Jandhasc 

r ing ur teknisk , organisatorisk och ekonomisk synpunkt -, pc

cicllt i fred, synes väga lätt mot dc krigsmässiga fordringarn~ 

på våra flygstrid skraf ters husering. 

Det är främst flygvapnet som sa tt sin pr ägel p å 19:)1i ars 

försvarsordning. l\[ycket har blivit gjort för att höja flygvap

n et ur dess tidigare försumpning, m en det är också en del soll1 

icke blivit gjort, men sonr borde h ava gjorts. 

Full eni"'h et tord e överallt råda om att operationsdugliga 
~ 

flygs tridskrafter utgöra en betydelsefull och nödvändig el d ::t ' ' 

Yårt försvarssys tem. 
Från marint håll h älsas tillblivelsen av elt s tarkt svensid 

flygvapen m ed stor tillfredsställels·c. 
Inom marinen är det - av intresse för riksförsvrud _..

en förhoppning, att det nya flygvapnet måtte utvecklas l ill nllt 
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törre använ dbarh et vid operationer över hav, sida Yid sida 

:ned sjöstridskr-afterna, i intim kontakt och gemensam anda, 

till ömsesidig t gagn och hän mot vidgade uppgifter. 

Som ett led i denna strävan framstår -önskemålet om en 

snabbare uppsättning av marinflygstridskrafterna än som nu 

avses och ett utbyggande av dessa till erforderlig styrka. 

Ci vilflygningens utvec kling i Sverige. 

År 1935 karakteriseras av ett kraftigt steg rat flygintresse 

över allt i landet. 

Efter hand hava allt fl era flygklubbar bilda ts m ed huvud

sakli g uppgift att anordna flygutbildning. I vissa fall, t. ex:. j 

Norrköping, hur skolflygplan anskaffats på privat väg och ut

bildningen lagts på m er affärsmässi g grund, medan andra 

klubbar, t. ex. i Stockholm, Orsa och Lcksand , träffat överens

kommelse med privalfiygarc om disponerandet av flygp lan. En 

Lydlig tenelens att utnyttja mindre och billigare m askintyper 

kan förmärkas. F. n . di sponera ett 10-tal klubbar m askiner 

för utbildning, m edan ungefär lika många stå i begrepp att an

ordna dylik. Uneler vin torn 19:35- 36 h ar en spcci·ell över h ela 

Sverige ambulerande flygskola Yarit i verksamhet 1mcler led

ning av kapten Ahrenberg och m ed slöd av Allers Familje

Journal. Utbildningen har skett efter mönster av flygvapnets 

och med instruktörer, som där utbildats. 

, Flygintresset bland ungdomen kon centreras i första hand 

~i::nodell fl):gning och segclflygnit~~, för vilk~ ändamål tal

klubba! sett dagen. Undan for unelan btldas samman-
slutnincrar· fo" el d t t" 1· l ' f o< .r anor nan e av av mgar, ut Jy te av rad och er-

arenh eter m. m. Vederhörande organisationer h aYa anord-
nat en d l t "Il . .. . , 
1 c u sta nmgar. Aven 1 .skolorna, speciellt i folk sko-

darnas slöjdundervisning hörJ·ar nlodellflvabvcr"'c UJJIJt::tn-as Att ön u • J ,., J ~~ " 0 L • • 

.
1a_ av 1mder senast-e tid en försålda modellflygplan - e tt 

Pal h otu s t l .. d k .. d , en a - ar oc ' ston·e . elen av moclellflvcrarna än-
,,u e· . . '=' 

J I kontakt med kluhbama. 
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Vid slutet av år 1936 finnas ungefär 30 privata flygplan i 

landet. Cirka 80 privatförarece1iifikat hava erövrats, vartill 

kommer ett antal trafikförarecertifikat. 

Som led i flygpropagandan har ingått en serie uppvisning. 

or och tävlingar, ofta i form av s. k. flygdagar i samband l11ed 

invigning av de erf ter hand färdigställda flygfälten landet r unt 

eller vid flygflottiljernas förläggningsorter. De största flyg: 

uppvisningar som någonsin förekommit i de nordiska länderna 

ägde rum å Stockholms nya flygfält vid Bromma den 2il-25 

maj 1936, varvid H . :tvi. Konungen högtidligen invigde den ge. 

nom flygfältets öppnande till huvudstaden utsträckta flyg tra. 

fikleden. Hit var även slutmålet förlagt för den tredje Nor. 

diska flygtävlingen , som denna gång gick enbart inom Sverige 

och i vilken danska , norska och svenska, men tyvärr ej fi nska 

flygare deltogo. Tävlingen vanns av en svensk militär m ed ett 

militärflygplan. Svenska flygare hava även deltagit i ulländ

ska uppvisningar och tävlingar, bl. a. i den internat ionella 

stjärnflygningen till Olyntpiska Spelens öppnande i Berlin 1936. 

A v mera bemärkta svenska flygningar i övrigt kunna n ämnas 

greve C. G. von Rosens flygningar i Abessini•en för Röda Korsets 

räkning, samt K. Björkvalls fönsök att flyga från New -York 

till Stockbolm, vilket dock måste uppgivas utanför Irl and . 

Den internationella luftfartsutställningen (ILIS) i Slock· 

holm, som pågick samtidigt med Brommafältets invigning och 

därmed förknippade övriga evenemang, gav den flygintresse· 

seradc svenska allmänbeten ett utomordentlig tillfälle a tt sätta 

sig in i flygteknikens senaste landvinningar. Den tyska re· 

presentationen var särskilt imponerande och gav ett tydligt 

bevis på det t~rska flygväsendets oerhö·rda utvecklring under de 

allra senaste år·en. 

Flygtrafiken. 

I och med öppnandet av Stockholm.s stads första land· 

flygplats har huvudstaden knutits till världsflygnätet och sve· 

rige i trafiktekniskt avseende förts närmare kontinenten fr. 
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o. nl- 1 juli utföras 6 turer dagligen i yardera riktningen samt 

dessutom nattposU)efordran. ~ I denna trafik äro sammanlagt 

nio flygbolag ·engagerade. Under höstmånaderna bar konti

nentaltrafiken inskränkts till routerna från Malmö, men för

bindelsen till Stockbolm upptages på nytt sedan A. B. Aero

transports avtal med staten rörande subventionsökning trätt i 

kraft och bolagets maskinpark i enlighet bärmed utökats. se

dan K. M:ts godkännande inhämtats har bolaget den 6 decem

ber 1936 beslutat inköpa ett -eller två av de nya amerikanska 

flygplanen Douglas DC 3, som bliva de snabbaste i Europa. 

Flygtiden Stockholm- London kommer att nedgå till 7 tim

mar, inklusive uppeh åll i Köpenhamn och Amsterdam. Under 

1935 anskaffades bl. a . det stora Fokkerplanet F XXII _ 

»Lappland , - som emellertid förolyckades i juni 1936 kort 

efter start från Malmö. Av övriga förvärv kan nämnas två 

nattpostplan a'' typ Junke1~s vV 34 samt 6 passagerareplan av 

typ Junkers Ju 52. 

Under sommaren 1936 ha 2 turer dagligen i vardera rikt

ningen upph ållits på linjen SLockholm-Äbo~Helsingfors (med 

anslutning till Tallin) , och heTäknas kunna pågå utan avbrott 

~ ret runt (vintertid dock endast 1 tur dagligen). Då flygfälten 

1 Abo och Helsingfors nu äro klara att taaas i bruk ombesö1·-
. 

b ' 

JCS trafiken fr. o. m. den 15 december m ed lantflygplan . 

,. Sommartrafik bar upprätthållits mellan Stockholm och 

: ~.sb y, samt av >: Deutsche Lufthansa >: å linjen Köpenhamn-

(roteboro· 0 1 I=>J " 
. to- s o. ancrna pa en Norrlandsflygled hava iinnu 

icke realiserats . 

Flygindustri. 

. Av olika orsaker h ar under ar 1935 Ycrksamhctcn n edJ a uts 

Vid en av l d l "l l fl . . "' 
LiUI L ~n e s a c s la \gplan~abnk er : A. B. Fl~'ginclustri i 

hamn, agt av JunkeTvcrken 1 Dess::m . 

Pla A. B. _Svenska JärnYägsverkstädernas i Linköping aero-

o l
navclelnmg h ar huvudsaklige>n tillverkat miillära flyoj)lan 

c 1 bl t . . " t> ' 
0 t ett enda exemplar ay elen 3- ± sitsiga priva tflygplans -
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ly pen "Viking II >> h ar förs ålts , f. ö. S tockhohns-Tidningen s Oc) 
A. B. Svensk Filmindustris välkända reportageflygplan. 

1 

Vid A. B. Götaverken har ett litet antal militärfh·" I)l~ 
. . . . .h ~ 

Yant und er ti llverknmg. Sparmans FlygplanveTkstad h nr ll[. 

vecklats, men främst inriktats på tillverkning av övningsjakt, 
plan . L icensti llverkningen av flygmotorer (Bristol) vid NOIIAH 
i Trollhättan har ytterligal'C utvecklats. 

Orgcmisatoriska strävanden. 

För ti llvaratagande av civi lflygningens intr·esscn finna~ 

som nämnt ett s to·rt anta l mer eller mindre aktiva klubbar 
samt yrkes- och facko•rg:misationcr av olika slag. I avsikt at; 
fastare organisera landets samtliga flygsammanslutninga r ka l
lnde Svenska Luftfartsförbundets (SLF) urdförandc i maj l 93(i 
alla flygin tresserade till ett möte för diskussion rörande rik t
linjer för bildandet av en ri k sorganisation. En centr al ledn ing 
av klubbarnas verksamhet ans{tgs bältPc ägnad att ut\ erku 
statliga och enskilda bidrag och att förbi lliga flygutbildn ingen. 
Det ekonomiska underlaget tänkes baserat dels på m cd l<' ms
avgiftcr från anslutna klubbar och persone1·, dels på statsbi
drag i form av premier för avlagda flygcertifikat , dels slutligen 
genom anordnande av eU årligt loUcri till civilflygets under«töd. 
Med utgångspunkt fr~m. vid diskussionsmö tet framförda sylt 

punkter ha intresserade pm·ter under sommnren 1930 ul ar be
tal förslag lill omorganisation av Kungliga Svenska Acrok luh
ben (K. S. A. K.), den ledande orl'anisationcn å civilflynni Jl' '·cns 

t} b ~ 

omr:l d·c, till vi lk en elt stort antal modell- och scrrclflvokluhhar b J b 

tidigarc anslutit sig. I oktober 19i36 s tadfästes förslaget , !'nligt 
vi lket K. S. A. K. skall utgöra ett riksförbund för anslutna lol;D
la flygklubbar ävensom för övriga med det civila flygväsendel 
sammanhängande organisationer, som så önska. Den nva yc rk
sam hetsformcn träder i funktion den l januari 1937. - I sall1-

manhang härmed har Sven ·lw LuftJarlsförbundet hcslul al ont 
sin upplösning och sammanslagn ing med K S. A. K. Dc upp· 
gifter som särskilt tillkommit: SLF', i första hand flyg l'iilt re
kognoscl'riJJg, överflytta:s d~irmed clr !s på K. S. A. K, spec icJ II 
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. vad rör propaganda o. d ., clels på den nyo•rganiserade byrån 
~ör järnvägs- och luft~arts~äsend en i Väg- och Vattenbygg
uadsstyrelsen, som enligt nksdagens beslut sedan den 1 juli 
ii r Juftfartsmyndighet i stä llet för kommunikationsdepartem en
tet.. Sedan fl era år tillbaka har posten som genemlsekreter ar·e, 
såväl i K S. A. K. som i SLF, b estritts av en och samma p eT
son, i juli 1936 avlidne överste G. Hodengrcn, som nedlagt ett 
banbrytande arbete på utveckling a v svenskt flygväsendc, en
kannerligen flyg lodcrn as dragan de och fl ygfältens anläggning. 

Bland yrl, es- och fackorganisationer intngcr Svenska Fly
ga res Riksförbund (S. F. R) - bildat i m ars 1935 av 200 civila 
och militära aktiva och f . d . fl ygare - i viss mån en särställ
ning. Dess ändamål är att jämsides med andra flygorganisa
tioner verka för flygni.n.gens populariseTing och utveckling. 
Förbundets speciella uppgift är dock att tiHvarataga dc aktiva 
flygarnas intressen - främst genom rådgivande och upplysan
de verksamhet utåt och inåt - ·samt verka för medlemmar
nas vidare utbildnin g på flygningens område. Icke m inst vik
tig synes frågan om att ordna flygmöjlighetm·na fö r dc flyga
re som lämnat militärtjänsten eJler för dem som. vid civil flyg
skola avla gt certifikat, men av ekonomiska skäl icke kunna 
underhålla s in flygsk ickligheL 

Det livaktiga förbundet har bl. a. ingått till K. \I :t med 
ai_lhållan om en allsidig utredning av frågan om privatflyg
nmgens organi sat ion och statens förhållande till densamma, 
~ch därutöver gcom c~ deputation uppvaktat regeringen sisl
Idne november med forslag om inrättande av civil flyo·skola 
helst d · ' b < ' me sta tli g ledning och kontroll. 

För att flygning på allvar skall kunna slå igenom i Sverige 
Och blivet Il . 11 .. t ' l] ... . .. .. in . L 1CI a a man ti gangbg synes onskvart, att staten 

griper understödjande icke blott beträffande flyo-utbilclnincr 
Utan äve f" . . .! .. . b b 

h
o n OI anoicnandc av en allman »luftscrVICC». I för-
aUande fll J 'l t"ll · · 1 )l ar s a a s1g JU flygplan , som ej kunna till-

verka · 
än v"s __ 1 l11J~ tsv~rande serier, väsentligt dyrare i inköp. Men 
hållsalle bhr eli spropor tionen när det gäller drift- och under-

kostnader , parkering m. fl. förhållanden. Sedan nu nä-
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tet av flygfält börjar t ätna över landet, syn es tiden mogen att 
intresser a statsm akterna för att bidraga till lösningen a v alla. 
de problem, som en mer a utbredd privatflygning i prak tiken 
kan tänkas rulla upp. På den punkten böra ansträngningarna 
sättas in för erhållan de av statli g medverkan till fram o.ynta 

åtgärder. 

Den regu ljära världsflygtrafiken. 

Det över jorden snabbt tätnande trafiknätet torde inom kort 
omfatta inemot tusentalet l injer. Ungefär hälften av mt be. 
fintliaa flvo linJ·er falla inom Europa. Näten äro givetvis tä-

t> " t> 
tast inom dc olika världsd-elarna. Det är framför allt post- och 
passageraretrafiken som sprungit i höjden. Enbart på det sista 
året har i genomsnitt passageraretrafiken ökat med 45 % och 
posltral'ikcn med 25 %. Utbyggandel av de traniSkontincntala 
flyglinjerna har ·e1nellertid alltmer tr:ätt i förgrunden~ och de 
intensiva förberedelserna för transocean flygning i stönc skala 
aiva det ena resultatet efter det andra. 
t> Märkligast härvidlag är utan tvivel den under år 193G 
startade reguljära flyglinjen över Stilla Havet, som n u kan 
överfaras på kortare tid än vad en järnvägiSresa tvärs övc~· d~~1 
nordamerikanska kontinenten tog för tio år sedan. D rl\· fp· 
dern i denna utveckling torde vara kapplöpningen i ko_~mner· 
sielit avseende mellan Europa och U. S. A. om Fjärran Ostern. 
Hedan för flera år sedan nådelos östra Asien av flygplan f rån 
Europa p[t hälften av den tid som den snabbaste ångan:. be· 
hövdc mcll:m U. S. A. och Kina. Att för U. S. A:s del aven 
pooliliska och militära synpunkter influerat på ordnaudd av 
trafikflygning över Stilla Havet synes framgå av den stort upp· 
lagda flott-flygövning, som ägde rum därstäde" mellan den ~ 
maj och 10 juni 1935 till belysande av det s. k. »Flottproblen 

. . . d l .. f" TT s .\ ·s XVh, d. v. s. fäTSvaret av och ulnyttp.n et 1ar or av '-'· · ' · 
hcsil.lningar i och vid Stilla Oceanen. r r 

Bakom det nu lösta storartad e flygprojektet ligga fnn '
1

. 

T 'll f" 00 o l''gl ~t v mi nul iösa förberedelser i ol.ika a v scen den. 1 or0\'1 111 
"' 
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. dre ska la hava Pan American Airways' linjer på Väst-
. )11111 o o , 

~ d' 
1 

och Sydamen ka utnyttJats. Eldprovet skedde n1:ellan 
111 JCl 

?2 no-vember och 6 december 1935, då den stora Martin-

~;~J~ten C~~na-ClippeT flög fram o~h .. tillbaka över Still~- Oce-

en m edfor ande post mellan de a oarna efter flygstrackan an , 
upprättade base1:na. Enligt uppgift är biljettpriset mellan San 
Francisco-Man tlla 800 dollars. 

Utvecklings tendenserna inom den transoceana flygningen 
belysas i övri g t av en del bifogade kartskisser m. m. Skiss 
n:r 1, som visar st[llldpunkten i början av år 1936, är hämtad 
ur Nya Daglig t Allehanda för den 7 januari 1936. Skiss n:r 2 
och tabell n :r 3 äro tagna ur tidskriften FJygning (n :r 3 och 4 
1935), medan skisserna n:r 4- 7 återfinnas i L'Illustration i ett 
specialnummer om L'Aeronautique, utgivet den 14 november 
1936. 

I brännpunkten för intresset står f. n. prob1emet om re
guljär flygning övc1· NOI'd-Atlanten. År 1937 avse tyskarna 
här öppna r eguljär luftskeppstrafik maj~oktober. 

I U. S. A. umgås man sedan flera år med planer på att 
utmed en ro ute tvärs över Atlanten lägga väldiga flytande »Öar» 
som mellanlan dningsplatser, med hänJsyn till väde:rleksföThål
landena sannolikt i höjd med Azorerna. Huruvida en dylik 
lösning är tekniskt eller ekonomiskt möjlig - eller över hu
vud tag.et b ehövl ig - återstår att se. 

Under flera år hava tyskarna med gott -resultat använt ka
tapultfartyg m ed släpbana som stödpunkte1· vid överflygning
en av Sydatlantcn. På denna Poute användes kornbinerad tra
fik med lan t- och sjöflygplan samt luftskepp. Franska och 
tyska strävanden i förening hava här lyckats nå allt större 
~nabbhet, säkerhet och regelbundenhet i förbindelserna . 

1'idslcr"ift i Sjijc(iscn cli!l. 14 
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SJ~isser m. m., belysande utvecJdingstendenser inon-. d .en transoceana ·i\:ygn\:ngen. 

ABA ö Lll(/er ,Mi Svel'ige -
Urwt~d Stote3 -P on AlMriCo n .Nrouo~~ 
Great Britain · lmperial AirWO\Il 

'-..A/ f'ranc{r ·Air franc~ 
~01 l l Il G~rmany ·Deut3che Lulthon.10 

120 l GO 

~t her/onds· Roual D ut ch A ir/ine 3 

Russ ia -5oviet Air Trull 

l GO 120 

Världens f lyg l injei' i bör]an av ilr 1936. 

N :r 1. 

l l 120 

o 
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A.lduella ocean )"l y g p/onty per. 

Dornier Sikorsky Latecoere Martin Sundstedt 
Flygpiantyp. Do X. s 42. 521. 130. HS 240,s) 

:B'lygvikt kg. 56000 175001
) 37000 23130 ~oooo 

Tomvikt kg. 2.9.000 9100 19750 10750 HOOO•) 

Nyttig last i % ·18 48 52 54 52 

Antal motorer 12 4 6 4 

Total mo.toreffekt, hkr. 7200 2800 5340 3200 4500 

Max ... fart, km/tim. 215 303") 300 290 3951\ 

Färdh astighet, km/tim. 175 2583
) 220 262 315S) 

Landnin gshastighet, km/tim. 100 H2 95 

Topphöjd, praktisk, m. 4900 5000 ()300 

Aktionsradie, km. } 1930 1000 6500 4800 

betalande last, kg. 4500 7200 131300 

Aktionsradie, km. } 48004) 5000 

betalande last, kg. 680 

Stigb astighet, m/min. 259°) 285 

Starttid, sek. 25-30 

Spännvidd m. 48 34.8 49.3 39.6 42.8 

486.2 123.5 330 201.0 242 
Vingyta m" 
Längel m. 40.05 20.93 31.62 28 26.8 

Höjd ltt. 9.65 5.28 7.48 9.2 

1 ) Vid start kan tillåtas 18000 kg. 
2 ) Med tre motorer, full effekt, höjd O m., 252 km/tim., mc-d trr mo· 

torer, 75 %, O m. 217 km/tim. 
3) Vid 75 % motoreffekt och höjd O m.; vid 70 % och 4000 m. 2il 

km/tim. 
•) Med två motorer max.-fart 171 km/tim. 
5) Vid jE\00 kg. flygvikt 305 m/min., med tre motorer 153 m /tn in. 
") Med dieselmotorer 14450 kg.; med bensinmotorer beräknas briinsle· 

förbrukningen för 4800 km. vid 320 km/tim. till 8300 kg. (ll'h 1ue<i 

dieselmotorer till 6500 kg. 
7 ) På 3000 m. ; vid O m. 360 km /tim. 
8) Vid 50 % av motoreffekten. 
") Projekterad i U. S. A. 
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N:r 4. 

Det tyska luftskeppet Hindenburgs Atalcmtflygningar 1936. 
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:-..' :r 7 

J arelen runt per flyg . 

= flyglinjer. 

...... = projekterade flyglinjer. t P • 1935 
= Amerikanaren vV. Posts flygning ,,JorclCll l'Ull )) ,u 

på 7 dagar och 19 timmar. 
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Bidrag till den militära undervisningens historia 
Sverige. 

Kadettskolan i Karlskrona 17 56-92. 
A v teol. och fil. kanel. Wilhelm S jöstmncl. 

Inledningsord. 

Frihetstidens reformpedagogiska strävanden ha varit fö
remål för ett flertal vetenskapliga undersökningar. Välkända 
och flitigt utnyttjade äro t . ex. Hemlunds och Nordlunds arbe
ten.1) Av dessa m. fl. andra liknande framgår, att det särskilt 
är två krav, som under ifrågavarande lidsskede tränga sig fram. 
Dels gör man anspråk på att den offentliga skolan skall stäl
las i tjänst hos näringslivet och tillfredsställa det kunskaps
behov, som för tillgodoseende av dess olika gr enar gjort sig 
gällande. Dels yrkar man på en bättre ämbetsmannautbild
ning. 

. I samband med sistnänmda synpunkt betonade redan Gei
Jer i vår förs ta egen tliga framstäHning av det svenska under· 
visningsväsendels historia i Litteratu,rbladet 1838 och 1839, 
att kravet gällde utbildning för icke blott civila utan även 
ll'lilitära ämbeten. 2

) Onekligen har denna sida av reformde.......______ __ 
st . 

1
) H. H ernluncl: Bidrag till elen svenska skollagstiftningens hi

l ona uneler partitidevarvet 1718-1809, Sthlm 1882 och 1892. K. Nord
s~nd: Översikt av de svenska gymnas·iernas historia intill år 1820 med 
arsk~ld hänsyn till linjeclelningsproblemet, Sthlm 1914-. 

-) Geij ers saml. skrift., förra avel. IV, s. 354. 
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ballen i senare arbeten icke blivit i ti llräckli g grad h e:tktad. 

Och dock har Geijer utan tvivel rätt. Den allmänna tendens 

till stearin" av kunskapsfo~·dringarna , vilken under fr ihctsti. 
b b .. d 

den förrnärkcs , är fullt tydlig även på försvarsvasen ets o111• 

råde. Landets militärer gingo själva i spetsen för dyli ka slrä. 

vanden m·cn även skolmännen och den allmänna op inionen 

hejaka~ c och behjärtade dem. Resullate l synes ha bliYi t L\' å. 

Jaldi"l: dels beaktade reformpedagoger som. Eklund , BrowaJ. 

lins ~ch Thenslcdt") ifrågavarande b ehov i sin a förslag ell er 

atgärder till undervisningsväsendels förbättring , dels uppslodo 

åtskill iga militära utbildningsanstalt er. 
Hela delta utvecklingsförlopp är förvisso värt en noggran. 

nare undersökning . För den, som ger sig i kast m ed upp. 

.,·iften, blir det emeller tid snart uppenbart, att den är betydli gt 

~1era om fal tand e än vad han kanske från början län k t sig. 

Yisserlio·en innehåller t. ex. IvlLmlhcs arbete om fort ifik alio. 
b • . 

n ens historia~ ) eller Tigcrstcdts om Haapaniem.i kn gsskola") 

vikti<ra bidra•' till elen svenska mi litärundervisningens f ram· 

växt b och utv~ckling , m en i stort sett äro källorna hitt illdags 

alltför lilct framdragna i ljuset för att man skulle kunna göra 
en allmän överblick eller ge en framställning av dc stora ut· 

vecklingslinjerna. På grundval av publicerat material gardet 

alltså knappast alt skriva en den svenska militärunclcrv;sntng· 

ens historia under 1700-talet. Äu mindr·e är det då möjligt 

att klaroöra dess förhållande till och betydelse för unde rvt s· 
b . f d f .... ·be· 

ningsväscndots utveckling över huvud. Om attan e 01·
11 

ten äro a v nöden. 
Som clt sådant är föreliggande undersökning aY kad~lt· 

skolan i Karlskrona 1756- 92 avsedd . Vid specialstudier 
111

• 

. .. c• ]\ 1~46 J t' 'l \\- ,l ltius: 
'') K Eklund: UpJ •fosi rmgs lar nn , ,-,j 1m _l · • · '

1 1 
1.0. 

l '; 1'.
0
" ,

1
· o'l' i] 1l i o·~ ta n k n r om undcrvisni ngsvc rkct vi el gy nmD.Sl('l' (wll 

5
',,1 

c · r- · . .. l· M' 
]orna i rik<'i, SthlnJ l7'il . N. Tl t<:>nstcclt: Undcrrattc1sc om (' t1 

informa t ions imättningL'll i St ockholm, Sthlm 1770. , ]Jlil1 
') L. \\' :::;on ::\[untlw : Fortii'ikati onens hi s tori a . 1-4. (i. :-;t 

1900-- Hl. 1 r le· 
5) K S. ' l' igcr s t<·clt: \Tnn pnnil' mi krigsskola, (k ss t;i r nr<' ""

1 

vcr, H l• lsin.td. j(:)j0. 
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ett förut relativt obearbetat område är sär~kilt en svancr_ 
0111 

o k l' · o ·el l l l · d .. · b t ofran ·om 1g. a ena SI an s .;:a JUSl un ersokmngen av den 

~:rskilcla företeelsen lämna bidrag till elen sammanfattande 

överblicken, å den andra bör till undvikande av en rent refe

rerande framställning den förras plats i h elhetsbilden åtminsto

ne framskymta. Till bemästrande av detta problem ha därför 

källorna till kadettskolans i Karlskrona historia i det följande 

bearbetats efter vissa sys tematiska synpunkter, varjämte i)å 

behövliga s tällen en knapphändig allmän-pedagogisk ram till-

foga ts. 
Det är särskilt tre ting , som genom detta fö11faringssätt 

skola bli uppenbara. Först och främst är det tydligt, att k a

dettskol::ms tillkomst är elt resultat av den förut nämnda steg

ringen i kraven på militära kunskaper. Viclar·e lägger man 

märke till att vissa sidor av samma skolas p edagog iska verk

samhet ha sin fö.rklaring i situationen på det offentliga läro

verkets områ de, och till sist frapperas man av att så gott som 

samtliga dc synpunkter på undervisningsväsendets förbättring , 

rilka göra sig märkbara uneler frih e tstiden i el en allmänna 

~koldiskuss i onen , få sitt faktiska förverkligande vid ifrågava

rande mil i tära utbildningsanstalt. 

KAP. I. 

Kadettskolans t i Il komst 

riksdagsärende. 

ett segslitet 

. Vid de t karolinska tid evarvets slut befann siQ det svenska 
s " . . " 
Jovapnet i s tort förfall. Under frih etstidens första decennier 

arbetade man genom särskilda kommissioner och vid ständer-
tttöt o o .. .. • . • o .. 

\1. ·" ena pa atgarder for !lottans JstandsaUancle. Omsorgerna 
las te l1 .. ·d 'l t · l J J ·" l · J ar vJ· n" as Je .;: c ) ott 11101 S.Ja va n1atcn c en utan ock· 
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~å mot skeppens bemanning m ed ti.llräckligt antal m ans kap 

och officerare. 
E lt viktigt led i de tta uppryckningsarbete utgöres a v 173{ 

års riksdag, elit Kungl. Maj:t upptog frågan om flottans för. 

handenvara nde tills tånd och sty rka i sin proposition r örande 

krigsärcnden. Ventileringen ägde rum i DD .") I samban d här. 

med utarb etade amiral C. H. vVachtmeister ett överslag över elen 

ökning av officerskårens numerär, smn m åste bli föl jden av 

uppbyggnadsplanernas realisering. Resultatet blev, aU man 

skulle behöva y lledigare 70 kaptener, 39 k aptenlöjtnantt' r, 9D 

löjtnanter, 53 skeppar e, 192 styrmän , 146 konstaplar, 250 ark. 

limäslare och 15-± högbå tsmän. Enligt vVachtmeisters mening 

bo·rdc en dylik b rist icke fyllas genom utrikes värvning, ty an. 

talet vor e så slort, a tt man i dylikt fall icke gärna kun de be

räkna att få dugligt folk. \Vachtmeis ter upptar därför ett 

förslag, som förekommit redan i flo ttkommissionens b etän kan

de av elen 7 f ebruari 1722. Han fortsätter nämligen : »Blir 

alltså efter min oförgripliga m ening intet annat och siikrare 

medel dem n ågorlunda att komplettera än ett k aelettkompanis 

upprättande vid amiralitetet».') 

") Följande för kortn ingssystem kommer i fortsättningen att be· 

gagnas. AHRP = Administrativa hancllingaT rörande flottan i Riks· 

arkivet. AK = Amiralitetskollegium. Bdst = Bondeståndet. Bgst"' 

Borgarståndet. DD = Defensionsdeputationen. D. sm. = Daler sil· 

vermynt. ED = Expeditionsdeputationen. ExP = ExamensprotokolL 

GP = Gustavianska papperen i Uppsala universitetsbibliotek. JRg;;: 

InterimsrC'glemente. LU = Landutskottet. Pst = Präste.st~ndet. 
R. o. A. = H,idclerskapet och ade·ln. RAP = H,iddeorskapets och adelns 

protokoll. l{g = Reglemente. SjU = Sjöutskottet. SU = ~e;o·~t~ 
utskottet. OA = Overinspektörens för amiralitetskadettkåren 1 I'-arls 

krona arkiv i Flottans arkiv. . . . .. . ··orts 
7) DD :s prat. o. konc. 1!34. --: H~nv1smn.~ ~1ll kallo1: ha r. g ~ . s! 

för såväl citat som sakuppgifter 1 storsta moJliga utstrackmng, 

har dock naturlin-tvis icke skett på clc ställen, där redan samman· 
b 

T 

hanget i texten get' fullt tillfredsställande upplysningar i i fr~g a.v ts 

rande avseende. För att göra te'Xten lättläst ha ~itat~n h:an.sskn.~~~:tl 
till nutida språk. Vissa smådrag ha emellertid b1bchalhts l or . Jl' 

om möjligt bevara en fläkt av ålderdomlighet över orden. Full ).o 

sekvens har härvid givetvis icke kunnat uppnås. 
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Därmed h ade det uppslag givils , som sa småningom skulle 

utveckla sig till kade ttskolan i Karlskrona . l DD::s m emodal 

·örande en ny flotlplan vidarebefordras vVachtmeisters förslag. 

~en brist på överofficerare, som m åste bli en följd av projekte ls 

dodkännand e, bör utfyllas genom ett k adettkompani på 100 man, 

~i]ka »grundligen torde undervisas uti navigati on och styrmans

konsten samt arlilleriet och tillika n ågorlunda unelerrättas uti 

skeppsbyggeri et, m ekaniken och andra matematisk a vetenska 

per, varuti när de tcm ctice lagt god grund, dc till praxin an

föras böra, och således skickliga göras att till löjtnante r anta

gas, när vakanse r bliva i ordina'l:ie staten ». Kostnaderna be

räknas till 20,000 d. sn1. , och därest denna summa av ständ er 

na på läm pligt säll anskaffas , m å Kungl. Maj:t inhämta AK:s 

projekt till inrättningen och därefter reglera densamma m ed 

råds råde. Beträffande de felande tmdero!fficerarna förmenas , 

att dessa kunna tagas dels av dc skicldigaste volontärerna och 

kofferdibatsmännen , dels av enrolleringsmanskapet. 8
) 

SV h emställer i sitt pro.fekt till Kungl. Maj :t rörande flot

tans för stärkning av den 18 okt. 1734 vad kadettkompaniet 

beträffar i enlighet med DD :s förslag . Eftersom institutionen 

emellertid komme att innebära en ökning i staten , m åste frå

gan om dess inrättande dessutom genom protokollsutdrag före

läggas ständerna till approbation. 9
) 

Vid samma riksdag försökte man få till s tån.d en löneför 

höjning vid amiralitetsstaten . vVaohtmeister utarbetade p å 

uppdrag ett m emorial i saken , och efter underhandllngar m ed 

~tatsdeputationen fattade DD b eslut om att ökningen borde 

utgå intill en viss föreslagen summa. Vid b ohandlingen i SU 

erinrar Wachtmeister emellertid om kadettkompani et och vr

kar, att ständern a skola få ännu en p åminnelse i samband n~ecl 
förhandenvarande fråga. 1 0

) SU :s protokollsutdrag till stån

~:ns plena innehåller, att eftersom avkastningen av elen till 

loneförhöjning anslagna fond en i förväg svårligen låte r sig b e----") D D :s pro t. o. konc. l73J. 
9
) SU :s registratur 1734. 

10
) SU :s pro t . 1734. 
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räkna, sa må den i första hand begagnas för sitt huvudiilvla. 

mål intill stipulera t belopp och det eventu ella över~k ottet 

Lill 11 pprättandc av ett större eller mindre kad~tlkompa ni.' ' i 

ständernas beslut den 10 dec. s. å. företer den lilla anodifika. 

tioncn, att avkastningen må läggas till den ordinarie sta ten, 

yarav sedan an siagel utgår i c1J1ighet med SU :s förslag. Kungl. 

Maj: !s brev till AK i frågan är dagtecknat den 13 jan. l i :~5 .' '1 

Beslut är ett, verkställighet ett annat. När AK den 28 

juli skrev till stalskontoret om kadettkompaniet, svarack man 

här , att man icke fatt tillräcklig underrättelse röram iP den 

upprättade fonden . ~1an visslc därför icke, 01n något anslag 

kunde beräknas. Senare visade det ·sig , alt det för ka dett 

skolans del ej fanns något överskott att tillgå , ernedan fonden 

icke varit tillräcklig ens fö r sitt huvudsyfte _ , ~ ) Av ckn nya 

in st i 1 ulionen blev därför intet. 
Vid 1738 års riksdag väckes emellertid fragan pa nyll 

genom AK:s riksdagsberättelse och den därpå grundad e 2R:dc 

paragrafen aY Kungl. Maj:ts sekreta proposition i krigsä renden. 

I dc~ på SjU:s behandling av örlogsflottans tillstånd Yi landc 

memorial, som DD den 12 sept. 1738 avlåter till SU, p ilpekas 

aU penningbrist förhindrat realiseraneJet av föregående riks

dagsbeslut. SU må därför utse en fond, tillräcklig för up:;· 
rättande av c!t kadettkompani på åb11inston c 50 person er. \ 

Vid SU:s sammanträde den 26 sopt. uppdrages åt DD al t pro· 

jeklera en expedition till KungL ~h.i :t i saken. Denna god· 

kä11ncs av SU den 6 nov.; hr i sten på överofficerare m å fyll~s 
genom ett kacleltkompani , >> på det man vid påkommande .~·o· 

relsc icke måtte bliva alldeles förlägen eller i slikt fall heho'a 

se främmande nalioner allt för nwckct i händerna, och efter· 

som SU Yäl finner , att penningbristen gör härutinnan -;tö.rsl: 

hinclreL så vill SP vara omtänkt, att en begynnelse, om 1ck 
. · grn· 

till flera än flO personer, må ske utan s tatens synne1 bga 

H) :-1LT: c: r f' gis tr8htr 1.7:34. 
12) ])}):s handl. 1746- 47. 
13) i bi d. 
14) DD:s prot. o. kone. 1738-39. 
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,.
1
tiOll dess förr ju hcldre >> .1 0

) Formuleringen är som synes 

'.;ters t försik ti~; i huvudfrågan , förslagets okonomiska sida, 

\annar m an v1d en vag antydan. Längre tycks man ej hel

~cr ha ]< omm il. Dt1 kadettkompaniet se11arc omnämnes i sam

band med frågan om volontärregementets tillstånd , varom en 

espcdition el en 17 april 1739 avgår från SU till 1\ungl. Maj:t, 

)Jeter det visserligen , att SU uppfört medel på s taten för kadett

koJ)lpani ets räkning och längre fram vill inkomm a med be

riiUelse ti ll Kungl. l\[aj:t angående denna sak, men E'ftersom 

detta sker i s::unband med en hänvisning till 17 ~~4 års heslut, 

är det av slH att döma den clå gjorda anstalten lill företagets 

ekonomi ska tryggande som ftsvftas .16
) Till det ursprungliga 

förslaget lägges elen anordn ingen, att kaelettkompaniet ökas 

med de 40 vid völontärkompanjen1a bekostade ynglingarna.17
) 

Ni\gra nya åtgärder för skapande av en ekonomisk grundval 

synas icke ha vidtagits. När Kungl. Maj:t elen 5 maj begär 

AlLs projekt till inrättningen, ger också denna myndighet den 

6 nov. s. å. till svar, att trots besluten vid dc två senaste riks

dagarn a inga medel anslagits eller på stat uppföds, varken till 

dc 50 kadetterna ·eller till de 40 ynglingarna vid volontärrcge

mentet. Projektet torde därför få anstå, tills en fond kunnat 

upprättas, och de 40 ynglingarna till dess förbliva på elen 

plats, där dc äro. Kungl. Maj :t b egär sedermera kollegiets 

förslag till huru bristen på över- och underofficerare under 

liden må kunna fyllas. Enligt Al(:s m ening bör detta ske så, 

alt överofficerare få göra tjänst för högre karaktärer intill 

skeppskapten er, clc skickligaste unelerofficerarna bestrida löjt
nant t ... s Jan ster och gemena rycka upp på underofficerarnas 
Plats.' 8

) 

-------
!5) SU :s n' gist rat ur 1 738-:3}) . 
'") ihicl. 
") G ga f'JJcm kungl. bn·v aY d0n Hl april 17:2j hack s tadgats an-ta-

an~clr av "Ynglingnn> Yi.cl volontär- och koiJerclikompani0rna till ett 

Vrr~ 1 . av G \·icl Yarhlf'ra n1ot. ~amma förmånN som vicl kompanierna 

hgt tjänstgörande (Ticlskr. i s jöväsen det 19Hl, s. 451 ). 
18

) DD :s l1 and l. 17 46-47. 
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Vid 1740- 41 ars riksdag framhåller AK emellertid an,. 
d f'" JO 

i sin riksdagsherättelse nödvändigheten av att el aregående 

beslutet om kadettkompaniet blir realiserat. Frågan bragtes 

dock icke till någon lösning. Vid DD :s smnmanträde den 20 
jan. 1741 blev >> dcliberation angående ett kadettkomp anis in. 

rätlning lills vidare uppskjuten ,, och den 10 aug., alllsa efter 

utfärdandel av krigsf6rklaringen mol Ryssland , beklagar de. 

putahanen i en expedition till SU, att kadettkoncpaniet ej kunnat 

upprättas på grund av bristande medel. Under kriget tillgre. 

pos de aY AK tidigare föreslagna utvägarna till b efälsluckornas 

utfyllande. Oti llräckl igheten av elylika åtgärder blev h ärige. 

nom ådagal::l.gd. Vid 17 42- 43 års rik·sdag måste man cmeller. 

tid inrikta sig på anstalter för en skyndsam bemanning av 

flottan till påföljande vår, och kadettkompaniet far därför 

träda tillbaka för detta arbete. Det blir visserligen föremål 

för övervägande, men när DD elen 30 sept. 1742 info rdrar 

AK:s närmare utlåtande, gives till svar, att problemets lösning 

vilar på ekonmniska faktorer. Kollegium vill därför ti lls vi· 

dare icke uttala sig. Vid DD:s san11111anträden den 11 okt. , 3 

och 10 nov. behandlas endast de av AK föreslagna nya utvä· 

garna till flottans fullständiga bemanning under elen en~ n tuc\la 
fortsättningen av kriget_l

9
) 

KUJclettkompaniet fanns alltså fortfarande endast p il pappe· 

ret. Ett försök att skapa de ekonomiska förutsättn ingurna 

skedde visserligen 1746, i det att mniralitetskommissar~a tet 1 

Stockholm den 16 juni d. å. hemställde hos Kungl. MaJ: l, alt 

denne måtte förständiga dem, som sökte tillistånd till ett nytt 
handelskompani på Ost-Tn.dien, att b~draga till kadettkompaniet 

f .. ..l. · 20 ) Denn'l fr::t111
• 

med ·en ha lv procent av orsa .1nmgssmnn1an. ' 'n 
stöt strandade emellertid på ett fullt förklarligt motst:u1d fr~ 
handelskompaniets sida. il 

· · '11 f" · l · t t l )r;ltla e Den ursprungliga anlednmgen h ors age a upr ' i"a 
kaelelikompani var alltjämt förefintlig. Genom det olyc~l 0

t1 
. k' '11 t \ h !il 

kriget hade elen t . o. m. ytterligare nnderstru ·1ts, vr ~c · 
-J )__..43· 

'") Utskottshandl. rörande SU och DD 1740-41 och j 1· :. 

2o) DD:s handl. 17,16-47. 
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derlåter al l framhålla i !;in berättelse till 1746---:1:7 års riks-
uD t··· l d 

r1 J)en or 1an envarande bristen på officerare ur)pcres va-
daö· ~ 
ra högst betydande. Det felas nämligen icke mindre än 61 

artiJl.eri- och skeppskaptener, 92 löjtnanter, 33 överstyrmän, 

.}Ö överskeppar-c, 100 undmskeppare, 144 konstaplar, 293 ark· 

JimästaTe och 145 högbå tsmän.~') 
Till detta skäl fogar sig nu även ett annat, som har sin 

<~ rund i den växande insikten om aH elen till buds stående ut

~iJdningen hade sina brisler och att en mera grundlig och om

fattande militärteoretisk kunskap vore av nöden. Karl XI ha

de låtit anordna undervisning i navigation och artilleri i Karls

krona och även genomfört examensbestämnl!elser för beford

ran vid amiralitetet.~") Den förra upplevde på 1730- talet en 

renässans,"") men de senare hade tydligen råkat i glömska, ty 

vid 1738-39 års riksdag ingav varvsmajo·ren, sedermera amira

len Abraham Falkengreen elt memorial, varom det heter: , som 

det ej allenast skalllända till rikets sannskyldiga gagn och nytta 

utan ock till förekommand e av prcjudicer vid amiralitetsstaten 

för framli den , att en var efter erfarenhet och förtjänst blir be

fordrad, och a tt till lediga tjänster allenast värdiga och skicke

liga ämnen utses, så har ock hr Falkengreen för dess del hållit 

för nödigt, att så väl här som uti andra riken examen och för

hör av vederbörande amiralitetsofficerare och flaggmän över 

de officerare anställas , som till lediga tjänster komma att fö

reslås, varav deras m era eller mindre skicklighet kan utrö

nas.,"') Med anledning härav utfärdade Kungl. Maj :t den 15 

a.ug. 1739 ett reglemente om förslagens upprättande vid amira

~~.l:tet , varigenom examen göres obligatorisk för befordran till 
loJtnant. 2

;;) I ett annat m emorial av Falkenoreen riktat till ------ ~ ' 
") ibicl. 

B.är ~~) S. W. Gynther: Författningssamling :för Kungl. l\faj:ts flotta, 
ka f~osand och Fitl1lm :1 831-70, del 3, s. 164. P. O. Bäcks tröm: Svens

~ttans historia, Sthlm 1884, s. 139. 

0 88 
3
) Th. \ Yestrin: SYPnska riksclagsakte> r, se> ric 2, band 3, ss. 601 

. 2 ff. 

'
4

) RAP :11 , s. 313 r. 

1
,. '") Rogistr. i krigsän•ncl. 1789. 

!rlslo-i/f 'i Sjijciiser~dri. 15 
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AK, inkommet den 11 juli 1739 och den G rwv. s. å . ,~vcrsänt 

till Kungl. Maj :t, framhålles emellertid , att det torde h nnas fa 

underofficer are, som verkligen besitta de kun skaper en löjt. 

nant bör äga, ty ehuru de haft til}fälle att åtnj ut~ undervisning 

i navioation, art illeri, tackling och skeppsbyggen m. m .. rn~tst e 

de ty;ärr efter avancemang till lärslyrman, ark:in'läs lure Och 

höob:"ttsman koncentrera sig på ett av dessa ormraden och låta 

de 
0

andra förfalla. Falkengreen föreslår därför, att en kacteu. 

skola skall inrättas, emedan k adetter, som b li gr undligen un. 

dervisade i teorien av alla förutnämnda stycken och sedan ti ll. 

hållas att själva lägga handen vid de olika bes tä lln inga rna in. 

0111 flottans särskilda stater, förvisso måste bli d uktiga ~j ö rn än 

En dylik skoJa kunde lämpligen delas i tvenne ~lass·er :. _I den 

första borde kadetterna utom >> principerna utr de n o< hgaste 

handgreppen >> lära teorien a:v navigation, artilleri, ~acke ~kons: 

och skeppsbyggeri. Först efter examen skulle uppflyll nlllg_fa 

ske till andra klassen, där y tterligare teoretisk och prakttsk for

kovran bl. a. genom utrikes evertuer ing skulle äga r um.2
') 

Falkenoreen syftar av allt a tt döma ti ll en mera grund lig och 

allsidigt> utbildning än den dittillsvar ande, liksom ha n också 

vill skapa bättre betingelser för den teoretiska delen av denna 

senare. Han är tydligen inte ensams tående i denna sin upp· 

fattnino, ty i 1741 års sjö•rcglemente inflyta bestämmelser. 

som !2"
0

å i riktnina mot upphävande av dc oHi gl'nhetcr 
u o .. . en 

han berört. I kap. l O heJ;er det t. ex.: >> Och detta m . 

allmännelig angelägen påminnelse för all ungdom, som sl_ar 

sia till sJ"östaten samt alla 1.mdcTofficerare, nämligen att fastan 

o ' 
IT ers· 

de beaynna tJ'äna sia upp vid -endera av dc 3 :ne undero re .. · 

b b • .. , • f' ']'UJ\ 

klasserna, de icke desto mmdrc hora hade 1 ungdomen , 01, 

d ·n .. . r ,, matto 
de komma i verklig tjänst, såsom ock se an r a moJe J,._ • _

1 

a"venväl vinläao·a sig om förkovring i el en kunskap, som el]e' 

bb . . - . ' k ]35" 

egentelicren fordras hos en underofficerare 1 de and r a 2 .n c .. 

b 
d J dO~ 

serna, alldenstund underlåtenhet härutinnan kan fram e es ::> .. 
11
_ 

. till exempel en god överstyrman otjänlig till överofficcrsb est~ 

26) AR :s ink. han cll . 1739 i F lottans arkiv. 
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. 0 då kun~kap i allt som en sjöofficerare tillhörer är o um-
pillt> ' . . .. . .. 

.. 16 eiig. >> Av hknancle art ar den for ske{)pska})tcnen uällande 
d~t> 

b . 

föreskriften , att han genom diskussioner med sina n ärmaste 

subalterner och examina ti on av underofficerarna bö-r laga, >> att 

den -ena k an gå den andra inbördes trol igen tillhanda uti allt 

det, som vid alla tillfällen länder till Kungl. l\laj :ts tjänsts be

främjande, u ta n avseende, att det icke just hörer till elen enas 

eJJer andras ämbete >> .27
) 

Det avsnitt av AK :s riksdagsberättelse, son1 förnyar för

slaget om ett kade ttkompani, behanel lades i SjU den 20 okt. 

1746. Utskottet hade härvid intet att invända. Falkengreen 

uppläste dä r.cfter si t t p rojekt om samma sak från år 17 39, "8 ) 

och även detta gi ll ades. I nnan man kan upptaga sak en till när

mare övenägande, måste man emeller t id planera en fond till 

bestridande av kostnaderna. Först den 28 nov., då Augustin 

Ehrensvärd ger u tskottet del av en exp edi ti on från LU r öran

de en kadettin s titu tion för armen, föres frågan ytterligare ett 

steg framåt. Under hänv isning ti ll att k us tlinjen är längre än 

Iandlinjen , gör SjU nu gällande, att sjövapnet måste betraktas 

som den viktigas te grenen av försvarsverket. Flo ttans u t veck

ling_ i rätt r iktning liksom räntabiliteten av d e t i den nedlagda 

kapitalet h ar ·emell ertid sin nödvändiga förutsättn ing i en dug

hg officer skår, och en sådan skapas enelast genom att bereda 

e~t ~rval av Himpliga subjek lcr unelervisning i tillhörliga dis

c~phner . Sjöofficerare höra f. övr. i jämfö•relse med befälet 

VId arnH~n erhålla en m era grundlig utbildning. Därför måste 

ett kadettkompani upprättas , förslagsvis delat på tvenne 

klasser - Falkengreens memorial går här tvdlioen jrreu -

en lägre och en högre; UI)pflvttnina-' till den ;enn~e fin~'e ske 
e ct J " .., 

n_ ast ·efter föregtmgen examen . De behövliga medlen npp-

dtlva-s , f .. l. . d .. 
Yl:i rr . pa o J~n e sal~_: 5,120 d . sm. , vilka ingå i staten för 

an~l~ngarn~ VJ~~ volo~1tarregcn1 cntet och koffet·dikompanierna, 

~ 1 stallet 1111 kadettkorps·cn ; vid varje avancemang 

27
) Sjöreglem ente 1741 i Fl ottans arkiv 
~ 

. 
b0 I protok. an ges, att F. ingPtt projektet t ill 173R å rs riksclae·. 

Una uppgift ;ir, som av det föreg ående f ramgår, fc lnkti g. . 
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inom amir::ditc tss taten avdrages 5 % av den blivande lö tletl 

vid liknande tillfälle inorn civilstaten hälften n10t vad \'adst~: 
na krigsmanshus då erhåller; vid giftermftl erlägges t'll Viss 

summa, varierande ef ter yrk·c och stånd; dc i detta samm::tn. 

hang förslagsvis nämnda avg ifterna torde ~mnna göra~- si'ttskilt 

inbringande genom. den anordningen , a tt nkets landshov<lt ngar 

uppfordras a tt till varje riksdag insän~a listor pft all a dc1n, 

som crivit mera än vad som ofrånkoml t gen stadgats; Y t el sjö. 

resa ~nom r iket utgår hälften så stor m·gifl som till a lll irali

tetsinkvarteringskas!San vid u t ri k es r esa . Vid L U :s sa m man. 

träde den 2 dec. visade det sig cm.ell crtid , att avdrag vid :tvan. 

cemang inom civilo;;t a ten upptagits även i den projeldPrade 

fonden för en kadettinstitution för arm en. I >> lVIemonal an

u·ående tvenne k ad ettkorpser s inrättande, den ena vid ll lll ira

ritctct och den andra vid landarmen )) delas därför denn a in

komstkälla lika p å dc b å da inrättningarna. Om. den ti ll ka

dctlskolan vid flottan föreslagna fonden ej skulle r äcku, må 

den felande summan uppföras på r ikets ord inarie ·st aL ~Ir

morialet be tonar i övrigt, att ,, krigskonsten är satt i d l'l ~k ick 
som andra vetenskaper. att den kräver mycken tid och a rbete 

ifrån barndomen till dess lärande och övande >>, sam t -.,Jut ar 

]11cd en vältalicr haran" om dc båda skolornas nytta f iir r ike\ : 
o o 1" 

denna är så s tor , >> att vi ock uti en oväldig världs cf ll'r t ome 

över de steg, .som. vi nu taga till våra efterkommandes uppl ~·s
nincr eller mörker, lära ej allenast ifrån ansvar fritalade b]tY3 

uta~ ock förtjäna det lo•vord att till deras välstånd i miij l ig~str 
- " 0 'd J 1 dl' · SU le11 •) l) Jan. måtto hava biclragib_-·) Vt . )elan mgen J ' l - · 

' · d l - -- 1 · - Fin· delll· 
1747 framfördes emellertid en h el e mvancnmgar. . 

" d. f" .l o- ' l'll'll vtd 
som driva handelsrörelse, maste en ·ores agna av,t __ _ i ~-

inrikes SJ-Öresa bli alltförr kännbar , och vad beträffar m o]l " 
' . ' . r ndeil· 

h e ten av att st a tskassan skulle fylla eventuell bnst J ? ii· 
o 1 ' t ·et--n·a J, 

vore denna utväg alld eles utesJulen pa grunc _av ~c. pr, '< T'!'k 

"C, vari rikets finan<;er redan förut bcfunno s1g. Efters011 1 ',l: ~
o __ o .. d ·a ~y;JJI" 
stäHigh eten av institutionen torde s tota pa awn an l " 

20) DD:s ex['eclitloncr 1746- 47. 
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ter, hemskjutes fragan om sättet för dess genomförande till 

]l~ Den 9 febr. beslutar SjU med anledning härav att in-
D . 1· - k 

.. 11 ta A \.: S pro Je .·t. 
]J<ll . 

Redan den 18 i smnma månad är delta utarbetat. Im·ätt-

. 
1
a-ens huvudändamål anges vara att fylla bristen på över-

Jlllo d "d ' l' b " , d"f'" officerar,e; en ast sa ana yng mgar ora ar or antagas, som 

fi<1a böjelse och fallenhet för sam t helst även Lictigare erfaren

;1~ t av sjöväsendeL En kommendant utses till chef samt tven

ne aJ11iralitetsofficerare tilllärare i navigation och artilleri; vi

dare anställas språkmästare i lyska, engelska och franska jäm

te ritmästar e. Denna stegring a y ut])ildningens grundlighet och 

omfång mo liveras m ed det av Falkengreen lanccrade skälet: 

den förutvarande tmclerviosningen vore otillräcklig och ensi

dig. I den praktiska tillämpningen ingår tjänstgöring såsom 

underofficer vid samlliga tr·enn e grenar av am iralitetet: styr

mans- , skeppar e- och ari.illerista ten. Over varje års unelervis

ning anställes examen, och alla, som icke visat sig lämpliga för 

sjömannens yrke, s trykas därvid ur rullan. Kompaniet be

räknas omfatta h elst 100, minst 60 ynglingar, och dess statio

neringsor t blir Karl skrona, där e tl siirskilt: hus m å bekostas 

av första år e ts statsanslag. ~ 0 ) 

AK: s yttrande ingavs till Lu och behandlades där den 26 

febr. Greve Erik Sparre tog därvid till orda och framhöll, att 

åtskilliga mer eller mindre allvarliga anmärkningar kunde rik 

tas mot pro-jektet i den fonn , som det t. v. fått Han uppman a

des därför att skriftligen framlägga sina synpunkter för Sjlr, 

som hade att upptaga fr~tgan till noggrannare skärskådande. 

l-Ians inlaga är daterad den 22 m ars och ven til eras i S jU den 
3 april till smnmans m ed AK:s projekt. Till grund för utskot .. 

lets expedition lägges Spanes yttrande, som utskottet efter 

smärre korriuerin crar crör till sitt såväl i sak som i fonnulerin•.,._ J t"J t' b . b 

. Uslering sker i SjU den 11 april och vid DD :s sammanträde 

tn Pleno den 21 i samma månad. 

hu1ehå llet i denna expedition är följande. Korpscn , som 

---------30) DD:s handlingar 174fi- 47. 
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stationeras i Karlskrona, består av 100 man, av vilka 50 llt•r·· 

r as av yn glingarna vid volontär- och kofferdikompan ien 1a l:l~; 
l ). Aulagning•sfLldcrn må vara 15 år,"1

) eftersom vederböra1{ 

de , vid den å ldern gemenligen själv h os sig kan utrön a. huru. 

vida han till sjöväsendet har lust och böjelse samt h en fri. 

villigt sig därtill determinera, h an jämväl då är bäUre i stand 

att fatta principerna uti matentallk-en och sjömanskapet llled 

mera " ; unelant ag ges för ynglingarna v~d volontär- och kof. 

ferdikompan ierna, som få inskr ivas vid 12 a rs [tid er (§ 2). 

Emedan alla stånd få vidkännas kostnad ern a för inrättningen. 

böra 20 barn vara av adel, 10 av präs ter och lika. m {mga ay 

borgare samt 5 av bönder.')") Chefen för korps-en a.nmiilcr till 

inskrivning h os AK "den, som han finner sk ickelig alt ti ll ka 

clett an tagas, varv id han i den ordning, som förbemäll iir, all

tid bör hava sitt avs-eende p å ett kvickt och härtill tj iin li gt 

ämne ". Den riktiga ståndsfördelningen kontrollera s av lands

hövding, superintendent och borgmästare i Karlskrona (§ 3) 

De '15 kadetterna å tnjuta fri tt hus , lyse, ved och värm e. upp

passning och sk r ivmateriel, kläder och föda. E tt hus bör där

för köpas eller hyggas, där såväl elever :som informa ton'r kun· 

na rynmnas , så alt dc för ra , alltid m åtle var a under sina läro· 

mästares ögon och inseende" . Kadetterna skola b o två och 

två i smårum, "På de t de så mycket bättre utan hin der ma tte 

kunna för sig själva under fritimmarna fo~·tsätta sina studier. 

helst det torde hända, a tt om de vore flera i ett rum. kunde 

då en, som vore mindre h ågad att sig förkovra, hindra dc and· 

ra " (§§ 4 o. 6). En särskild ch ef utses av Kungl. Maj: t. vid 

hans sida. står en kapten eller kapt enlöjtnant för til hyn ar 

ordning, uppförande och flit , och som infm·matorer ans tälla; 

amiralitetsofficerare i navigation och s jöartilleri, en under· 

skeppsbyggmästar'e i skepp~byggeri, en ~keppare i tackelkonst 

samt vidare språk- , fäkt- , rit- och dansmästare. En räkn~~ 
·· t .. l o ·· d ·· d' >' IT1en att J·. syi111er·l1et e11 skickell ~ rna s are ar oc <sa no van rg, , 

31) AK hadP föreslagit 12 år. 
3') Enl. AK:s förslag skul1P korpsens medlemmar vara 

adelsmän och andra hedersmän. 
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tematikus, sum uli den Yetenskapen vid någon kungl. alm. 

Jll~~ ~i underg~llt exam en och över dess gjorda fram:steg där. 

d ·nnan kunde uppvisa fakultetens därsammastädes goda vitt-
ull "") f.. el ·' d . d . l' 

bo .. r·d .... oror naues att WI' e rvtsa un!:! om-en uh a.la de 
1es ' " 1
nate1n ati ska vetenskaper, som på n ågot sätt antingen direkt cl-

;er indirekt h a influens uti sjömanskapet, ar tilleriet och skepps

byggeriet, de t l~åll_er deputationen för högst angeläget '' · Kris

tcndomsunclervJsmngcn handhas av en teolog, som undergått 

ex~unen för teologisk fakultet ($:? 7) . "Undervisn ingen i förom

nämnda velenskaper och övningar bör försiggå så, att inge n 

må försummas uti det han har lust att lära, icke heller n~tgon 

oordning därvid förelöpa, utan -så lämpas, som vars och ens 

iimue samt gjord a framsteg kräven (~ 8). Kadetterna skola 

fördelas på tvenne klasser , de 15 mest försigkomna i de n högre 

och de övri ga i den lägre (~ 5). Varje kvartal lå ter chefen 

ans tälla förhör,34 l varigenom kunskap vinnes om kadetternas 

fortgång i vetenskaper och övningar samt tävlan uppväckes 

dem emellan. Vid uppflyttning lill den högre klassen skall 

chefen , förnämliga-st h ava sitt avseende på vars och ens skicke

lighet .och förvärvade framsteg » (~ 7) . Även sådana ynglingar, 

som icke direkt t illhöra kot'J)sen men ha lust och h åg för de 

där meddelade vetenskaperna., må äga tillåtelse att mot viss 

avgif t deltaga i unelervisningen (~ 17). Varje sommar utsän

des en f'l· ega tt p å en tre m ånadens expedition i Östersjön un

der befäl av k aptenen (kaptenlöjtnanten) 35
) eller läraren i na

vigation. Härunder komnwn.d-eras varje dag en av de äldsta 

kadetterna att föra kommando på skeppet, varvid han erhål

ler särskild information. av b-efälhavaren; i övrigt sättas k a· 

d:tterna till alla slags fö;rekommande sysslor för att på så vis 

v~nna allsidig praktisk erfarenhet (~ 11). Då någon kommit 

;a långt, att han anses kunna evertuera sig utrikes, permitte

~~högst tre år för tjänstgöring på ödogsskepp, tillhö· 

33
) Detta sistntimncla kompetenskrav till fogades av SjU d. 3 apr. 

34) .,.; 
A.r.C hade fö resla git Pxmnen endast en gång om året. 

35) ha Att kaptenen (kaptenlöjtnanten) skulle kunna vara befäl-
Vare är SjU :s tiJ l ägg d. 3 ap r. 
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randc främmande, h elst krigförande europcjska stater (~ 12). 

Därefter får AK hos Kungl. Maj :t anhålla om ved erbörandes 

utnämning till löjtnant, »på det belöning måtte bliva en sLike, 

påföljd av oförtruten flit och förvärvad skickeligheb (~ 13). 

>> Sa länge en kadett giver hopp om sig , de l h an för fr amlide
11 

kan bliva sk•ickelig att till officerare befordras, må h an Vid 

korpsen bliva och njuta det här o·van utsatta unel erhall och 

informa tion. >> Den , som tre år varil till sjöss och därv id vi. 

sat sig icke kunna tå la havet, bör emellertid förvi sas fran sko. 

lan ;"';) lika lecles sk all så sk e, när vederbörande, trots varn ingar 

pft grund av lidm·Iighel eller annan grov vanarl, icke synes 

förbällra s in vandel (§ 14). Dylika förseelser och över h m ud 

tagel felsteg , som icke fa lla uneler allmän lag, dömas :l Y en 

krigsrätt, bestående av ch efen , k3plcn en (ka ptcnl öjtlwn lt'n), 

navigations- och artilleriinformatorerna samt trenne a\· dc 

äldsta k ridcl terna. Av lämpliga s traff nämnas : alt undl'r ett 

visst antal timmar bära gevär eller sitta på den till kade tter

nas övning·ar brukade k anonen samt vidare böter eller en vi ss 

tids arrest på vatten och bröd (Si 15) ."') 

I SU dröjde m an m ed att upptaga pro•jektet till lw hand

ling. SjU förlorade då tålamodet och beslöt den 9 maj, all 

en påminnelse skulle avgå. Denna redogör i enliglwt med 

AK:s y ttrande för det dittillsvarande lärosättets otillriicldig

het och påpekaT efter Sparr•C, att man av andra mak ll'rs åt· 

cröranden särskilt då danska amira litetets. kadcttins titution. 
t> , 

. 

se tt möjligheten och nödvändigheten av att blivande sjöo ffi· 

ccrar·e erhålla utbildning och undervisning inom samtliga gre· 

nar av sjömanskapet. Expeditionen utmynnar i en h cmsHillan. 

att de behövliga medlen m å tagas ur statskassan , om den pro· 

jekterad e fonden skulJ.e visa sig otillräcklig.38
) 

Hänvisningen till Danmark var icke illa va lcl. Rykten °1
:
1 

3
6

) Tillägg av SjU d. 3 apr. ctettn 

37) Sparre hade även föreslagit >>slag av daggE'll>>, m C'l 1 

ströks av SjU el. 3 apr. - SU:s handl. rör. DD 1746-47. 

3') ibid. 
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~rigslJOl från denna m akt Yoro nämligen i snmg."") Emellcr-

l·d ]lejda des SjLJ :s memorandum vid D D :s sammanträde den 

J l ! . . 
21 maj m cc c en mollYenngen, a tl L L först borde fullständiga 

sitt projekt om ett kacle tLkompani för armen. Den 12 juni 

fa Uar DD beslut om påmiBnelsens avialande, och den 17 i sam

JI]a 111ånad upplas den till b ehandling a v Sl: , som a nsn , aU 

iirend ets utgång hell och hålle t h ero·r pa hur de l k an ställa sig 

med fonden . :\Ied anledning av de l snarlika förslag, som bli

vit väckt för armens räkning, uppdrages D D a tL projck t er a en 

föreställning till s tändern a om nöd vändigheten a\· kad e ttinrätt 

ningar för b åde arme och flott a; S U föd)e:håller sig cm ellerl icl 

att sedermera få yllra sig om fonderna. Den 20 juli tar SG del 

av SjU:s samtliga tidigar e m emorial. Det projekt. som sk all 

inges till s tåndens plena, b ör vara sadant, all standen sn arast 

måtte kunna bifalla del; bl. a. måste invånarna i s tad och 

land komma att h etungas någorlunda lika, varjämte en metod 

för de för eslagna m edlens insamland e bör anges. Till ularbe

lande av ett utlå tande häröver ma därför särskilda deputerad e 

utses; som sådana väljas friherre Cronhiort, greve Axel Sparre, 

magister Helin , handel man Ne1 telblaclh och borgmästare Eker

man . 

. Ärendets vidare g~ing är lätt att föruts e. Dc deputerades 

mlaga av elen 11 aug., som föreslår olika utvägar till insamling 

a.v ~-e supponerade medlen , kom tydligen aldrig att upptagas 

IJ I! OV'er vägande av S U. De t i utskottets handlinga r rörande 

DD befintli ga .exemplaret bär ino en - cl j'cst brul"]iO' - I)å-
k . .., . " .., 

s·nft om när det blivit uppläst, detsamma är fö rh ållandel med 

ett ann a t · J • · · · 1 · 
.. < ·exemp ar J gustavwns ~a papperen 1 Uppsala , Yares t 

~ven de övriga memorialen i frågan, försedela med veclerbör

Jga Påskrifter, Merfinnas .<0
) Vid SU:s sammanträde den 1:?. 

------där '") I fråga om historiska detalje r som denna hänvisas i dE' fall, 

tia ;uuat e j angives, till C. G. Malmström: Sveriges politiska histo

Stb] råu konung K arl XII:s död till statsvälvningen 1772. II-VI, 

lll 1895-1901. 

' ") GP, sign. F 447, n:r 8-11. 
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dec. - allbil slr::tx före riksdaaens avslulnino- - läu "'·ls · 
n 0 u~L. at. 

;,killiga ärenden , >> varöver ännu ej b li vi t resolverat» , ad ~le ta-

en bifogad lis ta på de handlingar, som fingo etl dyli kt Öde' 

upptar även >> memorial ang:de ·en kadettkorps inrätta nde ,.id 

amiralite tet i lbrlskrona >> .41
) 

Man frågar s ig onekligen, varför en så rela tivt utfö rli g be. 

handling .som den ovan skildrade fick. utmym1a i int et. :\tt 

söka anledningen här till i partipoli tiska motsättningar torde 

vara ob efoga t, .eftersom SU var hattarnas säkra instrumen t un. 

der riksdagen. Någon friktion m ellan de olika s tånd en är ej 

h eller gärna tänkbar; dc ofrälse hade ju all anledning al t kiinna 

sig tillta lade av e tt förslag, som avsåg att ge även deras barn 

en sä kert stipulerad plats bland en blivande elit av wcnska 

sjöofficerare. En elyli k motsättning skulle f. övr. m ed ~törs t a 

sannolikh et ha avspeglat sig i protokollen. Den verkl iga an. 

leclnjngen till alt ärendet rann ut i sanden rnås te därför vara 

elensamma som hindra t tidigare riksdagsheslut i fr ågan att 

r ealiser as : · bris tande m edel. Vis·serligen vidtogas under riks

dagen å lskilliga åtgärder till försvarets s tärkande, men dessa 

voro fö rvisso av mera nödvändig art än den här behand lade. 

Till elen föreslagna fonden h yste SU tydligen ingen till tro . vii· 

ket är fullt förklarligt , eftersom ju även SjU ställt s t ~1t skas· 

sans ·eventuella anlitande i utsikt. 

Diskussionen under 1746- 47 [u·s riksdag ledde alltså icke 

till något slut gilti gt resultat. Ett tämligen utförligt fö rslag till 

kaclPttinslit.ution ens när'.lna.re genomförande hade ju emellertid 

utarbeta ts, och frågan h ade ägna ts så pass stor uppmii1 ksan1· 

h et, alt AK hade all anledning a tt m ed gott hopp åter upptaga 

elen. I dess berättelse till 1751 - 52 års riksdag r eferen s "'1d 
o 111 

som tidigare blivit å tgjort i saken och frautföres iinnu C'll ga_' " 

samma projekt. Motiv-elin gen har nu dock i någon m an for· 

ändrats, i del att krav.et på offekti v utbildning syn es vara swr-

E ... l k , . l ämtns 
kast understruket. n SJOn1ans nms ·aper m aste 111 l< 

>> med fullkomlig r ed ighet», heter det. >> Denna kunskap fo rd· 

41 ) SU :s pro t. 174G--47. 
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. ·änl\·äl en sådan grundläggning uti andra vetenskaper och 

raJ J t t 'k 'lk ... .. 
i synnerh et ma ema 1 . , VI . ·a m~cl S.J~Yasenclel en oski ljaktig 

enskap hava., att den , som vill bnnga sig· till n åuon höj'd 
<1eiJ1 

t> 

däruti a tt icke blott nöja sig med sk alen utan att smaka k ~ir-

nan, dem för ingen del tmtbära kan. ,, Den i n [lgr a enstak a 

fall begagnade ulbi lclningwägen att först bedriva studier vid 

a' <ron akademi är omöjlig för de fles ta, och den undervisni11 o 

J1 O 

O > 

50111 av tvenne officerare Yicl staten ges i navigation, sjöartille-

ri och förb ereclelsenw till sk eppsbyggerie t, måste anses vara 

otillräcklig. Kollegium å terupprepar vidare kritik en av den 

ensidighet, som föl jer av elen elittills praktiserade metoden. 

Under rådande förhållanden kan den utrik es permitterade icke 

heller göra sig vederbörlig ny tta av sin utomlandsvistelse >> tv 

några u tländska språk har han icke haft t illfälle h är her~un; 

alt lära och kan fördenskull icke få något kommando utan 

mås te i början m erendels fara för matros; kan han sedan som 

en främling få en unelerofficers syssla ombord , ä r sådant för de 

fles ta del högsta >> . Hos andra sjömakter, även Sveriges när

mas te grannar, h e!hövcr ingen förnöta sin >> kvicka un gdomstid ,, 

med a tt sköta en tjänst, utan vederbörand e blir >> efter en o-od 

g~:un~~äggning underhållen uti s tadig och jämn utövning av ~ad 

forenamnda tr enn e grenar 4 2
) av sjöväsendet tillhör m.ed det 

mera, till dess han immecliatc ifrån kadett befordras till löjt

nants- eller öv.eroffi cersposb; unelerofficerarna där'emot bli 

alltmer rutin e, d . . . l l I. I f ' .. 
I a c 1 sm c e a .1 oc 1 a aven de en slags beford-

ran genom förflyttning till större skepp samt Iöneförhöjnino·. 

Jnst dessa f" l o l l l . 
t> 

.. < or 1a an c en 1 grannstaterna böra mana till handlin o 

aven för S ... o- ' lcl AIT 'f , . .. .. , . t> 

·ek . veut> cs c , . " b1 ogm darfor >> Unclerclal1lgt pro-

;k t bli en kadettkorps inrättning här vid amiralitetet» . Detta 

111e~tycke är - bortsett från oväsentliga detaljer - identiskt 

e DD :s m emorial av elen 21 april 1747. Vidare närslutes 

n kos tnndsheJ·a"kn.Il .. R d · l f " o l · 
S < 1 g. e an v1c · orenaene e nksdan- hadP 
Parre o·. ; ,.., o " ~ 

t·u den u~~t>.Jort en sa~la1~ n1oed s l:~tsumman 13,110 d. sm., ehu-

~ckc m edta g1ts 1 DD:s fo rslag. AK :s nya överslag är i 

·~) 
D. v. s. artilleri-, styrmans- oeh skep1;arcsta ten. 
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huvudsak detsamma som Sparres, men slutsumman iir nagot 

llö.,rc: 13,790 d. sm. Häri inräknas icke kostnaderna för ku. 

de~tlmset; därest dessa icke kunna uppföras på extra ~rd inane 
stat, böra dc till skolans drivande anslagna medlen, v1lka för. 

s la «s vis kunna er hallas genom debitering a v -ett öre k o p :m t På 

ym~je innevånare i riket, mwändas för s ~tdanl ändam al oc]1 

skolan därunder t. v . ligga nere:'') Jj,kheten mellan .-\1\:s 

projekt och de vid 1746- 47 års riksdag framförda fö rs lagen 

förklaras därav, att Sparre sodan april 174 7 var kom mendör 

vid amiralitetet i Karlskrona och sedan november 17-18 äYen 

ledamol i AK!') 
Sju har Yid sammanträde den 14 oktober 1751 in? a stö rre 

invändningar a tt göra . Inrättningen borde ordnas »Sa smake. 

lig , alt icke ens en ömhjärtad fader hade betänkande att sälta 

sin ende son dit, fast man icke vore i stånd alt giva den sam. 

ma utvärtes glans, son1 den hos andra sjöpuissancer h ar me. 

delst kostbara unifonner med mera dylikt». Ynglingarna Yid 

volontär- och kofferdikompanierna skola icke ingå i k nrpsen, 

men antalet bö·r icke desto mindre vara 100. Antagningsaldern 

förcsl~ts sänkt till 12 år såsom minimum, emedan b arn »V id 

elen åldern äro mest böjeliga och ha va merendels icke ii n nu 

fatt nåu·on särdeles smak av någon viss levnadsart , och 
t> • 40 . •>() . ?Q· 

s tåndsfördelningen borde ske efter proporLJonerna · - · - · 

20. Till undervisningen fogas även övnjng i a tt s imma. Hur 

l ... t t f aa' 1· cFirav att 
nmnt projektet låg utskottet om 1.1ar a , ramt>· c ~- , .. 

man beslöt, "att för det första mn denna inrättnings noch·an· 

l .. 1 1 SU ··"d 1 förelii[J'lllde 
dighet och nytta göra hos 10g ov . en s.t m • 

föreställning, att ulan densamma man icke såg detta verk vara 

hulpet varefter deputationen ärnade reglera alla sina övrig
11 

mått i' anseende till försvarsve1·kct till sjöss ». En dylik es· 

1 · h"ll o'ft lJa ]1Uf 
pedition justerades den 2 okt. oc 1 mne o uppto.~ . 3 
många överofficerare, som för tillfället fattades:. _namhg~n 0~11 
kommendörkaptener och kaptener , 9 kaptenloJtnant el 1 

. l ·t· l snJ•I 
art illerilöjtnanter och 28 löjtnanter. TJll dessa re a t Y · 

'3) SjU :s l1 nndl . 1751.-52. 
") G. Elgcnsticrna: Svenska adelns ättartavlor, VII, s .. !JO· 
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. . IJ-'tiJelws emellertid , att många office-rarr äro jJe rmitte
·ffrOI < 

'
1 utrikes, varför dc vid behov icke torde kunna omedelbart 

rade ... ... . , .. 
' räknas. SJoforsvarets stora betydelse framhalles m ed sar-

p~ill undeDslrykand e av all dc svenska flottstationerna i l""ar!s-

s k S l l l . . d . . J' ·1 ' Il " a och loc { 1 0 m genom sm t1 tgar·e ts n 1el l! ata en 
1' ron< 1.. d J"· 1· k d l. · 1· k ·d 
eskaders u t opan c orc en 1 nan c ~~ dwn ran rys ·a st an. 

Till skapande av en stark flotta , Yars avsaknad »vore detsam-

a 50111 att renoncera p [t den förmån själva naturen till Svc-
JD• . 

riges försvar givit» , är en kad ettinrättning nödvändig ; nytlan 

av en sådan bevisas av dc·n skola, som kardinal Alberoni låtit 

rrrunda i Spanien, och som visat sig ha va r it av stor betydelse 
" -
och veTkan i detta lands senaste kr ig 1not England."") Samma 

dag, som detta betänkande justerados a Y SjU, hölls gemensamt 

sammanträde m ed LU, varvid den invändningen gjordes, att 

den påta lade ins titutionens nödvändighet fastslagi ts redan vid 

föregående riksdag ; nu gällde det den närmare utformningen 

och läm pli gaste sättet för förslagels genomförande. I anled

ning härav uppdrog SjU ål överkommissarie Bergenhielm att 

uppsätta e tt detaljerat projekt. Sedan detta b li vit färdigt, dis

kulerades det punkt för punkt vid smmnanträden den 2 och 

4 november. Meningarna brölo sig ifråga om korps-ens stor

lek. Gen eral von Ungern-Sternberg och borgmästare Forsell 

ansågo, a tt 50 kaeletter skulle fylla behovet, m eda n förslaget 

omlOO ynglingar försvarades av Erik Sparre och kapten Hästc· 

sko under hänvisning till officersbrislen och dennas skadliga 

rerkningar under sistförflutna krig. Hästcsko hotade t. o. m . 

att ingå t ill SU med en egen föreställning , om utskottet stan

~ade vid en annan m ening än hans. Någon ändring i elen pro

Jekterade expedilion<:!ns förslag skedde icke vid jus teringen . 

Tillsam man s m ed elt JJrotokollsutclrao· avsett att ino·es till 
st' n· ~ 

f anden s plena och innehållande de olika motiveringar. vilka 

~aa~1för ts _ av ~K ocl1 SjU i ovan rC'fcre raclc handlingar, upplas 

l'a~.s PrOJekt 1 SV den 3 dec. Hästesko , Erik Sparre och ami-

Caril. Hans Sparre uttala hiirvid sitt !!illande. Ståndsfördel-.._______ .. 
45

) SU:s nwmorial och prot.-utclr. fr. DD :17.)1.- 2. 
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ningen Yäcker emellertid en diskussion till liv. Von L an tings. 

hausen förk larade nämligen, att han hyste den största högakt. 

ning för bondeståndet , m1en som han hölle det skadeli gt för 

riket, alt sådana inrättningar skulle göras , varigenom alh110_ 

gens barn dragas ifrån landskulturen, såson1 ock var och en 

persons enskilda lycka är därmed me~·a befordra,d , o1n ha11 

bli\·cr vid åkerbruket, än om han Jämnar och traktar efter an 
komma i annat stånd, så önskade han, att det vi llkor et måtte 

utes lutas och hellre bondes tåndet undantagas ifrån bidragande 

till fondernas uppbringande till delta b ehov >>. Med an ledning 

härav fann utskottet, att det i sig själY vore bättre, om någon 

st{mclsklassifikation icke lades till grund för antagandet till 

kaelettskolan; i stället >> hör vars och en · snille och böjel se där. 

vid heprövas och goda ämnen därefter antagas utan aYsecnde 

på stånd och värde ». Denna synpunkt har av allt alt döma 

till upphovsman ingen mindre än biskop Browallius, som fram. 

höll, ,, au vars och ens genie noga måtte beprövas, på det icke 

elt bättre ämne m åtte komma att stå tillbaka för en annans 

ägande protek tion, vilken dock kunde giva mindre h opp om 

sig >> . l övrigt - fr[msett en ändring av i uskrivningsa~giflens 
s torlek - godkännes projektet, och sedan Sj'C den 7 .mn. re· 

viderat detsamma i enlighet med SU :s mening, inges l1 et en· 

ligt beslut :w den 24 jan. till ständerna tillsammans med dr! 

förut nämnda protokollsutdraget. 

Efter att vid å lskilliga tidigare riksdagar ha va ri! väck\ 

f. o ll o .. 'l' · s·tao Il'1ell plena. 
förgäves skulle nu Tagarr a tsa an, 1gen upp 1 u · 

Förslaget had e ju hittills utformats i fredligheten s lecl,en. 
, l f , l 1· . t 1 t 1· ·v ] etter 

Visserl igen hade debatten om uct er oruer 1ga an a e h -

· l ' · l o · d' l · st·"tnds· 
ha.ft sina po~inger , och v1sser tgen ag 1 JS ;:.usswnen om • a 

fördelninnen el! farligt ämne till slöne stridigheter , m en dess, 
o J' " s~· 

tvistefrön had e dock icke fått stå hindrande i v~igen or ' 

kens rrenomförande i en eller annan fonn. Annorlunda slntll~ 
? . . . .. . ·"' ' . . .. rergtl 

förhålland el bh vtd arend els v1dare fortgang. Innan Vl 
0

' "r 

till beskrivning härav, kan det vara lämpligt att redogiir::t ~~
\''" 

vissa par tier i det lill sländerna inlånmade projektet. . n~ acil 

tigaste änclringama ~iro r edan angivna i och med sk1ldr ttlo 
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, c]er::ts tillk omst här ovan. Korpsens stationering till Karls 

:!\ 
1 111 o tiveras med att ' ynglinuarna därstädes uti deras 

k ·on• , " 
~uka ti on ej bli:.a l~ttCilig~n distrahera_de ifrån de fattade ideer 

1 
sjön utan daruti stad1gt och dagligen kunna underhållas , 

~~ de ej h ade tillfälle att nästan höra talas om annat än om. 

sjön och skepp, tackel och tyg m ed vad mera därlill hören 

(§ l ). ,, ]?et bliver i~1gen n. v vad stå~cl han vara m å betaget 

att sätla sm a barn ull denna lwrps, nar de för sjö·väsendet hå

nade finnas eller eljest skick-el ign. prövas att c11ligt dc här ut 

~alta regler varda däruti antagna >> (§ :3). Såsom allmönna 

k,·n.lifika ti oner för an lagande stadgas: ynglingarna skola vara 

välskapade och utan kroppsly len samt »äga kvickhet och bö

jelse för sjöväsendel» ; de måste vidare hava inhämtat nödiga 

kristendomskunskaper samt vara hemma i läsning, skrivning 

och räkning (§ 2). Mellan de antagna k adetterna får det icke 

r:'tdn. någon annan olikhet än den , >> som de sig g-enom deras 

egen flit och slöekelighet förvärva, så att den som sig m est 

förkovrar n ärmast till b efordran är berättigad >> (§ 5). AK må 

till varje riksdag inkomma med en redogörelse för själva in

rättningen och de därtill anordnade medlen (§ 3) . Kostnads

fö rslage t är n u i samband med skolans utökning till 100 verk

liga kadetteT väs,entlig-en höjt och slutar på 40,770 d. sm. 

(§ ll ).H') Någon antydan om hur denna summa skall an

~~affas ges icke; frågan om att projekte~·a en fond hade vid 

SJU :s sammanträde den 2 nov. avförts såsom olämplig att 

~pptaga, alldenstund liknande försök vid tidigare tillfäll en lett 
hl! nega ti vt resultat. 

. Inträdesbes tämmelserna förefalla ju efter nutida uppfatt

lll!lg och förhållanden att på eU rationellt och rätlvist sätt 

~eglera t illströmningen. För de ofrälse stånden vid 1751-"? 
~ • v-

daS rtksdag tedde sig emeller tid saken tydligen icke så. Se-

"hn R. o. A. den 29 februari 1752 bifallit SU:s projekt med 
.... ,danta u f"' . . . . 
, o . or slatwnennuen, 1 samband vanned utskottet an-
•es b.. . u 

...__~röna, »huruvida samt vad antal av berörda kadetter 

16
) ibicl. 
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kunde, i anseende till galärernas _ särskilda bcs,kaffcnll l' l. Ocjl 
·· f'o··r·dclas och till nödio· kunskaps erhallande dar01, n1anovcr, < o .. . . "' ,, få deras -; la tion vid galäreskadern har l Stockh~lnu' ) och se. 

l I=> ·t aodka .. 11 t det inu·ivna föpslaget utan nagon som heht can s 0 o • .. · .. 1 · 1.,. to" Brrst Ul)I) frå«aJ1 den 8 apr. Det ar u lan lvi. 1nvanc nH 0 , o o o .. .. 
Yel crfurcnhc l U \ ' nödvändigheten att h a sakra.hc_stam metser 
åtminston e på papperet som gör , alt stand~.t h~rvtd. a !erupp. 

l
. d r su· dr·tlkn a föreskriften om sa rsk tlt strp ulerade rvar en a \ '" 

propor tioner m cllm1 kade tterna till .d: ras stan~_sur.~pru~1 g. : häl[. 

f 
... l ol l1 :1·Jt'Lcil ofräl se~ " ) Standsmotsattnmg:lltlcl , so1u ten ra se ill , . · 

<> 'ort sin så starktmärkbara i frihetstidens början, vo ro inga. 

l
oJ l ::>l f' · 1 ·v! ])t"l"'ta u r världen. Vid riksdagens b egynne\. une a c c 1111 1 . • ,.., " . .. .. ~ e hade dc å ter <;tuckit upp huvudet, och Jl.ll v~d stand ~~·molcts 
... ' d 1 t 1 levo dc -'tt·er· aktuella även 1 andra arenden Jorcstaen c s u 1 ' · 
.. l .. ' fr·a' o·~v ~ r·and e Ä ven b ak om kravet på att antale t ka. an 1ar 1 o" " - · 
detter endast till en början skall vara l 00 och ~edan a ll left;r 

J f
. d dska"

1·as t'1lt 50 an ar man gärna m1 ss tank ar fran w ·or r an n e ' , - . . 
o_ d l . d 011 att en för stort tilltagen tillströmnmg skulle stan e s SJ a 1 · . 49 medge större utrymm-e åt väld v id framtida avancemtu~g. l 

Under alla förhållanden gillades synpunkterna av el~ t' CJ~J~ 
.. .·~a o·fr·a .. lse "trtJ:tden av Bels t den 22 a pr. och 28 m a j. a Y s O VIi;.) c · - ' ' c : ·\ den L27 m aj. I en annan synpunkt förenade dessa b ada SIS· 

· 1 d ·R :\ Vid sanlln ~m\rade nämnda stånd sig em ellerliC m·e · -o. " · . .. · .. . d' 
på riddarhu<;ct elen 20 maj upptogs nämligen tJll ovcrv:tg::tnc~: 
hur man på lämpligt sätt skulle kunna visa konungen Slll ta_ 

' · l S k hade van l fore samhet för denn es privata kadetts.zo a. a en 

------ r.- -') 
") J~D: s vrot. mecl Jwn c. och hancll. ilol-v-· . .. .· a ar . 1~~j-r9 _ T ll i'orkhl lOo '·~) ED :s utclrap: a Y s t ånde•ns p l ot. lo 0

- · 
1 

.· \el'DI ... tt l . rcdcln o·pnom s tånrL«.;t t H cl etta Jörmodnncle 111 å a11foras , a · e-:u1 u_ ' .. . o .•. ... 
1 

ti ll även 
Y id f ri hets tid ens Jörs ta riks dagar franhants for ett adcsr ~tte r . lltJ'ä!ll\ . 'll .. · t l .. 't an t borelen ,t el e JJJilitära bt>ställmn garna upp tl ove rs e OJ n . ' . l tct ar 
sr)elacle en avgö rande roll v id oHicerskårcns re1~rytcnn~ . I s utilleri 

. 1 t r .:·J . H1Ccr are rnom "1 
f rilwtst i ckn utgJorde t . ex. anta e o r u se_ o .. . f" ·l ·'tl lancleD 
och i'ortifikaticn r nclast c. 20 %- Se be<traftan c:~ cl css_a · 

01 1
'k. 9dl·· 

J' . . ]. EcliPr: Om bord och befordran under fnhetstJcl C'n . n 
Sthlm Hl1'i. 

''") Sc närmast f ö t·cg ående anm. 

- :245 -

,,t tidiga re, i det a tt frih erre G. D . Hamilton den 2(i sepl. 
]·t ilo S · l f' d ' J .M. Lorentsson vm.m vud en '1 okt. 1751 fört elen på 
oclb5o). Frågan hade tydligen understöd från de kretsar, som 
ta . d d l ,., ) . o . ro alliera c m e lOve t, ly hade greve Brahc och Ungcrn-
~~ernberg deltog~ i l:.eha r_1dl~ngen.''~) o ~ympaticrna för hov

·\iet befunno s1g f . ovr. 1 stigande pa nddarhuset under den -par . . .. . 
l
·iksdag. Vid adelns ovan naJJ.1mda plenum fick saken nu 11a 

denlösning·en , att 50 slyek en av kadetterna i den föreslagna in-
rä ttningen skulle stationeras i Stockholm; de, som h ade h åg för 
Jandkrigsvetensk apen, kunde då informeras i konungens sko
Ja, givetvis på bekostande av kadettfondcn."3

) Denna tanke 
rann, na turli gtvis m ed iakttagande av nyss p åtalade restrik
tion om antalets framtida begränsning , Pst:s och även Bdst: s 
gillande. Bgst vidhöll däremot den 27 maj sitt tidigare ytt
rande m ed tillägge t, att SU sn arast m å tte laga, att en kadett
institution i Karlskt:on a på minst 50 kadetter komme till stånd. 

Med vissa av trenne stånd godkända föråndringar hade 
alltså SU:s projekt antagits av ständerna och omnämnes m ed 
anledning härav i riksdagsheslutet av den 4 juni. Det fanns 
emellertid en icke oviktig punkt, varom endast tvenne stånd 
förenat sig. Vid ·plenum den 8 apr. hade Bgst nämligen utta
lat som sin mening, att den ordinarie staten icke kunde be
lungas m ed någon ytterligare påfres tning, men eftersom adels
fanan i fredstid förklarades kunna b estå utan officerare och 
i ~rig ledas av värvade sådana, borde kadettkorpsen bekostas 
Pa så sätt, att »den utur rike ts kassa årligen utgående och 
Indelta löningssumman fö·r samtl-iga officerare vid adelsfanan, 
allteftersom dc nuvarande herrar officerare avgå eller beford-
ras ku d . d , .. ' n e m ragas och sedermera till denna kadettkorps in-
~ttning och underhållande för framtiden ständigt n y ttjas >> . 
~~11aj heter det i samma fråga, att kostnaderna för ka -

"") R . AP 18, ss. 36 och 73 H. 
l \' •l) Hamilton Ya r Yäl anskriven vid hovet. SP Malm strö111 a. n. 

's. 339. 
"') .- RA P 18, ss. 246 och 2:J:J. ·•3) 

ED:s uttlr ag av .<:H JHl<'JJ S prot. 17:i1- 5:2. T·a 1 
skrift i Sjöväsendet. 16 
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dettskolan kunde beräknas av statsmedlen, >> till dess ge11011 

den föreslagna fonden av adelsfaneindelningen sådan ! fra111

1 

deles kan bliva åter ersatt»."4
) I båda dessa yttran den in. 

stämde bondeståndet. Härmed hade det uppstitt en söndrin., 1\, 

som skulle visa sig mäktig att förhindra kadeltskolan s rea]i. 
serande tills vidare. ÅPendet togs inte upp i ED fö rrii n de11 

4 aug., emedan det visat sig svårt alt få tag i R. o. A :s och 
Bgst:s protokollsutdrag av respektive den 20 och 28 m aj . Den 
14 aug. uppstod emellertid diskussion om hur vissa delar av 
ståndens beslut skulle tolkas. Den viktigaste synpunkh·n hiir 

vidlag var frågan, huruvida de tvenn e lägsta stånd en uppsatt 
officerslönernas indragning vid adelsfanan

5
" ) sorn ett sine quQ 

non för sitt bifall till inrättningen över huvud. Häremot häv. 
dades, att en dylik indragning måste betraktas son"l ett in grepp 
i adelsprivilegierna, och nu:m gjorde gällande, att borgar- och 
bondeståndet frångått sitt förbehåll genon1 att samtycka ti ll 
riksdagsbeslutet. Särskilt greve Creutz gör vid samm an träde 
den 18 aug. en dylik mening till sin. Vid samma dag före 
tagen votering om expedition med eller utan adelsfanans in
blandning stannade emeUertid dc tvenne högre ståndens re
presentanter mot de tvenne lägres . Dc fön:a beslöto då att 

utskriva expeditionen utan tillägget för att dyn1edelst undv1b 
allt ansvar vid kommande riksdag. Den 27 aug . tar borg
mästare Pipping hem samtliga handlingar till närm are sln· 

dium. Den 5 sept. r edogör han så för sin uppfattning, so!l1 

han bygger på en hittills onämnd detalj i den ovan rcla terac:: 
ståndsbeha.ndlingen. Pst hade nämligen den 7 maj efte,. Bgst. 

54) ibid. . . ... . H . ]!B 
o") Enligt Fersen (H1St. sknfter 2, s. 37) skulle dett~ to• s1, g der 

emanerat från hovpartiet. Om så varit f allet och pro]ektd uul 811 

sådana förhållanden väl varit ett politiskt schackdr ag, m:l.sto sa c 11 
· · tt 1·· · l me cl u dock sedan april månad ha komnnt 1 ett ny . age, l oc 1 u( 

konungens kadettskola enligt stände·rnas beslut sl;u1le bck(lstas.fel 
dc till den nya institutionen a~sl agna medlen. . Den till htw~alö:·e· 
räknade Ridderstolpe är, som v1 strax skola se, 1 ED en 'a'

11 
.. "aet 

·· · l t t 1· l l t · - 1~a11de av 'illa~" språkare for nksdagsbes u ·e s rea Jseranc e mec s t.) ' · 

om adclsfaneregement et. 
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slut den 8 och 22 april föreslagit återremittering till SU. 
!JC t•·· t·t t o d d .. . ping ormenar nu, a s an et armed frångått sitt tidigare 
PIP d b'f' ll l f' . reservera e I a , oc l e tersmn v1d sanunanträdet den 27 
0 

J. intet åberopande därpå skett, måste i crrund och botten 
nJa .. . . t> 
frågan om Psl:s stallnmg till de lägre ståndens förslag rörande 
fonden lämnas obesvarad. Saken skulle därmed kunna anse.> 
avgjord genom två stånds beslut mot ett. Borgmästaren ville 
alltså på ett fintligt sätt nedslå motstånda!'en med dennes egna 
vapen. När emellertid icke heller nu enighet kan uppnås, för
behålla sig även Bgst:s och Bdst:s representanter i ED att få 
ingå till Kungl. Maj:t med en särskild expedition, avfattad en
ligt den av dem företrädda uppfa ttningen, och den 30 sept. 
och 5 okt. lägga de två högre, resp. lägre ståndens deputerade 
dessa expeditioner till protokollet för att gm'dera sig mot risken 
at t i framliclen bli ställda till ansvar. Sistnämnda dag tog 
Pipping åter hem alla aktstycken i ärendet. Den 26 okt. an~ 
modas han återlämna dem. Under mellantiden hade han emel
ler tid avrest till Finland och därför ingivit dem till Bgst:s kansli 
i förseglat konvolut. Detta brytes av ED den 2 nov., varvid 
en specifikation över akterna uppgöres. Vid samma tillfälle 
förklarar kammarherre Ridderstolpe sig villig att av egna m e
del ersätta 'statskassan med 1,000 plåtar för den förlust, som 
lkulle åsamkas elen genom att tillägget om adelsfanan icke 
k?mme med i expeditionen. A v bm:gare och bönder göres då 
~~Ilande, a lt h e!a frågan lagts ad acta. Genom uppläsning av 
loregående protokoll konstateras dock, att så ioke är fallet. 
Ett 111edlin()'sfo··I·sla a .. o l · t ' ·tt t.. d · t> , h ' gaenc e u pa a s an erna van t -ense on1 
ques tio an men icke kunnat ena sia om fonden framkommer 
Il) . ~ ' . ' 

l 
en VId votering därom den 4 nov. 1·ös ta bönder samt tvenn e 

edan .. t d" 10 -er av Bgst mot detsamm a. Från motsatta h ållet göres 
ena det påståendet, att majoritet därmed blivit uppnå dd , vilket 

lellertid 1 -r·· . ·· d 1 · 
6 

av c e . crslnamn a )estndes. När expeditionen den 

l. nov. skall underskrivas, finna dc b åda lä!.!Te ståndens samt-
Iga , " 

llp ~epresentanler den san1ma »oformelig >> , varför en n~' skall 
Psattas Eft 11 ·d · fl o •• o hl'!>] < • ' ersom emc ert1 mga · er m al an detta aterstå , 
ntar man, att vissa ledamöter av varje stånd elen 9 i sam ~ 
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ma månad skola saml as för att_ ombesörja un~:rskri ft t•n . \' iQ 

detta tillfälle är s tåndsm otsättnmg.cn dock alltwmt densa111111;1 

som förut, »vann ecl överläggningarna om detta m ål up]Jhörcte 

sedan därvid intet vidare stod till görande. e medan cl epu ta ti o~ 

med allo redan var å tskild ».";) 

Mod rätta ställer sig AK i sin berättelse till p åföljande riks. 

dag fr [\gande inför det faktum , a t t föregående s länelennö tes 

beslut icke bli v it satt i verkställighet. När nu ärende t ater tas 

upp , ske r det under hänvisning till dc redan tidigar e papekade 

kadettskoloma i Danmark och Spanien m en även andra lik. 

n ande .ins tituti oner i Ryssland, E ngland och Frank ri ke, var

jämte fö rdelen a v a ll äga e tt ti Il handelns utvidgan de sii kert 

stöd i ett starkt sjöförsvar särskilt understr ykes.''') Ti ll grund 

för sin h earbetning av frågan lägger SjU projektet fr:m 1752. 

E n del ändringar i dc organisatoriska föres krifte rna m . m . rid

tagas, och antalet kadetter ncdsä ttcs till 50; det beh öYcks ri s

sedigen 100, men så m ånga torde statskassan svårligen k un na 

bekos ta. Genom underhandlingar m .cd statsdeputationen ut

formas e tt kostnadsför slag på 25 ,000 d . sm. Vad standsför

clelning-en angå r, an såg man elen vid sammanträde den 9 dec. 

17 55 olämplig för skolans rekry tering m ed verklig t d ugli ga 

och för sjöväsendet fallna ynglingar, m en senare har m ·m tyd

ligen hämtat lärdom från exemplet vid beh andlinge n av denna 

punkt under föregående riksdag ; i prolokoHet för den 1 O febr. 

17 5() h eter det, att »till ärendets facili terande hos de andra 

s lånden k ommer att för-eslås de t antalet av kadetterna må be

s lå av hälften frälse och hälften ofrälse >> . Beträffande ko-

l -- till 
nungen s kadettskola s tadgas, att de kadetter , som w ra 

denna inrättning m en fått h åg för sjöväsendct, må äga rä ttiS; 

het a tt ingå i el en nya kOl'psen, vars stationering em eller tid pa 

grund av de skäl , v ilka SU 1752 anfört, m åste vara Karlskronn

Någon indragning av Adolf-Fredriks egen k år synes lik Yå l diir· 

med icke åstundas. 

'
6

) ED:s prot. med konc. och hancll. 17:)1-52. 

07) SjU:s hancll. 1755-56. 
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på denna sistnämnda punkt ägde dock troligen genom 

bändelse:rnas gång. en fö rs_~{j~Iln~_ng i d~-t s tyrande partie ts me

Jling nun. ~nlcdnmgc~ hat:tdl a r a tt soka i hovpartiets planer 

å en med vald g,enomford fcilfattn ings,ändring och det omogna 

;.evolutionsförsöke t i juni m ånad 17 56. I en del äldre källor 

ocb littm·atur göras antydningar härom. G. J. Eh rel11svä rcl an

eter i sin dagbok, a tt kade ttsk olan i Karlskrona tillkommit fö1
: 

" ' 

att ,, ersätta el en .skada partihalet fö-rorsakat m ed den kuno'l. 

kadettkorpsens reduktion >>, ' 8
) och G. W . T [ibell / i Svens~a 

krigsmalmasällskapets h andl. 1797 r elaterar händelseförloppet 

så, a tt en av konungen gjord anhå llan om ekonomiskt uncle r

stöd för sin inrä ttnin g tilJ:bakavisadelS av ständerna , emedan 

man fruktade, >> a tl dessa ynglingar, av konungen uppfostrade, 

skuJle giva r egeringen ett mera inflytande än dåvarand e för

halland e emellan konung och ständer synt-es tillåta ,,, varför man 

i stäHet föreslog upprättande av korpsen i Karlskrona. "9 ) Ett 

dylikt direkt orsaksförhallande existerade ju icke, cfteTSom en

li-~ t vad vi o~a~1 sett e tt mer än 20-årigt förm·bete låg till grund 

for de_t slutgiltiga förslaget. Däremot är det ytterst sannolikt, 

alL misstankarna mot kon ungens kadettskola voro en pådri

vande anledning till att ärendet vid denna riksdan fördes till 

e~ t ?efinitiv t slut. Ty dylika misstankar voro uta:1 tvivel be-

rattwade DeJl . . l t' f"· "k l 
fl t>.. • .. · 1 J evo u I On s or so et c eHagande och sedermera 

'
1 

clod:en domd e k apten Magnus Tjeder Ståh lsvärd var en av 

den kuno-[i o-a 1.11 , t 't t' f .. .. 
bef" n o '~ L u 1on ens ramste lm·arc, och även skolans 

. alhavare sedan 17 54 kapten Lorentz Giös tillhörd e hovpar-

Itets krets. Go) u - ,o - _ _ .. 

. ;nan 11l<Lste dcssutmn an tana at l avPn elP've 1· 

'Oro all' . · . " ' 
nun Ieiaclc m ed dc personer, som ansågo s:ig företräda ko --

för g_en s synpunkt er , vars frikostigh e t de förra hade att tacka 

5111 Undervisnina Ett el ]'kt l f " l o.! 
i r"t ,..,. Y 1 - sa~ or 1a lanclp framskvmtar 

a tcnå 
v 

f... 5<l1gen mot drabanten Tsac Silfve1·hielm som ~Ilklag'ats 
or att f, . . , . . "' , " -

'llakt 
0 

fen thgen ha propagerat för -en utökning av konungens 

~~nd dem, som varit denne Silf\·erh ielm behjälpliga 

08) 
") ;· J. EhrcDsvii rd: DaghoksantPclm. , Sthlm :1 877-78, I s. l 87. 

"") texten a. a., s. 82. 

F. A. von F C' r :-:!'11 a. n. :2. ss. :2i'i:2, :280 o. :296. 
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alt sticka sig undan och fly , återfinnes >> kadetten Ax el Jacob 
Amnorin som ---- - även befunnits hava enwt 4 § i kuno] ' ~ ' kungörehen den 6 sept. 17 51 sökt övertala andra att g a in 1\ti 
vissa avsikter rörande riksdagsärender».

61

) Dessa fö rhål\[111_ 
den kunna rned ganska stor visshe t antagas h a inverkat På 
SU :s uppfattning. Vid behandlingen av DD :s 1nemor ial den 
19 febr. hade detta vunnit gillande, m en m.an hade s tannat i 
beslute t a lt samtidigt som. ärendet fö-relägges ståndens plena 
angiva en läm.plig fond; härvid hade även offic-erslönernas in 
dragning vid adelsfaneindelningen helt fl yktigt b erör h . Se. 
dan hade sak en emellertid få tt vila, till s utskottet den 1 okl. 
godkände DD :s mmnorial utan några som. h elst res trikt ioner. 
Om man tar utskottets sen are inställning till frågan om ko
nungens kadettskolas vara eller ick e vara i betraktande. ligger 
den slutsatsen nära till hands , a tt beslutet av den l ok t. hade 
sina särskilda grunder och 1nåhända även sitt bestämda syf te. 
mål. Vid ärendets beh andling i ståndens plena höll den vid 
föregående riksdag framträdande n1cotsättning·en p å a ll åter 
stjälpa hela fr ågan. ståndskampen hade även vid della stän· 
dermöte lev t upp vid flerfaldiga tillfällen . Beträffande ka· 
dettskolan hade adel ooh präster intet alt invända. l\{en i Bdst 
erinrade m.an sig genast, att tv ~t stånd stannat mot. tv ~t beträf· 
fande de t vid sistlidna riksdag väckta förslaget om in d ragning 
av offic-erslönerna vid adelsfauan. När talmannen, Olov lia· 
kansson , h enrställde on1 bifall till SU :s projekt m ed sär sk ilt un· 
der strykande av fördelning-en ft·älse-ofrälse, yrkades d ii rfö r al 
flera talare, att sagda indragning :.kulle uppställas som villkor. 
Ärendet blev n1.ed anledning härav uppskjute t Under tiden 

§ · l · ·]· t radr hann Bgst atl den l t okt. protestc1·a n1.ot 6 1 c et prO.J l' ~ e 
riksdagsbeslutet, vilken handlade om kadettskolan, ,.mecla~

1 

detta ärende icke ännu är avgjort och stånde t icke an nars ]a: . .. . .. d l ,·iJl kOI · rer b evilja d enna kadettkorps mrattnmg an m e c e . 1 ·)1'1as 
alt boställena och lönerna vid adelsfaneregem entet JllCl ' " 
------ ter-"') Riksdil f!.'Sticln . 17G5- 56, s. 305. J)cnne Amnm:in hl \' ~c\,. 
mera i likhet med f \ p ~· a andra i. rPvolutionsplancrna inbla t"t acr 
fordrad utom förs la g (Malmström. n. a. I\T, s. 353). 
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l 
till fond h ärtill anslås >> ; protokollsutdrag härom skulle oc J .. . o eddeJa:s de ovnga -s landen . Vid böndernas plenum den 16 

111 • t .. d b'f ble" så delta SlS nm~m a l allet. När Bgst därefter den 18 
lOg del av SU :s proJekt, f_rmnhöll !German, vilken fungerade 
oJll talman , att adeln enligt lantmarskalkens m eddelande till 

hOnom betraktade adelsfanan som en privilegiesak . H ans 
trogne partikamrat, borgmästare Renhorn - båda voro fram
stående hattar - lät sig detta inte bekomma. »D etta b estrides 
icke>>, säge r han, >> Cj h eller har f-rågan n ågons in varit där om, 
som den icke heller än är. Utan här är frågan , om själva re
gementet är nyttigt och följaktligen nödigt, eller om d et som 
både onyttigt och onödigt bör indragas och officerareboställen 
och lönerna användas till fond för en annan högst angelägen 
och nödig inrättning >> ; h an slutar med ett påpekande av att 
adeln underlåter att upprätthålla det stipulerade .antalet ryttare, 
vilket än mer bidrager till att lönerna förtäras till ingen n y tta . I 
denna strävan erfter att göra adelsfanans indragande till ett sine 
qua non understödes R enhorn av bl. a. borgmästare Cervin från 
mösspartiet. Bgst: s beslut s.kN i enlighet med dessa b åda an
la~Olli s ters för en gångs skull samstämmiga uppfattning ; dock 
n1a sta tskontoret t. v. få gå i försk ott."") Senare på dagen an
lander - liksom till bönderna -·- enligt beslut p å riddarhuset 
samma dag ·en deputation p å 12 per soner, som m eddelar , att 
den omstr idda § 6 i riksdagsbeslutet må u ta å· man förväntar n o , . 
eJ~le er ti d lik väl bifall till korpsen, vilken m ås te betraktas som 
~og s~ nödvändi g för sjövetenska:pens uppodlande ; adelsfanan 

o mu 1e s · sam 1ong e l m ed delta ärende, och lar ICke nå non S l l t l .. . h 
eftersom r ene l t .. . ' l . o . ·· o -·Jnen c ar en pnv1 egJCsak 1naste J· u dess indra"-111!1g b 

< ' o 

h 
etyda, att R. o. A. skulle bekosta en skola för både frälse 

oc ofräls 6") J l . e. us t c enna dag hade en skrivelse som konuno·_ en 111g· . ' o 
8

.. . ' tVJt till r ådet om att riksen s ständer måtte på lämpliat att skaff l o .. o de . a 1onom nagon lattna:d vad ko,stnaderna för h ans ka-
ltskola l t .. ff l Je ra ar, Johandlats i r ådkammaren och r cmitte-----6

') Bgst: s ]Jrot. l 7i:i5- 56. 
"

3
) ibid. 
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rats till S1J.''") Hcdan den l 9 avgav utskottet sitt sva r, v~. 

det kunde hänvisa till att amiralitetskadettskolan bliv it bes; t1 

k l' li. 
tad. Ty Bdst hade ändrat mening och uneler uttryc 1gt frant. 

hållande av den nytta inrättningen skulle medföra fö r riket· 

gemen och ofrälse barn i synnerhet - SjU :s tal om »iirendet: 

facili terande» visade sig här ha vari t förutseende - l i kaledel 

den 19 bes lutat bifalla SU:s projekt utan alla villkor. Sa kun. 

de då SU i sin skrivelse till Adolf-Fredri k med boklagande ar 

statsverkets trå11gmål och und eT hänvisning lill den nya inri\tt. 

ningen i Karlskrona stämpla den kungl. ins titutionen säs0111 

nun1era umbärlig samt formligen anhålla, att Han >. Ku ngl. 

Maj:t därför ville upplösa densamma och fördela dc dä r hciint. 

liga 42 kadetterna på olika regementen."') E.ftcn<;om konun g. 

ens begäran i och för sig icke innebar någon anlednin g fö r ut. 

skottet till en dylik framstöt, mås~e dess in ställning til l denne, 

undervisningsverk därigenom anses vara tydligt dck l~trerad . 

Den springande punkten är naturligtvis böndernas ändrade be

slut. Adelns deputation tillkom på förslag av den m l'd hovet 

allierade vVulfwcns ti crna ,nr') men denne satt ej i SU och visste 

mf\hända ej om konungens anhållan. Bevektes bön dl'rna ge· 

nom adelns dcputa tion, eller verkade andra krafter i det för· 

dolda? Handlingarna tillåta m ycket väl ett antagandl' i sist· 

nämnda riktning. Det av hattarna behärskade SU viss te vad 

svar det önskade ge konungen, det gällde endast att finna den 

räL ta motiveringen. Så tillkom beslutet om kadettskolan 1 

Karlskrona."') 

M) R åclsprot. i krigs;ir<'ncl. 1706. 

"") SU :s konc. 1763-iiö. 
on) RAP .i R. o. A:s arkiv i Stockholm. u 

"') SU:s skrivl•lse JwhandlaclPs i rådPt el. 10 nov., va rdel 1n3
_. 

. Il l ... , . tte jo 
genom en S\'kr. lät hos konungen anhå a, att c \.mne SJa v nw · de 

retaga distribueringen. Den l dec. skedde denna, och clärnwcl h~ri 

Adolf-Fredriks kaelettskola uppl1ört att cxi tera efter (•nclnst 8 d', 
·t -s n, 

verksamhet (lUclsprot. i l.;:rigsärPUd. 17G6) . . Vid_ 17~0~6~. ~r~ 1
; 'kost· 

erhöll konungen <>m<'llcrtlcl 200,000 d. sm . 1 0rsattmng Iot ~ 1 _11 : 
311 

nadcr; denna åigänl ingår som il'cli clct s tyranclt' partiets str:1' 311

11
6(1 

niirma :;ig hovd mot s lutet av sa gda sUnelermöte (Riksda g,;tidll· 

-62, s. 348, Malmstr öm a. a. V, s. 188). 
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])etta beslut o:.pccli·crades i ED den 25 okt. , och kungligt 

b ·ev utfärdades därom i rådet den 5 nov. Sam nut dag utskre·· 
1 

a' tskilliga fullmakter och gåvos en del bestämmelser i ar1 -
ros . · · 
ledning av en skrivelse från S U den 22 okt. Denna grundade 

;i' ' i sin tur på bearbetning av SjU , som hemställt till prof. 

KDngcnsticrna , vi lken under denna riksdag blivit utsedel till 

informator för prinsarna, ntt nämna lämpliga person eT t i 11 viss:; 

poster vi·d skolan. Till professor utsåg'S astronomiobservatorn 

i Uppsa la Bengt Fcrnc'r, en lärjunge till astronnmie prof. Mårten 

Strömer . Denne senare skulle emellertid t. v. sjä lv ataga sig 

professorssysslan vid kadettskolan för att bringa inrättningen 

på säkra fötter . Hnn skulle som betalning för detta uppdrag er

hålla ·ett särskilt underslöd på 4- till 6,000 d . sm. Som hans 

niinna.ste m edhjälpare i matematik u l sågs en ,, adjutant »," ' ) 

fil. mag. Carl Gustaf Bergström. På sysslan som lära re i rit

ning och tecknin g fick konduk l ören vid fortifika tinnen Per 

Brelin fullmakt, och informator i tcologi och moral blev mag. 

doc. i Uppsala J. GoU.mark. Övriga lärare skulle Ah: tillsätta. 

Så hade då äntligen kadettskolan blivit stadfästad och av 

Kungl. Maj:t påbjuden. Arendet hade ju varit segslitet, och 

man måste onekligen ge AK elt erkännande för den oförtru

tenhet, varmed saken blivit förd på tal den ena uånrren efter 

den andra. Bland dc~m, som bidragit till förslag:ts ~1ännare 
~llfo~·n~n in g, stå r fram för andra Abraham Fa lkengreen , vilken 

JU givit el en r ent pedagog,iska motivering-en, och Erik Sparre, 

s~m uppgjorde det grundläggande utkastet till skolans "Cstalt-
ntnu .. . . . . .. <> 

o· Aven andra ulskottslcdamoter, t. ex. Browallill's , hade 

verksamt bidragit i en eller annan detaljfråga. För del sam-

lllan}ao·da res 1 t t t k Il d 1 · .. · · 
.. o u a c · s ' a mera 'C' ta JCrat an hittills skett redo-

goras i ett flertal olika sammanhang det följande . 

(For ts.) 

....__ ___ 
. 6' ) ' . 
ll!nkt .. Man Jrapperas ('U Sinul a H\' clenna titel. Benämningen ad-

..._ På fol' efaller mera adekvat. lianeliinga rna ha dock konsekvent 

ett unelantag när - den förra beteckningen. 



- 25-±-

Uppgifter angående främmande mariner 
(U F M n:r 4/37) 

hämtade u.r fack- och dagspress av Marinstabens pressdetalj 
under ticlen 16 mars----15 april 1937. 

På förekonrmen anledning t;istes uppmärksamheten dä rCt: 
' f l1el.t få r stå för a t t sakinnehållet i här återgivna uppgr ·ter 

de som källa angivna pressorganens räkning; 
a t t i ett flertal länder censur i olika former eller pressens av 

allmän politisk oro föranledda, självpåtagna återhåll~amhet 1. n: ger 
en ofullständig och i vissa fall avsikligt vanställd lnld av ck flesta 

militära spörsmål. 

AktueHa spörsmål. 

Slagske·ppsbestyckniugeu. 
. · · ·k · . · ··ng: c D till den Den 27 mars bar enhgt dagsp ressen Japans a rcge11 _ . , 

l .. . l . ·å ,n dc an~lutntn, 
brittiska över Hi Illll at sitt väntade av J.OJa~1C e sval. a ng. e . . ; o-rlilll' 
till 1936 års London:Eördrag om kvalltatrva mann~ l ust.mn gs.JC, O'jvl}l 

n ino·ar närmast åsyftande att slagskeppsbestyckm.ng eJ skulle t"l~r· 
"' ' · · b'" ncle c 

grövre kaliber än 35,6 cm. (14 tum). :i\fan m.otrverar av OJ a tidigt 
med, att enbart en begränsning av kanonkahbern utan att sarn 

begränsa totaltonnaget är meningslös. d ~ )9 
Vad Storbritannien beträffar har enl. Da.ily Telegrapll e for· 

l l 18 · parlamentet 
ma.rs förste amiralitetslorden rec an c en mars 1 

. i , ga oni 
klarat, att vilken s tällning Japan än konune att mtaga l ra ·ande 
kanonkalibcrn, så komma de brittiska, nu under byggnad y f\l 
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slagskeppen a t t bcstyclms med 35,6 cm. kanoner, vilket han an
feJD ·uo·a luncl a skull e göra dessa {artvg till sämre slao·skepJ) än andra åD" l ö <) b . 

s." d ers. Enligt Le Yacht den 2,7 mars 1937 komma de n ämnda slag-
~~~ppens best yckning att bes tå av l2 st. 35,6 cm. kanoner i fy ra trippel
s 1~ st. l 5,2 cm. kanoner 1 sex clubbeltorn och talrika luftvärns-
torn, ~ . 

'äser av fler a kahbrar. 
pJ Förenta Staterna komma cnl. The Navy, a.pril 1937 att bestycka 
. a båda s lagsl<cepp, som stapelsättas den 1 juni 1937 och erhållit 

st n 
namnen ,N odh Caro.Jina>> och >> W ashingtom>, med 9 st. 40,6 cm. ka-
noner samt. en medelsvår bestyckning för både flackbane- och luft
värnseld av 12,7 cm. kanoner. Tidskriften uppgiver, att U. S. A. se
nare under detta år kommer att stapelsätta ytterligare tre slagskepp 
för att hålla jä mn takt med Stor britannien. 

I f råga om Japan vet man efter vanligheten myclmt litet och 
mångahand a gissningar - ty stor t annat tor de det knappast vara 
med hänsyn till den str änga sekretess, varmed japanska rustningar 
nu omgivas- lö)la dädöt· runt i världspressen. BL a. ha seelan några 
månader l ivliga rykten c irkul erat ,om slagskepp på 50,000 ton med 
45 cm. kanoner. Kie]e,r Neues,to Nachrichten den 31 mars 1937 har 
från tillförlitli gt håll edarit, att dessa rykten äro osanna. Det torde 
en!. tidningen förhålla sig så, att japans.l.;:a amiralitetet ännu icke av
slutat den prövning av Jrågan, som betingas av de beslut, som fattas 
av Storbri tannien och U . S. A. A ven Daily Telegraphs s'jömilitäre 
korrespondet anser den 6 april 1.937, att ifrågavarande rykten äro 
mycket tvivelaktiga men påpekar, att den japanska marinbudgeten 
med all sannolikhet kommer att starkt stiga under det kommande 
året, beroende på ett omfattande men till sina detaljer helt okänt 
program. 

Ubåtskrigets begränsning. 

Brittis·ka r egeringens anmodan av den 26 november 1936 till 
sbam. tliga länder att ansluta sig till förLängd giltighet tillsvidare av 
est" . anuneJserna i 1930 års Londontrakta,t om ubåtskrigets beoTäns-

s
ntng kommer att biträdas ävr·n av Norge; även övriga no;clisk a 
tater ha ·f" ]-] . t . 'J .. va or, ara s1n avsr d vara att gora detsamma. 

te ~enna anmodan gjordes i samförstånd med den nä m n da trakta-
ns ovrig . t" l U S . . lie a signa ·arma der - . . A., J apan, Frank:nke och Ita-
11- och har biträtts av bl. a. Tyskland och Sovjetunionen. 

(Tidens Tcgn elen 12 april 1937.) 
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Srensli upvfattning ;n den brittiska upprustningen. 

I EYening standard den 22 mars 1937 har Mr. Churchil l i \~ Il 

ti kel om bri ttiska !' lottans upprustning s kriv i t bl. a. följa n,J 1, : at. 

>: D<'n SY<'nska utrikPsmi niste rn, herr Sand ler, ha r vid sin ankon 

till Lonelon drnna vecka ytt ra t en clel märkliga ord 0111 clpt h rittis~t 
upprustningsprog r n ntt net, däri ban kallade• dd,sa mma Jör d t Yii rn fö: 

fre dt'D. 
Om tmHt IJl'hinkc•r, att Svt'rJgP uneler världskriget Yar n t•utra]j 

och av oss oita ansågs knutet till Tys kland, a t t det är en Ost .. t·s jöstat 

med livliga komlll<' rsil'lla och kultu rPila förbindel ser m ed ll <>lia land 

.samt att svc nsJ,arna ådagalägga s ta rkt intresse för Natio1w rnas }'ör: 

bunds pakt, ;i r <·n s~tclan förklaring i hög grad ägnad att öv1•r1s ga be. 

fo llmin gcn i detta bud (Storbri tannic'n), att de motiv som ldt den 

l.Hittiska regc' ri ngen icke äro misstörstådcla av d1• frcdsälsk nn 'l" mak. 

terna på kontinentPn, . 

Storbt itannien i Ostasien. 

LTmlrr parlHnJPJlt 3clcbatten om marin budgden ltar Jör;, t, aJJtira

litctslot·clen .vttraJ, att. Storbt·itannic•n ntilste vara starkt till ,;jiiss både 

på eld väs tra och öst r a halvklotet, m<'n i. så :försiktiga onLi ag, at t 

lllllll ic .k<' cliirav kunnat drag-a några sl ut.sa tsl'r om ltur ;, tm·k den 

konun ancle brittiska ostasiatiska ±lottan kommer att bliva. 

l Manchester Guatdinn den 13 mars nnsN tidningens sji.>Jn ilitäre 

korrPspomlen t att en sådan flottas minin t istyrka bör vara : 

;5 slags kP'JlP, 4 ek påfa r tyg, 

10 kryssare, l Vl' rkstaelsJ'artyg, 

:24 jagare, 1:2 m,ins vPpa rr , 

:2 hang-arfartyg, 12 psko rHartyg, 

18 ubåta r, 6 minutläggan• . 

En si\cl an flotta ä r dock Yäs <·ni.ligt svngrur än clPn sont 1ii reslogs 

av Lord .Jp]licoc C'! ter hans rundtur i Dolll inions 1919. Ha ~·" i'ö rsJng 

oJllJai:tadr nliml igen bl. a. 8 slagskepp co lt 8 slagk ryssa re. 

o Dt··t ä r ~i vet,. att <'n ~åclan f lotta iclw kan bi ldas g1 tOlll u;; 
st<wnclr av Dagra :fartyg :Iran nuvarandr J lottor 1 hl"nY[an·atten ° 
Medelhavd utan måste h rlt och hållet n yskapas. Det kan heller 

. p"l" 

i ckr hrgiiras att dl' hrittiska skatt ebeLalarn a ensamma s,J,,·ola ·ftn11 
'. 

c· ra Pn sådan Jlotta. vars anskafJning- skulle bli 011 vngång~ntgift ~; 
c:a 70 1nill. pund st. och medföra Pli årskostnad för unelerhåll 

0~8. 
l , ·ra r 

bemanning av r:a j :Z milJ. pund. Dominions hava or>. \Sa nu t< ' ~· 

.sentligt s t.öJTt' .inh<·.ssc av att bidraga till skyddet av s in l''> ,ort : 
5 
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dn ]tar t. ('C(. uiiö-rseln h ån Aus tr a li t'J l S')J ll å t· lRR~I l l"" i 
Jull {~ .. . ; . ' ' c: l l te on t• sig 

t
·JJ ott varde av 26 lltlll. ]JUllll, nu stP!nats t 1·11 11·,J, 6 ·11 
1 ' , 1111 • pu nd. An-

J t brittiska h a nde lsfartyg mc>cl E'n s tot·lr~ l · 1··. '. '00( 
ta e· .. . . .. . · ' n P'i ;o, l tons, son t 

dagligen . aro Lt_tl S.JOSS _JnoJn ope r at ionso tnr ådc•t föt · l'll brittisk o.,t

. t isk flotta, ar llll' r an 400. 
i!Slfl ' 

Italiens sjömakt i 1\fedellJayet. 

Mr. Bywater gör i Daily 'l'e1egraph den 24 mwrs 1937 en uncler-

sökning av tnöjligitdPma fö t· lt al il'n att _ so tn av· el ·t 1.
1 

J ·· 1· tt t"IJJ·· . . .en l ,aJcns.;:a 

l1ressen l.og JU , .J 'annan·tv tts vara fall(•t _ 1 •l ··. 1· 
. . . ' . . . t:l • L ' ){ lA l S \. a vassao·en 

u1ellan S.JcJi tf'n och At nka , vJ !kcn fn1o-a t,)·cl li g·p11 v ·t J l"' 
. . . .. . "' .. arJ avsece att 

prövas VId clrn krJgsovnl no· som äo-cl1·, rum i 1 ·· ·) t l 
. .·' " Jmwc•n av eessa far-

ra tten 1. sa_mbancl JJJ! 'll 1\iussolinis bP ök i Li by<~n. 

I ovnmgen de ltogo i ng a s i ag .. l'arty o· 111c•n eJa" . t t·· 
. . . · " . l P'il'lO s orre och 

mmdro kryssa r1·, iit;;klllJ ga jaga re ubåtar oc)1 _· t l· · 
. . . · ' · ' · mtnu aggare samt 

taln ka flygplan. It.alwn t.vcks Jörlita sio· 1 1 1-1· , o 

.. • · " m vucsa, Igl'·n pa ubatar 

oc h flygp la n u n clrrstodda av mycket s nabbg·' e·r1 e] 1-. 1 
. .. . · " e d ,)'Ssa rP oc1. andra 

mtnch:c ovPr vattPn~ ta rtyg. Sty rkan h os flyg tricls kraHer vi d anfall 

mot orl ogsfar1Jyg- ar l'me ll ntid mvckd proh lem a t is l· och t 11 
mot ubåta r äro uum er a så utv<'cld aclc: att f'n ,J:· .' :l l~lol Jnee en 

fl t t · ]· . . ' · · t d ttnce va utrus tad 
o a Je ,c kan lwJdas t•n dast nwcL ubåta r. 

i\[ J ihÖl' aJ_t s.l~afJa sig och hilwhålla hf'rravälrle·t övPr el en nämnda 

'ece av.s·· ,orndorc' n skulle• Itali<'n ])('!t öva Pll stol' flotta l . 

,artvg v1d sid . · · ' av s ag-

t
. an av l'n m a rkP rad O<vcrl ägsP,nlwt i förhållande t.l"ll l · 

an agn e motse 1 . f o 
· , c Pn 

Denna ö ' . · .. an c a rf' n 1 .r aga om kryssare•, hangarfart,yg och :j agan'. 

att val'a \e; JJ al~~enh ct t'X lStc.r a r Pnwl kr tid ic ke• ocll k orn nwr än min dn· 

byggnad, . ,..anden, S('clal~ ci l' nuvarancl<' brit-t is ka oclt fran ska ilott-

oplOgtaJJJJll<'n bil vJt gl'nomföt"cla 

Ita li e ns p ·1sH\d l f"" · •0 
• : 

däl"för · 
1
, o ' ' c~ Otma ga at-t >> khppa av Ml'cll·''lh avd >> [,yQo·c·r 

l C ' e pa V<WJ·J]I.~· g · l ~ · . ' ,.. 

Självt är . . '· ·- '!Une •. 'anmngcn ;i r i stä llPt, att Itnlicn 

än å bet:, dilgt mera sårbart för aiJta ll både- från sjön oclt lurten 

n go n av ekss vikt i !!·a 1·r. ,. a · ~, 1 1 1 " , ~r nnar 1 l • ect• havl'L 

Skattefrihet för officerat"e m. fl. i Finland. 

Dr H l uvuc stadsh la cle,t dPu 2,2 m a rs 1937 c· t ' .. . 
,, p ··. ·~ l ( l RS . 

fäJ Ots laget om s l·at t t ·1 t f" 
Undet"' t " l . .. . ' . ,p n Il' o r arttl~'ns D.fficera n· oc lt und<'rlw-

att l"ege
1
/ oe rs avc•n av Ilkk a (a.g r.): 'Statsutskottd l1ar föL"l·s lag·1·t 

~ l]] o· en o t t .. . 
n Ptop . ':' _ma . ,~ nanua re lwn•cla frågan och. till riksclao·<' n a va" 

031 hon 1 clcnsanu a 1'"11 t 1 ,... "' ' 
· ' 11 • J u s \ottt•.fs brtiiJtkuntlc ha socia listc'r-
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na fogat en reservation, vari s~igcs, att eld icke är sbiJ aH bl 
de sknttt>betahmde meclhorgruna s kapa en sådan privilegierad gr:nd 
Vi ha i likhet ntPd st.atsut.slwtt<'·t i motiveringen till des;:; hesi

1
'· 

redan tidigare framhållit, att de vid Jörsvarsverket anställ das f'u
1 

hål lamlen ~ivcn i övrigt äro så s iiregna , även orn man icke s ku~;·· t~ga. i hctraktanclr, att dc sakn a rö3trätt, att man icke kan a tl.~ (', ute 
någon ann an tillJagas någon orätt , äwn om det ifrågavarande n ndan~ 
taget skull e göras för de•m. Det skulle enelast inne1)ä ra ett r>ittvis 
tillämpande av jämnvildslagen på förh?tllandet mel1an r;i iti ghet~t 
och sk,· ldi ghc·trr '.>> 

1 

starbåtsseglingar för sjöofficerare i Kiel. 

:>IlL Internatianale Marine-Pokal-Segelwettfahrb> f ör året 
äger enl . Kieler Neueste Nachdchten den 6 aprH 1937 1'1tln den 
17-22 juni j Kiel. seglingarna äga rum E'nl. m.otsva ranclP hC'Sti\m
molser som fö regående å r i av tyska marinen tillhanclahållw t star
båtar. De· deltagancll' främrnancle officerarna erh ålla utan kostnad 
hyt.t]JlatseT on1bord på ett särskilt >>W ohnsch lff» och få inta ~a sina 
målticler i det närliggande >> 0ffi ziershl'ill1 >> . För att bered;; clcl\a
garna tillhillr till någon t räning stäi las Jr. o. m . elen 14 ju ni hålar 
till födoganclc härför. För de :främmande oHicerarc, som önska kvar
stanna och cl(• ltaga i >> Kieler \Vochcs>> tll1Ller elen 20~26 juni vågåen· 
do seglingar, ställas ävenledes båtar till förfogande. Aven u neler så
dant kvarstannuncle ä ro deltagarna alltjämt tyska nur inen-: g>ister. 

Byggnadsprogram och budgeter, uppgifter angående 
personal och materiel m. m. 

Storbritannien. 
:Jlr. lT('otor Bywater, Daily Tclcgraphs kände sjömili Lira ];or· 

respondent, Jrverera.r en gans ka besk Initik av den senaste britt-is~;\ 
t orde Jn·yssartypen. 

Uneler clet att do undN byggnad varande s1agskl'pl)1 '11 
komma att h1iva >: sccond to nom'>> i förhållande till övriga tn odcl:~: 
slagfartyg (se härom >> Aktuella spörsmål») ];:an n1an t,vvärr j, kc 

5

~\. 
drtsamma om clt• spnn stc· 1-::r,,·ssart;·pcrna, skriver sålunda },'[r. 1\Y"·fltr 
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Sj u kryssare av Diclo-klass, liknandP· dc fvra f ·t . . 

J s.s 
som nu äro färcliO'bvo·O'cla lla 1. • ' · al -:y g av Ar ethus-a-k ~ , "' • bb , va nv 1gen b stoollts t 'll 

1 
noo ooo pund st. (2:5.~:20 000 l· o) o " e a l ett pris 11v P ' ~ ' 'L P1 st. Dessa fart O'' l ] ' f ' · . jämförda m ed några andra mod . 1_.. ' . y,;; <Va l Ikatw-oel ... 00. 

1 
. el n a , 1yssare framgå av f" l' 

de Jamful e se . o J an-

~ 

l 
Brittiska Italienska Japanska 

D ido Garibaldi 
Tyska 

Mogami N~'trnberg --Deplacement 000 oo• 5,300 7,871 8,500 6,000 

Fart ,oooo oo· ooooooooo 
32,5 33 33 32 

IInvudbestyek-
ning oo.oo .... oo .... 

6-15 cm. 10-15 cm. 15-15 cm. 9-15 em. 

Vikt av bredsida, 
kg. ooooOO OOOOOOOO O 272 454 680 

[ Besättning 00 .. 00 00 • 

413 

460 600 750 657 

Det påpekas, att det sista fa ·t ' 32,5 knop och 8 st. :1 5 cm kaJlO l y) get lav Amphion-klass (7,040 tons, 

( 9 
. - . ' ner ene ast kostade 2f0 00 

4, mJll. kr.) mer än Llet sista fart ,o·eot . . c:a o ' O pund 
det sy~es vara dålig ekonomi att b j~ a ~v Ar ethus~-klass, och att 
som bh va underläo-sn 00 • • ygg c e nu bestalida kryssarna 

' b . a ovuga m al-tl'rs J· . · ' seenden. ' dyssare l nästan alla hän-

(Daily Telegraph elen 5 och 7 april 1937.) 

Ett reko·rd i snabbt fart b - . :ow, där kryssar en Liverpooi~::tgge h;r slagits av ett VMV i G-las-
ast 13 månader efter J-o"lens st ... lav. s .apeln elen 26 mars 1937 en-

' 1ac cn1ng. 

(Naval Chronicle den 26 mars 1937.) 

en De talrika nybyggnaderna för brittisk 
00 

• e betydande• personalökning o . J a flottan krava giVetvis 
n de] äldre fartyg vilket 00 ,n f~ man re': skall tvingas att slopa 

1937 års . ' ar oga sannohkt. 
att Perso . plogram omfattar en personalökning av 11000 
lel'tic) d n al beståndet skulle komma att uppgå till 112 000 D~lan så 
krav en flotta, som beräknas bliva f" ·l' ' . omel-

l
'O a omkr 12K 000 rna bl' d ' ar og år 1940, kommer att 
", 00 · u, n, ll' et nöd .. l' · da man, vilket måste 0'00. • vanogt att mtaga ytterligare 
na en 

00 

bo1as snart, då det taO'er 3-5 .o. f"· ~et h· an vandbar sjöma D t .. . b ar or att arför kommer att n. e ar roke uteslutet, att en till äggsbucl-
, senare presenteras Utb'll . · l c mngen av all denna 
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11ersonal. vå ll a r e-m Pll crtid viss a .s vå ri g lteter, då a ll a utbil clll i ng~eta. 
b lisscn 1cn t r ed a n iiro f ull be lagda. Som en åtg'ä rcl fO r att upphjälp 
detta Jå r man se bL a . ior clnin gs t ii llande av J-1. M. S. Caledonia (f.: 
Atlantå n ga ren Ala jestic) som lo ge men tsfa rtyg ; detsa mm a h a r ~'tte; 
ombygg n ad i daga rn a a n kommit t ill H.osy tlJ. 

Man h a r _ i syCte att b idr aga t ill a rbets lös het L'DS bekä1 upande 
_ bö r jat antaga re k ryter s ä rs ki l t rr i\ n do av arbPtslöslwt s,·årast 
drab bade områdena, v ilk a ut bil clas v id Pn sä rskild s ko la i \ 'l1 ath a111• 

Dä r utbildas :L n . c:a 1,300 r Pkrytr·r i å ldra r v ariPrande m rll nn 17'/. 
och 2ö å r i en k ur;-; som pi'tf,! å r i sr·x m i\ n a dl'l' , varPHe r dr sä ntl as om: 
bord i fartyg Jör v icl a rP u tbild11 i ng. 

Hr k rvtr rna g pno m gå ·fö rst 2 vPckors kurs, va rund Pr lH 'llrives 
, dri ll» (fo,nn rl l r·xercis oc h gy mn as tik, lw k lä dnallsvå rd , sim n ing och 
lekt ioner för att l; ibringa Plevcrna Pn uppfa ttning om flo tt unR UJlp
giftl• r oc h ml\ IJ. D ;irPfte r Jöljr· r e n discip Linä r ku rs på två 111 änader 
m ed h u vm l vik te· H p å ,c] r i l .i», var eftE'l' fö lj e r l1 veckors k u r s i teo
r e ti s k och pr a kt is k s jöm an.s kap. D e sis ta sex vecko rna i Chatham 
llJ' t"1 jas fö r sä rs kild a y r l;eskurse r lw roenclr ]lå v ilke n yr kcsgn·n ele
wn s ka ll t illcl Plas. 

(D a i l.r Tcl0gra ph clPn 27 och :20 m ar s 1\l:l/_) 

P I aner na -[ö r utbyggandPit av Hongkongs befästningar l i g: i-( a se
dan n å gon tid färdi g a . I och m ed att Japan icke ansl uti t si i-( till 
1936 å rs Londonf ör drag om kvalitativa rus tni ngsbeg r ä nsn in g a r · synes 
Storbl'itannien ha va uppgi vit hoppet att k unna förl ä n g a \\'<~ s hin g· 
t ontraktatrns fö rbud m ot utökaliCk a v de t ostasiaiis ka m ar i 11a hns-
systt' mct. 

D e t uppgi ves, att Hongkong-s bed'äs tn i nga r s ku ll<· k.omm~ att ut· 
ltygg as under en r•e r iocl a\· fe m å r ii i! E-n kostnad a v c :a 101m IL pu nd 
ct94 mi lJ. k r.), d. v. s. 11 ågot minc\ r(' ä n vad Singa.por e kos t a1. Bl_a~d 

. ' b l l"' l t t ·e Il' ·t fort, arue te na sk uii C' kom m a a t t I nga . a. an aggan ce av .1 . ' 
f ördub bl in o· av luftvänw t s amt a n lä ggning a\· e•t t n y t t Yä f,!' tiit hdu· . o - · r-rt e 
v uclsakligen f ör a tt m edgiva sn abb a f öd lyttningar av de moton_sc ' _ 

. t l f "' . l . a"' ·si· d t an luft.vä rnsbatt"' rl e rna m r l lan d t s tort an a .. o1 ccsamm a s 1.' 
ord n a d t• tlp ]lst ä Il ningsp l atscr. 

(KiP h' r N e uC's tL• N ach r ich ten den 2 a pril 19:3"7.) 

f l , ;,·c·rrns· 
I -r· nlitdwt m ed en m ed b rittis ka rC'p:er ingPn t 1·äf ac . ·~ .nstn' 

ko mnH'lse ska ll örlogsbasen Simonstown nu fö rbä t tras och " '19~s. 
f•n l igt rlc- n plm1 h ärfö r, som av am iralitdf' t utarlwtar1Ps n•d a ll 
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. . . ·ar den sydafrikanska försvarsministern, Mr. Pirow. Förutom 
ror~J~~ings- Jll, f l. arbeten, vilka skol a utf öras av den sydafrikanska 
l•efaS n är avsikten att utarbeta planer för erforderlig försvarssam
unioJle ;11 eJlan brittiska örlogsfartyg och sydafrikanska flygstyrkor. 
,·erJcan (Daily Telegraph den 3 april 1937.) 

Det brittiska oljeförsörjningsproblemet unelerlättas numera av 
tt man på den västindiska ön Trinielad är i färd med att starkt ut

n J-la dä r befint liga oljefyndigheter. Brittiska bolag ombesörja ol-yec... . . 
s utvinning, r affmenng och transport, och stora upplag komma 

Jan '" ll T · 'd d l' ,.. 'tt . d t b 'tt' l . att jordningsta as. nm a 1gger unge.t:ar m1 1 e n _ 1s m lm-
eriet och dessa oljefyndigheter bli av stort värde i sådana krigsfall, 

~å ol ja f r å n de mesopotamiska och iranska oljefälten icke kan på-
räknas. 

(Göteborgs Handels · och Sjöfartstidning den l april 1937.) 

En större krigsövning, i vilken stridskrafter m både flottan, 
arro lm och flygvapnet skola deltaga, kanuner att äga rum i juli och 
augusti dett a år. Overationsområdet blir engelska sydkusten mellan 
Portsmouth och Lanels End och ändamålet är att öva kustskyddet i 
allmän he t och skyddet av örlogsbaserna i Portsmouth, Devonport 
och Portland i synnerhet. 

(Kieler Neucstl' Nachrichtcn elen 6 april 1937.) 

Sovj etunionen. 

Enligt säkra källor torclt' det ryska ubåtsbeståndet inklusive un
der byggna d varande dylika L n . vara 150 st., varierande i storlek 
;:·ellan 200 och 2)00 tons. GO av dc n y a båtarna jämte 10 äldre torde 
Igga i Ostorsjön och 30 i S1·arta Have t. De största ubåtarna, på 2
·200 tons med en hrt;)·danclC' aktionsradie, äro stationerade i Vladi
~osltok och u tgör a chi.r ett allvarligt hot mot de japanska sjöförbin-
e serna. 

Ubå 
Tack vare det alltjämt viixanclc inrC' kanalsystemet kunna dessa tar ... 

s. k . Jamt e dc nya torpedkryssarna (tidningen torde åsyHa de nya 
120 · Jagarna av Leningrad-typ vå 3,000 tons. Pressdet:s anm.) och de 

lllotortorpedhåtarna dirigC'ras till dPn sjöfront, d>ir clP bäst behövas. 
(Kie iC'r Neucs t c "Nachricl1ten dL'n 2 apri l l937.) 

Sjöväsendet. 17 
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Polen. 
J agaren Grom, som byggts i Cowes och e~e~tligen 

kryssare, är färdigställd och har utiort en del fart- och 

är en r 
l ten 

anclra Pro~ 

utanför elen engelska kusten. 
(The Navy, april 19:)7.) 

E l . t u utfa .. 1·dacl föm rclning har elen västliga llclen av Re)a. 
n 1g c "llt Tt" .. t f". Gclyn1·a i vissa hänseenden understa s m1 t armyu. hahon u an or . h " ll · · · · cl'l-t' Rätt till bosättmno· och uppe a tnom om. cl1gheternas J uns 1' lOD. "' .. . f''. d t av byg·gnader anläggandet av va gar, ka. rådet hksom upp or an e · ' . l 

'']- ,1 får a.nclast ske med dessa myncl1g 1Cll' l"S med. naler och Ctl ,en m. r, · D 

givanek 
(K i el er N euestc N achrichten den 24 mars 1\l:17.) 

Estland. 

l( l byggts i Barrow anlände elen 6 npril till Ubåten a ev, som • ' h 
P 

·t tll för att utffua diverse prov. Serlan dessa avslut aots oc 
or smou . , ·el 1 .. · ·eYYll a Sp1t· 

f ·t ""et elen 20 maj representerat ES'tlanct Vl n·o~l~~s~ '. l d al Y o · 0 . 0 f" . tt 1nforhvas mec en heacl, beräknas fartyget den 21 maJ av.,a Ol a 
estniska flottan. 

(Naval Chr onicle elen 9 april H):W.) 

Tyskland. 

f t t"llt amn på de med z li-Z 16 Rikskansler Hitler har n n as .s a 11
' ' . 1_ 69- tons. 

d de nya Jagarna p å ' -0 
hittills betecknade, uneler byggna v~ran ' ' . ·e ,.l]er min· 
Namnen hava tagits från i värlcls.knget stupa.c~e, å }.~g ar ' officer ~re 

å m fo .. rbands- eller fartygschefer tJanstgor ande svepare s so · 
och äro: 

Bernd von Arnim, 
Erich Gicse, 
Erich Koellner, 
Friedrich I hn, 
Erich Steinbrinck och 
Friedrich Eckholclt. 
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De 10 första fartygen aY denna typ, varav de 
t :N[aas>> och >>Gr 01·g Thiele>> nu tr;itt i tjänst, 

rech. J·anuari (jmfr UFM 2/36) . 

två första ))Lebe
erhöllo namn re-

Jnll l 
(Kieler Neueste :Kachrichten elen 3 april 1937.) 

Som man haft anledning att vänta vållar bemanningen . av de 
. sllabb takt färdigställda tyska örlogsfartygen vissa sYårighe·ter. 
~·jsscrligen har man i fri\ga om officerare och unelerofficerare k un
nt i tjänst återtaga en del ]Jerson al, som efter världskriget nödga

~es Jämna tjänsten och vilka, trois att dc äro ganska gamla, med sin 
)o'igseria renhet utgöra ett värdefullt tillskott. 

I fråga om manskapet låter sig c·mellcrtid detta icke göra, vil
ket orsakat, att man licler för k l a dig brist på verkligt sjömansutbildat 
fol k. För att råda bot härför har man till örlogstjänst antagit en 
del befarat manskap från handelsflottan med goda sjömanskapsme
riter. Det lärcr därför nu också vara fallet, att de tyska handels
ångarna i många fall gå med ganska starkt förminskade besiitningar, 
elt förhållande som dock inte spelar så stor roll, då redama tidigare 
under de senaste åren varit ålagda att öka bes~ittningarna för att 
motverka arbetslöslwtrn. 

(N av::;.l Chroniele elen 26 m ars :1937.) 

I anslutning till å rsmött' i Diissrlclori med »Deutschc 1\Iarine
Lund >> den 17-18 juli. kommer en diYision minsn•pare och en elivi
sion motortorpeclbiHar jämtr ett modedartyg att besöka siaelen och 
i sa mband därmed besöka ii,·en en tlel a ndra ställe·r vid Hhen. 

(Kiel(•r NeuesiP ):achrichien elen 21 mars 1937.) 

Holland. 

. Det sig alltnwra tillspetsande läget i Osta3ien och dess återvc rk
~lngar på Holländsk a Indien - vilket bl. a. orsakat en av 50,000 clär
ö;des verksamma personer u]](lcrtecknad petition till regeringen om 
t' Ude försvarsanstalter till kolonierna~ skydtl - har föranlett rege
lngen till vissa åtgärder iör clot holländska försvarets stärkande. 

ua 
3 

D_en uneler lJyggnacl varanclr flottiljledaren Trom.p, som med si
,3vO tons, 6 st. 1.!5 cm. kanoner, 32,!5 knops fart och 290 mans 
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besättning egentligen är Pll li ten kryssare (jmfr >> Didm> u nck r Sto. 
britannien), lär skol a löpa av stapeln under april. (The Navv . ap.t. 
1937, uppgiver att ytterligare ett dylikt fartyg är planerat .. Pre!\] 

det:s anm.) Som e rsättning för det gamla, 1898 byggda artil le risk~· 
fartyget ,,Qelderlanch ska ll byggas dt n yt t sådant på 1,760 ton~ lno. 
25,5 knops fart och 4 st. 12 cu1. kanone r, vilkE··t skall erhåll a na111 ned 
>>van KinsiJergcn>>, jämte en minutläggare, som samtidigt sl.;:u ll va:: 
skolfartyg. Av de uneler lJyggnad varande 8 st. minsvc·parn a på 525 
tons äro fyra avsedda för Indien. Nybyggnadsprogrammet omtattar 
vidare Jy ra ubåtar, två jagare och ott antal bevakningsbåta r. 

(!Geler N eul'Stl' N achrichten cl~cm 6 april 19:}7.) 

Ho lliinelsl.;:a r iksdagl'n har l1ifallit ett lagförslag, va ri g,•nom ,.ärn. 
pliktstiden ökats för Hottan med sex månader , för kustarti il erid m~d 
två och :för armen med t re månader. 

(Kieler Ncucste Nachrichten den :20 mars 1907.) 

Frankrike. 

Dc sex lätta kryssarna på 7,600 tons av La Galisonnien ·-klassen 
med 9 st. 15,2 cm. kanoner och 32,5 kno11s fart nä rma sig n u snabbt 

sin f ullbordan. 
Det första Jartygct, mPcl nyssnämnt namn, h ar re,cl an trätt i 

1.jänst. och ,Jean cle Vi,·nnc' >> komm(-'r sna rt att följ a efte r, lll l'llan det 
t r·edj e, ,,Marsei ll a ise», håll et' på m ed sina provtu rer. Ytterliga n· två, 
»Montcalm» och »Gloirl'» äro nu klara att bör ja sina provtu rer och 
elen sjiittP, »Georges J~(' ·ygu eS>>, lämnar snar t byggnallsvarv,•1. 

Fartygen ;iro konstnwrack Jör 32,G lmo]lS fart, mc'n t ypl' a rl,vgel 
överskr l'cl uneler ett 8-timmarsp r,ov denna fart med nära tr<' knoP· 

(Ki(•kr NcUl·ste Nachrichten <kn 8ajlr i l HJ:17.) 

En modern krigsmakt är bådP Jör annen , Hottan och l'l y l!· '·apnet 
i behov av flytande bränsle. För Frankrikes del uppskat ias clet\8 
behov att i krigstid belöpa sig till 13 mill. tons, varav 12 1nill. ]Je· 
räknas för arntön och J:lygvapnct och ;~ milJ. för -[lottan. F rnnS~' ~ 
örlogsflottans eget tanktonnagl', 100,000 tons, räckPr in1P ens [ Öl" e( 
egna helwvct. An·n handelsflottan J'örhrukar L'm ellcrtill oljn: " 
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,.ä ridens total a h andelstonnage på 64 milJ. tons äro 12 mill. motor
fa rtYg och dessutom elnvas ytt erligare 20 milJ. tons med ol j a el. v. s. 
c:n hälften av varl ~stonn~get kräve~· olj a. Nämnvär da förråd finnas 
jcJ;:e i lancl Ht och.} ranknke synes 1c k e i stånd att, som fallet är i 
Tysklan c~, k~nn a tlllverk.~ syntetisk bensin. Detta bränslebehov måste 
därför t1ll ~oras J ande: over havet el els :från Amerika, cle,ls den ru
mänska olJ an: som tlll 40 % ekonomiskt behärskas av Frankrike 
dels :Moss~l-olJan, vars rörledn in gar utmynna i franska Tripolisområ~ 
det och v1elare elen verstska och indiska oljan. 

:Mecl e_lhavet är .. em el~erticl inget franskt hav, och därtör är skyd
det ~v olJans ti ilf ors~d va_gar en a v elen franska flottans viktigaste 
uppgifter. Om kanalforbm el elsen m e llan Narbonne och Borcloaux kan 
fördjupas och breddas, så att oljan kan t ransporteras elenna väg, slip
per man pas_sagen genom Gibr altar Sunel, varigenom oljetillförseln 
kan ombesol"]as antmgen övPr Atlanten ell er från :Medelhavet. · 

En fransk general har nyligen yttrat , att för kostnaden av ett 
enda slagskepp sk.ull e hel a frans,ka arnHln kunna motoriseras D ·tt .

1 
. . e a 

må _vara n d 1gt men varifrån skola alla dess-a motorer få sin o l " a 
om 1cke slagskepp kunna siikra s jöförbindelserna för tillförseln dära~? 

(Kie lcr NeuPste Nachrichten elen 7 april 1937.) 

b"",· De_n 13 april taga omf attande f ranska marina krigsövningar sin 
_0 1]an l 1\fedelhaYet. Häri doltaga icke enelast McdelhavsHottan utan 
~ven Atlantilottan, och övningarna avse att pröva skyddet av för

.mclelse~·na m ellan FrankrikP och Nordafrika. ö vningar av denna 
omfattnmg hava . l- o ·i·l , o • • • te ,e pa . . et a ar bednv1ts mom franska flottan. 

(Kielcr N eueste N a chrichten den 7 och lO april 1937.) 

U. S. A. 

Med börj a l 14 ··1 ]- · driva , · 11 c en · · apu ,,ommer amenkanska flottan att be-
dej m:l~J~attan_de _Juigs- och stridsö,nlingar i Sti lJa Havets nordöstra 
n

1
ug tahf 01mst a kust( •n, Alc•uterna och HawaJ·i-öarna I o""v-

arna l- l " .. . 'om m a att c cltaga Hits orlogsfartyg och 526 flygplan. 

(Kieler Neucste Nachrichten den28mars 1937.) 
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Japan . 

Sedan någon tid pågå i Port A rthur starkt påskyndade arbet 
·· l b No po·ifte en rör att återupprätta platsen som or ogs as. agra up >=> r om ar. 

betenas art och omfattning föreligga dock icke. 
(Naval Chroniclc elen 9 april 1\):11.) 

Chile. 

Chilenska regeringen har från ett flertal utländska >arv in
fordrat anbud på två kryssare på 8,000 t ons och en k ryssare f ör ut. 

bildningsän damål på 6,000 t ons. 
Det synes alltså, som om Chile i likhet med Argentina k ommer 

att övergiva elen hittills på segeHartyg bedrivna utbilclni ngPn ay 
sina sjökacl<"tter. Liksom Argentina haft sitt välkända övningsskepp 
» Presiden te Sarmiento>> har Chile :l' ör samma änclan1.ål haft >>General 

Baqueclano >>. 
(I.o Yacht elen 27 mars HJ:rl.) 
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Litteratur. 

Kartberg, K ungl. Krigsak a demiens och K ungl. 
Kr igsskola ns histor ia 1792~1936 av major Sigvard 
Eks tran el. Stockhol m 1937. Generalsta b ens Li to
grafiska Anstalts Förlag. 

Vad K arl ber g betytt och betyder för skapandet av dugliga ar
meoff icerare, det har väl alla, som tillhör a vårt lanels försvarsväsen 
redan tidigare insett. Det ;ir emellertid synnerligen välbehövligt att 
få sin uppf a ttning på denna punkt bestyrkt genom vederhäftig litte
ratur. Till den na kan man utan tvekan räkna här ovan nämnda, 
nyss utgivn a histor ia 

Det förh ållandet, att Karlberg undPr en lång följd av år, när
ma re bestämt 1792~1867, varit det enda undervisningsverket för flot
tans blivande officerare, har måhända av yngre generationer sjöoffi
cerare ej t illräckligt beaktats. Det torde därför vara på sin plrtts 
att här ge någr a korta utdr ag ur fö religgande arbete just i detta 
avseende. 

Anl ednin garna till att sjökadetternas teorcti s·lm utbildning förla
des till Kcngl. K rigsakadcmicn vid dess startande 1792 vor o många. 
Redan vid kaelet tskolan i Karl skrona, :!:rån början helt sjöbetonad, 
hade man, då goda erJarcnhcter från sjökadettu tbildningen vunnits, 
Inrättat även en armelinjc. Vad var clå naturligare än rrtt s jökrr
detterna fö l jde med till Karlherg-, när där skulle upprättas en ny 
•kola i stället tör elen år 1791 i l\ arlskrona nedbrunna. Den gcmen
~amma under visningen i dc nedre klasserna medförde givetvis ;n väl-
1:hövlig besparing, vilket delvis kunde bliva fallet även i den högre, 
lalr man läste gemensamt i vissa ämnen. Inbesparing av Lirarkrafter 
"c 1 lokaler m . m. vanns således. 

Och ~~tt annat mera ideellt skäl var . det kamratskap mellan lant
~al]SJ_ooff i c:rare, som vid gemensam utbildning skulle vinnas. :Förut 
an ed~ Sve_nge, senast under kriget 1788, en söndrin~· fr~mträtt m~l
Kar] &sa Lngsmaktens ohka representantc-,r, och trohgt a r att hertlg 
haft' ~om då fönle befälet dels ii ll s jöss, dels till lands, personligen 

h ll fälle lära k:inna nackclL·larna härav. >> 
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»Den a llmänna uppfattningPn var, att sönd ringen ifrnga 
1

• 
tttu. 

ska cks u ndct· akademie ns tid.» 

»En oavvis li g· JörclP I m ed systerilet va r, att det utan t i<lsför]u 

iiJHit prö•vning av Lle b livande officerarnas an lag och lämpl ighet 1~t 
s jömansy rkei, g·<·nom att vcderbö r anclo yng.ling, innan han va lde la or 

e llf'r sjölin j ••n , be reclcles til lfä l le att clPHaga i e n sjöexpedi tion. >> 1!~· 

sa n1 mans lagui ng<'n traml'ör cles PmPJiertid också klander. ~ .1 ~ krive t 

g< ·twralmajore n J\L B jörnstjPrna å r l 8j9, att ett av de stör n · !'elen r 

J{nrlbe rgs organi s ation var att v ilja p å J\Iä lar<•ns lugn a ~iriind~: 

bilda ~c• l cvcr för rikl'ts s jömakt. 

Att man p å j 860'-ta le.t, clå trågan om å t s kiljand e t av samunder. 

Yis ning<•n biPv alduPII , t•j de lad e B:s farhågor, bevisas a1· a t t l11an 

fö rlaclP den f örsta s j;i lvstäncliga sjökrigssko·lan till Vallingatan i Stock. 

holm ocl1 sedPrm•• r a å r l878 Ö·vPrflyttade till dt'n nu v arande i>,vggna. 

dPn. vilkPn v äl knappast kan anses me r a sjöLetonad än 1\:arlb<' rgs 81ott. 

För 0.gen del h:vscr anmäl aren LlE'n uppfatt ninge n , vi lJ,, .n även 

delas av andra, att en gPnwnsam förläggning för sj ö- och l ~tn tkadet. 

tPr ur många synpunkte r, sä rs kilt kamrats kapssynpunkten , VOl'< ' ah 

r0. k o tllllll' n dl• r a . 

Under akadcrni<·ns Törsta å r imlplade.s kacl E't tP·rna för u ndcnis

nin gt' n i G klasse r. 1.- - 3 . . kl assc·rna i'ör elen <'·l P.mPntära un<l • ·r v isnin~

L' n sa llit 4.-fi. ]; lasserna s åsom. t.illämpn ingsklass<'r, delade i la nt-och 

sj öliuj< ·. El'tn genomgången 5. klass t i l lltönlP kaclutt<•n u m ler et 

l1a Il' t <lr elen r t>peterandP klassen, d. v . s . han fö rberedde si g lör offi· 

ct· rs <·x a Il iE' !l. Ut hi lclningPns l ä n gel var alltså, eftE'rsorn va r och en 

av klasSC'I'JlH l - ii tog ett å r , 51/, å r. Antagningsålclt'rn 1· ar 1l i1 13 

[l r oc ll vissa i nträcl Psfo rclringa r töretun nos. U n der somln ar r n voi·o 

c:jökackttema i dr båda högsta klass<'rna samt cLre kaclPtt<·r i a. klassen, 

1·iJka ä mnaile llliva s jöofficP r a re e lle r v i l le p.r ö•va sin i al k n ltd för 

s jömansyrkc•i, hor!a J'r l\ n I\a r lbcrg på sjö<':qwclition. Där jämt e öva~<'f 

sjökackttr m a på bös i·arna i båttjänst på Karlbergssjön o(']• s jömat· 

ning oc h rPkog·n osering i Ulvs unda -s jön och å tkss str ii 11kr och 

ltolma r. 

·MP<l h ä n sy n i i Il 1lisc iplin, ord ni ng, i'örläggning och utrustuing 

incl<• lacles kadd.tkårPn i. kon1paniPr. Va r je kompani hPsto cl 1\' kndet· 

ter ur snn 1~1ig· a klass<' r o~h indt'laclcs i två logE' t l~·nt -~m .~~- ~ . ko; 

ralsl\ a Jl. En a v kompantchde rna va r t1ll å r l SoO• SJOOJ i1C'< 1· • 

ya rjc kompani f anns ett stlirre elle r mindre antal kompanioffi cer•~;. 

!Tncl <' r akackmi cn s föt·s ta verk s a mhl'i så r uttogos h ~i rtill vanltg<'n 5 d 

nurnNi.i. r a sj öofl'ir<' t·arr· , a v kacktt<•rna k allafk >>s noka n>. på gn'n 

;w fi<>ras s .,·ssla att s tänd igt ÖVL'rYaka kacll'ti<·rna . 

D<·n hi i r u•:an s k i3scrac1<• n r ganisation1·n bi bP hölls 

nnd< ·r hPia dc·n tid. som krigsakadmn ien varad<·. 

t
,,,, 

st or " 
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I sjöexpeditionerna cl c ltogo so nt ovan nämnts :i or-1
1 4 

, -.. 
1
.
1 

l l 3 - . ,, . . '>]0' cl.o;-

l·un samt en CP a\' • · kl assPn, lw·n;i tnncla t 1·PciJ·,. ancll· n O<' ll · t ... t. 

s<' F" , t . ' · " , ors a 

·clclnin gen. . OJ s a a niehuugen u n d<' r v isa li Ps i <".l 'l 'CJ· s l l 

·l' , j 
·"- !Il('( sc•u· (• 

'. ouer ocn h ane vapen, båtmanöver tacHing· ocl . .. . . " ' 

kull 
' ' l SJO matnng, brukc·t 

. Joo·g, k om pass och locl., rod rPts s kötancl<• cch s l·c·l [) ··J-.. 1 
ll\ t= • 

· ~ " J ::; .... anu<·c.oJn sa Jn+-

jo .. ,.touingsteckn t n g. Amh·a a n leiniugeJI rE' Jll't<·r acl" f.O .. l'Si o . ·1 1 
.· " 

. . . - _ c v _ · c .. nv(enrno·_ 

5 ku rs sa tn t ovadl's 1 användnino·1•11 a \' r fl . · · '"' 

<'Il .. . . . .. . . ... ·. " ' · P ~·xwns mstrumen t för 

j,öjdmatnmg~ SJOJOUlnale.rs JoranciP, lwstickräkn iog och besticksätt-

l·ng g run cle1 na for dc· n n a u uska a. tronomiPn 0 l l· . .. 

11 ' . . .. · c 1 s '0ppsntanovcr s amt 

förf~<tta dt' bes knvn tn g a t· ovt~ r lwsök il va rv f' ·t.. t T . 

• . • 1 . • . . . .. ' a1 ;y g P · c. red Je <H_ 

cieJIJlUgCJIS l,aC t ttL l. VO! O lllStruktorc r för dc l aocl 
. . .. . · J, a y ngre avclelning-

1, rDa 1 exe r crs, okade Sl lia hi rdio·heter och J·uns l·a . · · . 

. , .. . . . ~ . . o · ' ' · ]Je l r nav1gatwn och 

ub.srrva twn, ut.lo1 clt• lll<tl ; kJutnll1g med ]·auone r g·> :· . J . · 1 
.. , . . 1• . . . .. ' , eva1 oc 1 l!l to smnt 

lo rdc undc 1 1 a' t ha\ a nd (• o±. frcf'rt•n befälet öv . . l·t . , . 

.. f" l . . . e1 v a' .0111 a. ·'"v fa rtyo·s-

manovrer Jr' k adPttcn J dPn na avddnino· tf .... 9 ,- · 30 "' 

.. l . . . - .· . "' u Ola -·J a . srt yck cn s å-

som vane nm gat, anl, J ing etc. I andra avel •l · . l l 1 
. , .. e n tngPn 1ac p t an nwd-

l> unm t .1.2 saclana 111 anu vrur. 

. :Sjö k ac~ettP n ll ade, rtär han Limnade akademien, varit c:a 9 må-

naclt- t ttl l SJOSS samt dc.ss uton t uHciP.r n'inn a r. ·o •0 , l . l. · . 

1. .. • • • • 
' l u lllålldl <'l raft prakt 1-

&lia ovmn ga r J SJÖ lmlitära ii.nuwn . 
· 

.l_Tncl<.·r sjöc•xJwclition c rna fö rekomrna f.o .. ,·c 1840 
i gans ka stor 

uts tracknmg 1.Pore tiska s tucl i c!' v 1' l ·l-l·t 1 J· · 1 · 

.. . - ' · ' · < oc '· v Js ac e s tg· o l · 1· t F " 

re lasmn ga r oc!t Jc·l· tio , . . 1 
. 

1 
am p lg'.. •o-

·h Jt t . ' n e t passac c tc (P ~amman lll<'d .live t till SJ'öss 

liC ' ' as voro de lol·a [·- f" ·l ' Il l · 

. .. . . ' a · 01 1" an( Pna Olll·b~rcl o lä111pliu·a fö .. ' 1 

S,lsselsa t tm ng. Väclt>r och vind s amt t ':·.. . . "' t sac an 

uto m fö rsvå r :1 o . . .]a~tshu onlbord V<-·rkaclt• dt•ss

åre ts t . 't. al~ le pa st.udn•rna~ plarwnl iga gc·nomtöranciP. Vintc rhal v-

eo1 e rs ,a sturlwr 1 na vr ··at· ... .. 

uomi blevo d .. . , .. . . ·. . g .lon, S]omanon•r oc h nautis k as tro -

llla.skinlära aJdo: l L o. m. l R40 ökade. Fr. n. m . l848 ingick ån o·_ 

oc l angtartyo· manövp r · . .. [ l" "' 

micn. F " . . "' 
1 8 l 00 ·: tCc"rS<·xa JnPn v id akad,•-

härav fö,olt ~t~ ~n·a kaddot<•rna tnöjlighct till ]Jraktiskt inliiraudc 

rattneu l· J_Yt es' I m å nga ar ångsltqwn >> Agin> för övningar i lar-

7 • '1111g .h .. arlbPrg. 
Rn gsal· 1 · 1 •. ,acaml <' ll 1:lclt• el!\ dPtJ ~h 1RGG o l 'Il l t .. ll l . 

,Jortenva·l · .· . ... ' .. . .. ttlliLHl<'S ' \np:sskol,~, 

L·le nten tä r ~ ·~ el ' Jnsa ts t or hoj andd av s å vä l ll<-·n Inilitära s om cl<'ll 

Lildfo" ·l a r e ntn g-en och ltacl,• i sistn ;imn cl a a 1·s1.,.,lll<' va 1.1·t . j"·. 

t anclets l :·. , , .1. , 
tn _oll· -

att få l a !O H J ' · Man had<• naturlio·tvis län o·p lt\"t .. l 
. av , 01111 1 ·1 1 

.. "' .... . ;; <·n uns .;:an 

ttå dc-n a ' <'ll '' <'ltl<'ninr~ Utld<'l'vi snino·pn fri\n a l·ademi, 1 

. n a unclr· . · · . . 1 1 
. "' c ' f n oc , 

l'Jd al •. l VJsm ng " ' ' anclds liroH'rl · n ått l . • 

.· . 'adt-111 j" 1 .. . 1, 1 . . . o ' ' ' 1 en nJV f< , aH man 

' 'sn tngcn . n :unc <. 1.1 gga pa d<·nsal nn ta v i el df•n militiira undl·r-

t' JtPstocl a,' ,l.aSr tHl< •Jl lllllC\ att gör n. <'n r a dika l omoro·a·l isrt r'oll C:: l-

' r 6(5 r l . ' . ,. ' .• . . '-" 

' '' lsc-~aillrn ~ Il . \Lt~l g ·. ht·l p:ssl~· l a n , s om IJ,nfgli<· på lll· lagd lllOP:Ptl· 

, .a(le ttc-1· on ' Cl tl .l l till ng hl l l. klass<·n på n• a ll inj,•n ocll för l,lnl-

l•r äv l.fattadc <'n uillllrlnin•,.s l id ay ·) ' /· i\r. T'll l .. · . 

en ~''l ... 1. . " - 2 1 <'JI >Or.Jan lnnns 

- .S Jo ll1.J<' llll'n snart no12· aw·,-'1!" · 1 
C ' _, :- .lllnn s1g nöc snknd göra 
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shlsmäs~ a . !-'bilet härtill var e j brister i sjökadetterna.:; uth ildi\" 
uneler akadc- Initi lkn utan svårigheten att inordna sjöoi"Ii< ·•Tsuth1

~~ 
n ingen i tll'n så avscv~irt JörkorLadv unclorvisnin~on Yicl Karn,:r~· 
::lian ansåF, ai.i sjökadeltl'n måst<> 1Jörja sin bana v1cl unga HI" tör a:· 
],liva sjöman, och cläraY ]Jl'tingad ålck rsskillnad skull e på lll inga Sät: 
yerka störaml<' för utbildning, ordning och kamrat kap Y:.l <'n g, .. 

mensam s kola. 
Sjökrigsskolans första organisation påminner holt n aturligt i 

mycket om krigsakademiens och J"örblev i stort sett gälland•· ti.ll19!~ 
då den nuYarandc organisationen, byggd pEt studentexamen. l.lcy stad: 
fäst. Sbllen till sistnämncia övergång höra emelkrticl ej iill äu1n,1 

fö r denna anitiälan. 
För dl'Jl. som vill sk3 CJ"a sig en Jlärmaro inblick i Karl h•·r g3 slotts 

historia, rrhjULlt:r tlDkl'nS avdelning >> Karlbcrg gL'DOI!l iirl•·rnu » ett 

intressant· si uclium. 
1 avdl'lningen ,,1\.atldi.en geno111 Litll·rna >> lämnas en r• •logörels, 

fö r khlcbl·l , utmärkelsetecken, disciplin och pennalis 111 . lli-<eiplinen 
n:r ty·Llligcn uudt•r långa perioder allt annat än god. lhlr till bidro~ 
stikedig(•n ckls di\ticlen 'l gnnska r:'ia ancln, clel.s att kaelPi l ' Il undr·r 
akaclemi('ll.:i ticlej stod undrr krigslagarna, varigenom möjl ig·h dcn till 
korrige rande hcstraHningai· var ytt<'rst begränsad. G·uvcrnön·n T,efrin 
am;åg si g hava IörlJättrat den råa andan >> genom heclersldm lans in· 
förandl' ocl1 underhållande, vilket givit ett säkrare band 1110! clåhg
uppförnmlP iin t\·i\ngshandeb>. Han cfi.ersträvade förstt\J.Hld> och 
hjärtats odling och vi llr >> ersii t ta korporalismen m.c cl patcrmsnu. Dl· 
scip lin<'n turclc nog· havA l"örbättrats m en gav dock .stuntlo n p:urer· 
nören an ledning till alil'ar liga bek~·mJIH'I'. vilket Jödattrw ·n bclysN 
med flera drastiska oxcu1pel. 

BetriifJancle Jll'nnalismen sliger Jödattaen inledningsYis : "\· i: 
akaclel!lien l!lecl dns aYsPviircla ttlders..~killnacl <'leYerna :·nwlian ~; .. 
internatfö1' läg1-ming ingi ck kanuatupp"l"o.shan l1elt naturll p:i 1 sJ,o,,h 
stemet. - - - - ->> De nykomna k8dctterna unc1C'I'Yl'>H1cs or·n 

.. 'l l l o l ' t t· l l l l le "n "Te J1ll uppfostrades a1' de alclr(', n Gl cd a ng- a 1anc .eca c . - . r~n 
icl'e alt sl ral"fa deras förseelser. )) - -- - -- >> Kanu at u;Jptos\1~ 
Lich·og all s katJa en sta rk k.å rancla. som utå t hän~acle kad~thtllllo t~eni· 
ansccuck. Dc' nykomnfl gossa rna , som kanske 1eko Ya n t u t?111 

dt 
l l .. · ·o .. . l i·t 11 Jllnan nwts Yiiggar . hade' m~-c ;-e·t att ara av .:;av a go so 11: . OJ .; _, ett<' 

kunclc r<'clfl ~. jQ· på egen hand. Uneler krigsskolans titl , Lht Lad bn· 
nått en nwa:nan' å lder, och ålclorsskillnaclcn i regel är obd~.·dltg. ·el 

' 1 1· · . ]-·nn ki>11 
kamratuppfostran ersatts :.tY kamrats ,:apels s 1pnmg av '·' ' _ vM 
Om sl;:äl finnes att anse kamratuppfostran vara aY godo, k >•n~k\oiii; 
vändirr Yid rit hiro\"Nk av akaclemi<'llS t,vp, så hnr eks~ !

131 
,ett: 

till :l'ö~·hyck oel1 ÖY <'l'Sii.trri mot do ~'ngrr .cUiremot i al la _ti ,l..r ~:1;1j,·~ 
va ra av ondo. Dem1a förl'trelsc- pcnnahsmen- som v1d nk nc 
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'iven krigsskolan gjort sig illa beryktad, har alltid betraktats som 
och 'v de svårasto brotten mot ordning och disciplin. Detta pii grund 
cH ~els c] ess rätts:kränkande innebörd, dels att den vid mångfaleliga 
11.~Jfii JleU fö1:bj~~dits, och dess utövande alltså innebar brott mot order. 
t~ ots alla forsok att utrota ofoget har det cloclo:: lrwat kvar och blir 
t.r n i vår tid emellanåt föremål för en upprörd allmänhets intresse.» 
"
00 D t cl ' t' .. l ' __ .-- >> en ra 1 wn, som ar )Unoen vid pennali smen å Karl · 

- '" torde i viss omfattning för ynglingasinnet hava dolt dess feo·a 
bl'lo> ]t'" · O l tt l '"]l l'l f'" .. b ,,runclkara c ar. ns ..:an a · vec er g a. a 1c na o· orratter, so m är mänsk-
lig och f6r pojkar t. o. 11~ .. naturlig, var en clriv:[jädor till pennalismen;; 
utövnnde. Genom omoJhghoten att omedelbart giva igen uppstod 
hämningar, som sedan utlöstes över osky ldiga, som i sin tur fingo 
samma inställning i arv efter sina företrädare. Alclre kamraters för
tryck av yngre kan ju vid en militär internatskola lättare uppsHt 
iin vid varje eivil skola genom elen befälsställning, de äldre mor eller 
mindre officiellt intaga gentemot de yngre. Pedagogen och guyer 
nären LefrEm ansåg att en viss nötning kamratern a emellan ej ska
dade utan istället förstö rde många frön till framtida karaktärslyten. 
Befälets täta inblandning i kadetternas i.rätur trodde han skulle mod
föra skvalleraktighet. och :lörtab 

I de här ovan citerade synp unkterna på kamratuppfostran och 
pennalism kan man oförbehållsamt instämma. Att en rätt bedriven 
kamratuppfostran är av godo och bör uppmuntras, är lika naturligt 
som att man bör reagera mot och försöka förhindra ava rten penna
lism. Frågan har ju varit aktuell även vid sjökrigsskolan. 

K am ratuppfostran har som ovan nämnts bl. a. som mål inym
paodet av en god kåranda. Donna får dock oj drivas så långt att 
man för kårens anseende unclerlå ter att bofordra till straff sådan a 
lörseelser, som hava sin grund i allvarliga karaktärsfel. 

I avdelningen >> Livet på Karlberg i helg och söcken >> får man 
slutligen en trevlig inblick i kadetternas tillvaro sådan den varit 
och som cle11 ä r. 

h' ~å samma gång som man fått ett intryck av att Jöroligganclr 
tstona öve1· K · ·lh · ,. 1·1· h l l'"ft' b 'b · '"l de hl e1 g a r sa< .1g oc ve c er 1a· 1g 1 nngas man oso, t 

ta~:ppfattn~n gen, ~tt förf.attaren gr.ip.it till pennan av kärlek och 
off mhet t1ll den mst1tui10n, som g1v1t honom och tusenelen andra 

lcer~re den grundläggande militära utbildningen. 
stvt· Tlll sist må nämnas, att boken har en synnerligen gedigen ut
st~a~:1 och att dess värde förhöjes genom ett mycket stort antal illu
derlltloner bl. a. efter teckningar av f. el. kadetten vid Karlberg, se-

era amiralen Jacob Hägg. 
J. Stefenson. 




